Onze Taal. Jaargang 77

bron
Onze Taal. Jaargang 77. Genootschap Onze Taal, Den Haag 2008

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_taa014200801_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

1

[Nummer 1]

Onze Taal. Jaargang 77

4

Thema: begrijpelijke taal

Gemeentelijke informatie over de bijstand, bijsluiters bij geneesmiddelen, de
Troonrede, en ook eindexamenopgaven van vmbo-scholen: zomaar wat teksten
die vorig jaar onder vuur lagen omdat ze voor de doelgroep niet te snappen zouden
zijn. Het moest allemaal een stuk eenvoudiger. Helemaal nieuw is deze roep om
begrijpelijke taal niet, maar hij klinkt de laatste tijd wel opvallend luid.
De vraag is alleen: hoe kun je nagaan of een tekst begrijpelijk is? En hoe geslaagd
zijn de resultaten van tekstvereenvoudiging, bijvoorbeeld de onlangs verschenen
Grondwet in eenvoudig Nederlands? Lenen alle teksten zich eigenlijk wel voor
vereenvoudiging? Ook de Troonrede? Trouwens, waar komt die behoefte aan
heldere taal precies vandaan? Bestaat die ook buiten ons land? Om al deze vragen
draait het in dit nummer: een themanummer over begrijpelijke taal - hopelijk ook ín
begrijpelijke taal.

Hoe begrijpelijk is mijn tekst?
De opkomst, neergang en terugkeer van de leesbaarheidsformules
Carel Jansen - Faculteit der Letteren, Radboud Universiteit
Nijmegen
Leo Lentz - Afdeling Taalbeheersing, Universiteit Utrecht
Met één druk op de knop vaststellen hoe begrijpelijk je tekst is. Wie wil
dat niet? Het kan nu al op diverse manieren, en de komende jaren zullen
er alleen maar meer digitale begrijpelijkheidstests verschijnen. Maar wat
zijn ze waard? En wie ziet er toe op de naleving van de ambitieuze
beloften van de bureaus die hier een boterham mee verdienen?
Schrijvers die proberen hun teksten zo begrijpelijk mogelijk te maken, willen natuurlijk
ook graag kunnen vaststellen in hoeverre ze daarin geslaagd zijn. Hoe goed of
slecht waren eerdere versies van de tekst te volgen en wat hebben de bewerkingen
opgeleverd? Het zou erg handig zijn als deze vragen in een handomdraai beantwoord
konden worden dankzij een betrouwbaar instrument dat precies laat zien voor welke
lezers een tekst wel en niet begrijpelijk is. Naar zo'n meetinstrument, meestal
aangeduid met de term leesbaarheidsformule, wordt intussen al meer dan tachtig
jaar gezocht.
In de jaren twintig van de vorige eeuw werden in de Verenigde Staten de eerste
leesbaarheidsformules ontwikkeld, om het Amerikaanse docenten gemakkelijker te
maken geschikte boeken voor hun leerlingen te kiezen. Al snel daarna volgden er
andere met een veel algemener doel. Het beroemdst werd de ‘Reading Ease’-formule
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van schrijfvaardigheidsdocent en publicist Rudolf Flesch, uit 1948. Toepassing van
deze formule vergde niet veel meer dan het tellen van de zinnen, woorden en
lettergrepen in een aantal tekstfragmenten. Die getallen moesten in de volgende
formule worden ingevoerd: RE = 206,84 - (1,02 maal SL) - (0,85 maal WL). ‘RE’
stond voor ‘Reading Ease’ (leesgemak), ‘SL’ voor het gemiddelde aantal woorden
per zin, en ‘WL’ voor het gemiddelde aantal lettergrepen per woord. De uitkomst
van de formule was het voorspelde leesgemak van de doorgemeten tekst. Hoe
hoger de score, hoe gemakkelijker de tekst.

■Koud kunstje
Eind jaren vijftig kwamen er ook varianten van de formule van Flesch in zwang die
speciaal voor het Nederlands ontwikkeld waren. Zo ontstond na aanpassing door
de Wageningse socioloog Wouter Douma de formule van Flesch-Douma: RE =
206,83 - (0,93 maal SL) - (0,77 maal WL), met een bijbehorende interpretatieschaal
die sprekend leek op die van Flesch. Ook de formule zelf was vrijwel een kopie van
het Amerikaanse voorbeeld. De enige verschillen betroffen de constanten waarmee
de gemiddelde zinslengte (SL) en de gemiddelde woordlengte (WL) vermenigvuldigd
moesten worden. Die werden door Douma voor het Nederlands zó gekozen dat ze,
wanneer er 10% bij werd opgeteld, precies gelijk zouden zijn aan de constanten uit
de Flesch-formule. Een belangrijke rechtvaardiging voor deze aanpassing was de
mededeling van de hoofdredacteur van Het Beste, die liet weten dat hij altijd rekening
moest houden met een uitloop van 10% bij het opnemen van vertaalde artikelen uit
Reader's Digest.
Opvallend genoeg duurde het een hele tijd, zeker in het Nederlandse taalgebied,
voordat er door taalbeheersers vraagtekens werden gezet bij de wetenschappelijke
onderbouwing van de leesbaarheidsformules. Maar toen was de kritiek ook niet mis
te verstaan: de uitslagen met twee cijfers achter de komma suggereerden ten
onrechte dat er heel precies was gemeten, en vooral hekelde men het zwakke
onderzoek waarop de formules gebaseerd waren. Een dieptepunt op dat vlak was
de test die Douma zelf uitvoerde om na te gaan of zijn formule de juiste
voorspellingen opleverde. Toen de uitkomsten tegenvielen, concludeerde Douma
niet dat er blijkbaar iets mis was met zijn formule, maar schreef hij dat toe aan de
test die hij had gedaan. Maar het belangrijkste bezwaar tegen leesbaarheidsformules
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betrof de suggestie die de formules wekken dat het een koud kunstje zou zijn om
een tekst begrijpelijker te maken. Je knipt een aantal zinnen doormidden, vervangt
hier en daar een komma door een punt, kiest een aantal woorden die korter zijn
dan wat er stond, en klaar is Kees. Kijk maar: volgens de formule is je tekst ineens
een stuk eenvoudiger te begrijpen geworden.
De fout die hier wordt gemaakt, is dat het onmiskenbare verband dat er bestaat
tussen woord- en zinslengte enerzijds en tekstbegrijpelijkheid anderzijds, zonder
terughoudendheid wordt beschouwd als een oorzakelijk verband. Die drogreden
herkennen we allemaal meteen als een ambitieuze voorzitter van een voetbalclub
uit de - ook onmiskenbare - samenhang tussen het aantal plaatsen in een stadion
en de prestaties van zijn club zou concluderen dat hij alleen maar een extra
toeschouwersring hoeft te laten plaatsen om zijn elftal meer successen te laten
behalen. Maar zodra het over teksten gaat, is het kennelijk lastiger om te beseffen
dat niet elk verband dat tussen twee verschijnselen wordt gevonden een oorzakelijk
verband hoeft te zijn, en dat veranderingen op het ene punt niet automatisch tot
veranderingen op het andere punt hoeven te leiden.

■Microsoft

Illustratie: Matthijs Sluiter

De gefundeerde kritiek op de leesbaarheidsformules leidde tot een steeds
negatievere houding in de schrijfadviesliteratuur en daarmee tot een sterk
teruglopende populariteit. Totdat de computer gemeengoed werd, en het voor de
gebruikers van formules niet meer nodig was om zelf berekeningen uit te voeren.
In de jaren negentig besloot Microsoft om voor een aantal talen (niet voor het
Nederlands) in het tekstverwerkingsprogramma Word twee leesbaarheidsformules
in te bouwen als optie in de spelling- en grammaticacontrole. Toen werd het wel
heel gemakkelijk en aantrekkelijk om de leesbaarheid van een tekst ‘objectief’ vast
te laten stellen. Dat het fundament van die berekeningen er sinds de introductie van
de RE-formule van Flesch niet minder wankel op is geworden, onttrekt zich aan het
oog van de Word-gebruiker die zijn Engelstalige tekst wil laten doormeten. Die voert
de tekst in, zet de spellingen grammaticacontrole aan, zorgt dat ‘grammatica tegelijk
met spelling controleren’ is ingeschakeld, vinkt het selectievakje
‘leesbaarheidsstatistieken weergeven’ aan, wacht tot de suggesties voor spelling
en stijl de revue zijn gepasseerd, en ziet dan een tabelletje verschijnen met onder
meer de Flesch Reading Ease-score (zie figuur 1). Informatie over de schaduwzijden
van deze leesbaarheidsmeting ontbreekt.
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Wie anno 2008 de leesbaarheid van zijn teksten wil vaststellen, kan ook op internet
terecht. Daar vinden we zonder moeite diverse leesbaarheidsformules waarmee
direct en gratis kan worden afgelezen wat het begrijpelijkheidsniveau is van teksten
(ook in het Nederlands) en zelfs van websites; zie www.squidoo.com/readability.
Het ziet er indrukwekkend uit, maar het is oude wijn in nieuwe zakken. De
wetenschappelijke basis is, ondanks de moderne technologie, nog net zo pover als
in de jaren vijftig. Maar heeft de moderne technologie ook geleid tot nieuwe
ontwikkelingen in het begrijpelijkheidsonderzoek die wél de moeite waard zijn?

Figuur 1. Een leesbaarheidsmeting in Word.

■Jargonscanner
Dankzij de digitalisering van kranten, tijdschriften en boeken beschikken we
tegenwoordig over enorme tekstbestanden. En die zijn weer geordend op diverse
genres. Dat is vooral handig met het oog op de vraag welke woorden moeilijk zijn
voor lezers. Met de moderne technologie kunnen we tegenwoordig dus veel meer
dan het aantal lettergrepen in woorden tellen.
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Figuur 2. Voorbeeld van de jargonscanner van Gridline.

De Universiteit Utrecht en het taalsoftwarebureau Gridline werken samen aan de
ontwikkeling van een zogenoemde jargonscanner, waarmee de moeilijke woorden
in een tekst met één druk op de knop gemarkeerd worden. Op de site van Gridline
lezen we over een proefversie van die scanner waarmee ‘rekening wordt gehouden
met het taalniveau van het door u beoogde publiek en de vaktermen die u met dit
publiek wilt delen’.
In het voorbeeld (figuur 2) zien we moeilijke woorden als vergunningensysteem
en parkeercapaciteit, maar daarnaast zijn woorden gemarkeerd als parkeerplaatsen,
autogebruik, kantoorgebouw en nieuwbouwprojecten. En ook de Apeldoornselaan
is blijkbaar een moeilijk woord. Verderop komen we woorden tegen als
kaderwetgebieden en de Binckhorst, die niet gemarkeerd zijn als jargon. Hoe valt
dat te begrijpen?
Misschien is juist de geavanceerdheid van het systeem debet aan deze gebreken.
De scanner werkt namelijk met een grote verzameling beleidsteksten en een
verzameling alledaags taalgebruik. De software berekent van elk woord hoe vaak
dat voorkomt in beide verzamelingen en bepaalt vervolgens de verhouding tussen
die twee uitkomsten. Als een woord relatief vaak voorkomt in de ‘beleidsverzameling’
(zoals misschien het geval is bij parkeerplaats) en niet zo heel vaak in de ‘alledaagse’
verzameling, dan wordt het gemarkeerd als jargon. Waarom dat ook geldt voor
Apeldoornselaan en niet voor de andere eigennaam Binckhorst, is lastig te verklaren.
De ontwikkelingen zijn veelbelovend: dankzij de grote digitale tekstverzamelingen
en de geavanceerde software kunnen we veel betere informatie krijgen over moeilijke
woorden dan vroeger het geval was. Maar we zijn er nog lang niet. Over de vraag
wat precies een moeilijk woord is, en hoe we die moeilijkheid in een formule kunnen
vatten, zijn we voorlopig nog niet uitgedacht.

■Texamen
Dankzij geavanceerde taaltechnologie kunnen we niet alleen woorden maar ook
zinnen beter op moeilijkheid analyseren, en tangconstructies (woorden die bij elkaar
horen, worden gescheiden door een flink aantal andere woorden) en lijdende vormen
laten aanwijzen.
Texamen, een analyseprogramma dat het commerciële
tekstvereenvoudigingsbedrijf BureauTaal in 2006 presenteerde, werkt onder meer
met dit soort tekstkenmerken. Maar de gebruiker moet zelf ook nog een aantal
vragen beantwoorden, zoals ‘Staat het belangrijkste van de tekst in het begin?’ en
‘Hoeveel figuurlijke uitdrukkingen komen er in de tekst voor?’
Hoe Texamen precies in elkaar zit en welk gewicht aan de diverse tekstkenmerken
wordt toegekend om tot een bepaalde inschatting van de begrijpelijkheid te komen,
is bedrijfsgeheim. Misschien begrijpelijk, maar daarmee is onafhankelijke controle
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op de werking van het systeem onmogelijk. Dat daaraan wel degelijk behoefte
bestaat, blijkt bijvoorbeeld als een fragment uit het kinderboek Pinkeltje met Texamen
wordt geanalyseerd. Volgens Texamen is Pinkeltje geschreven op het
een-na-hoogste taalniveau: CI. En dat betekent volgens publicaties van BureauTaal
dat slechts 15% van de volwassenen deze tekst begrijpt. Opmerkelijk is ook het
grote aantal woorden dat Texamen hier markeert als ‘laagfrequent’ (zie ook figuur
3). Volgens ons zou alleen het ouderwetse buisje (kledingstuk) voor die kwalificatie
in aanmerking mogen komen.

Volgens Texamen begrijpt slechts 15% van de volwassenen het
kinderboek Pinkeltje.

■Samenhang
Een vernieuwende en veelbelovende techniek die inmiddels breed toegankelijk is
voor het Engelse taalgebied, is LSA: Latent Semantic Analysis. De term semantische
analyse wil zeggen dat woorden en teksten geanalyseerd worden op hun betekenis
en onderlinge samenhang. Je zou verwachten dat dit gebeurt met behulp van een
groot digitaal woordenboek waarin de betekenis van alle in de tekst gebruikte
woorden is gedefinieerd. Maar de techniek gaat heel anders in zijn werk. In dit
systeem wordt de moeilijkheid van het woord buisje niet bepaald doordat ergens in
zo'n woordenboek deze betekenis als weinig gebruikelijk is omschreven. Evenmin
wordt berekend hoe vaak het woord voorkomt in een verzameling teksten. In LSA
voer je een berekening uit van de kans dat dit woord samen met de andere woorden
in de alinea voorkomt. Hoe lager die kans, des te ongebruikelijker is de combinatie
van buisje met woorden als pakken, opvliegen, snavel en bang.
Met dezelfde techniek kan gecontroleerd worden of een korte reeks woorden,
zoals de titel van een tekst of het label van een link in een website, de lezer op het
juiste spoor zet naar de inhoud van de tekst die daarachter schuilgaat. Met LSA
worden bijvoorbeeld heel aardige voorspellingen gedaan over de
gebruiksvriendelijkheid van navigatieroutes op websites. Deze techniek is ontwikkeld
in de academische wereld en is via het web toegankelijk - zie http://lsa.colorado.edu.

■Stap verder
Een veel omvangrijker programma, dat teksten op ruim vijftig kenmerken analyseert,
is Coh-metrix, ontwikkeld aan de universiteit van Memphis en eveneens voor
iedereen toegankelijk op het web
(http://fedex.memphis.edu/iis/projects/cohmetrix.shtml). We kunnen er teksten
invoeren en laten berekenen met vertrouwde maten als de reeds besproken
leesbaarheidsformules, passieve zinnen en tangconstructies. Maar Cohmetrix doet
meer. De extra's van dit programma zitten in de analyse van factoren die de
samenhang van de tekst bepalen. In een eenvoudige tekst bevat elke nieuwe zin
niet al te veel nieuwe informatie vergeleken met de voorgaande zin. Er moet
voldoende overlap zijn om de tekst als een samenhangend geheel te kunnen
begrijpen. Coh-metrix berekent die mate van overlap. En in een verhalende tekst
moet de verteller niet in elke zin wisselen van hoofdper-

Onze Taal. Jaargang 77

7
soon, plaats en tijd. Als de hoofdpersoon zich in de eerste zin voorneemt om
boodschappen te gaan doen, dan moet dat doel bij voorkeur in de volgende zinnen
terugkeren.
Coh-metrix analyseert teksten op zulke abstracte factoren als ‘verteltijd’, ‘intenties’,
‘ruimte’ en ‘personages’, en gaat na in hoeverre de verschillende zinnen in een
fragment op die factoren samenhangen. Dat is zowel methodisch als theoretisch
een hele stap verder dan een berekening van het aantal woorden en lettergrepen
in een zin. Toch zijn de makers van dit programma veel minder pretentieus dan we
soms bij andere programma's zien. Coh-metrix voorspelt niet of bepaalde groepen
lezers een tekst wel of niet zullen begrijpen, maar geeft een indicatie van de
samenhang in de tekst.

■Voorkennis
In de voorbeelden hierboven passeerden drie aspecten van begrijpelijkheid de
revue: woordmoeilijkheid, zinsmoeilijkheid en samenhang tussen tekstelementen.
Hebben we daarmee alles te pakken? Nee, er zijn beslist moeilijke teksten met
gemakkelijke woorden, eenvoudige zinnen en veel samenhang. Wat maakt die
teksten dan moeilijk? Voor een antwoord op die vraag is een dieper inzicht nodig
in wat tekstbegrip precies is.

Figuur 3. De analyse met Texamen van een fragment uit het kinderboek Pinkeltje.

Ten tijde van de eerste leesbaarheidsformules werd aangenomen dat een goed
begrip van een tekst inhield dat de lezer de inhoud van de tekst zo precies mogelijk
in zijn hoofd had. In de gangbaarste recente theorieën is daar iets belangrijks aan
toegevoegd: een tekst kan alleen maar goed begrepen worden wanneer de lezer
zijn eigen voorkennis inzet tijdens het lezen. Elke tekst bevat immers talloze
vooronderstellingen en verzwegen relaties tussen onderdelen, die enkel met behulp
van voorkennis goed begrepen kunnen worden. En omdat het voor de schrijver
bijzonder moeilijk is een juiste inschatting van die voorkennis te maken, kan er op
dat punt van alles misgaan tijdens het lezen. In het onderzoek dat de afgelopen
decennia is uitgevoerd naar de begrijpelijkheid van folders, brochures, formulieren,
websites en handleidingen blijkt telkens weer dat de voornaamste problemen
veroorzaakt worden door forse verschillen tussen de veronderstelde en de feitelijke
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voorkennis. Lezers hebben de meeste moeite met het begrijpen van wat er níét
gezegd wordt, met de verzwegen vooronderstellingen van de auteurs.

■Beloftes
De overheid en het bedrijfsleven hebben een grote behoefte aan hanteerbare
hulpmiddelen bij het streven naar begrijpelijke teksten. Taaltechnologisch onderzoek
houdt zeker grote beloftes in. Met geavanceerde software en grote tekstbestanden
kunnen teksten steeds beter worden geanalyseerd. Van sommige tekstkenmerken,
een lijdende vorm bijvoorbeeld of een tangconstructie, is bekend dat die een
negatieve invloed kunnen hebben op de begrijpelijkheid. Maar de narigheid is dat
er altijd situaties zijn waarin een lijdende vorm of een tangconstructie juist volkomen
op zijn plaats is, zonder de begrijpelijkheid te schaden. Daarom zal ook toekomstige
analysesoftware onvermijdelijk leiden tot foutieve meldingen, zoals parkeerplaats
in de jargonscanner en de zogenaamd ingewikkelde zinsconstructies van Pinkeltje
in Texamen.

Figuur 4. Texamen waardeert het positieve resultaat van een analyse met een valse belofte.

Het zal ook nog lang duren voordat we met behulp van software een goede
inschatting kunnen maken van de voorkennis die nodig is om een tekst te begrijpen.
En dat leidt tot onvermijdelijke missers: problemen die lezers in de praktijk ervaren
doordat hun voorkennis tekortschiet, maar die door de software over het hoofd
worden gezien.
Toch moeten we, alles bij elkaar, blij zijn met de vorderingen in taaltechnologisch
onderzoek naar de factoren die tekstbegrip bepalen. We zijn duidelijk verder dan
tijdens de hoogtijdagen van de klassieke leesbaarheidsformules. Zorgelijk is wel
dat de commerciële belangen de consumentenbelangen soms overschaduwen.
Schrijvers zijn niet gebaat bij de valse illusie dat een tekst met een positieve score
op een eenvoudige leesbaarheidsformule door de doelgroep begrepen zou worden.
Een bureau dat dat suggereert, weet niet wat begrijpen inhoudt.
Controle op de kwaliteit van dit soort software is dringend gewenst. De kans is
groot dat er de komende jaren meer van zulke programma's op de markt komen.
Om het kaf van het koren te scheiden zou een onafhankelijke instelling een
kwaliteitsbrevet moeten kunnen verstrekken. Gebruikers zouden beter geïnformeerd
moeten worden over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het instrument
waarmee ze aan het werk gaan. Aanbieders zouden voorzichtiger moeten worden
met hun beloftes, en meer openheid moeten bieden over de criteria waarop teksten
geanalyseerd worden.
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Op de bres voor eenvoudige taal
Hoe zinvol is de Plain Language-beweging?
Frank Jansen
Sinds de jaren zeventig bestaan er allerlei bewegingen die actie voeren
voor eenvoudige taal, waarvan de Plain English Campaign in het Verenigd
Koninkrijk waarschijnlijk de bekendste is. Wat doen deze organisaties
allemaal en wat moeten we daarvan denken?

Demonstratie in 1979. De Plain Language-beweging wortelt in de jaren zeventig, de tijd van
inspraak, kritiek en protest.

Herkent u dit? Je leest een verzekeringspolis en je denkt: wat staat hier nou
eigenlijk? Je haalt er een gezinslid bij, er volgt een verschil van mening, of op zijn
best een gezamenlijk vermoeden. Omdat beide mogelijkheden onbevredigend zijn,
vraag je je af of de taal van overheid, rechters en verzekeringen niet simpeler,
begrijpelijker kan. En daarmee is het leger taalvereenvoudigers weer met één
persoon gegroeid.
Vooral in het Engelse taalgebied vinden we veel actiegroepen voor eenvoudiger
taalgebruik. Waar richten die zich op? Welke remedies stellen ze voor? Hebben ze
succes? En waarom zijn er dan nog steeds zo veel onduidelijke documenten?

■Jaren zeventig
Dertig jaar geleden stierven in Engeland twee bejaarde dames aan onderkoeling.
Ze waren in aanmerking gekomen voor brandstofsubsidie en hadden de formulieren
daarvoor al in huis gehaald, maar het lukte ze niet die in te vullen: te moeilijk. Dat
was aanleiding voor Chrissie Maher om in 1979 de Plain English Campaign op te
richten, waarschijnlijk de grootste actiegroep ter bestrijding van onbegrijpelijk
taalgebruik in Engeland. Daarnaast bestaan ook een Plain English Movement en
een Amerikaanse organisatie die simpelweg Plain Language heet, en dan zie ik
waarschijnlijk nog heel wat soortgelijke verenigingen over het hoofd.
Wat deze bewegingen gemeen hebben, is hun activisme. Ze nemen geen
genoegen met het taalgebruik zoals dat is, en eisen van de overheid en het
bedrijfsleven teksten die ze bij eerste lezing begrijpen. Het is geen toeval dat de
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drie genoemde bewegingen wortelen in de jaren zeventig, de tijd van inspraak,
medezeggenschap, kritiek en protest.

■Schrijfadviezen
Deze eenvoudige-taal-bewegingen zetten verschillende middelen in om hun doel
te bereiken. Zo belonen ze goed taalgebruik door voorbeelden daarvan een prijs te
geven en ze bekritiseren slecht taalgebruik door staaltjes onbegrijpelijk jargon aan
de schandpaal te nagelen. Maar het belangrijkste middel is wel correctie. Dat gebeurt
in de vorm
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van cursussen die gericht zijn op het verbeteren van specifieke tekstsoorten uit de
ambtenarij, de juristerij en de verzekeringswereld. Deze cursussen zijn gezien de
lange lijst in het blad Plain English van de Plain English Campaign een succes.
Daarnaast geven ze algemene schrijfadviezen. Die adviezen lijken heel erg op
elkaar. Ze zullen u ook zeker bekend voorkomen. Dit rijtje is een goed voorbeeld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organiseer je tekst zo dat hij volgens de lezer logisch is.
Gebruik de aanspreekvorm u of je, en andere voornaamwoorden.
Gebruik actieve zinnen.
Maak alleen korte zinnen.
Gebruik gewone alledaagse woorden.
Maak de tekst zo op dat die makkelijk leesbaar is.

Hebt u zonet instemmend geknikt? Zet u dan schrap: mij lijkt het op voorhand
onwaarschijnlijk dat door deze adviezen ook maar één document begrijpelijk is
geworden. Dat komt doordat de goede adviezen niet nuttig zijn en de nuttige adviezen
niet goed. Natuurlijk is het goed als een tekst aansluit bij de logica van de lezer.
Maar hoe moet dat precies? Welke logica hanteert de lezer dan? Hebben lezers
allemaal dezelfde logica? Wat op het eerste gezicht een handige tip voor schrijvers
lijkt, is bij nader inzien meer een goede aanleiding om je eerst te oriënteren op de
achtergronden en vooronderstellingen van het lezerspubliek.
Net zo vaag is tip 5 om alledaagse woorden te gebruiken: wat heeft een schrijver
van hypotheekvoorwaarden daaraan? Zijn probleem is nu juist dat die
hypotheekvoorwaarden gaan over toestanden die niet tot de alledaagse leefwereld
van zijn lezers behoren. Tip 6 over leesbare opmaak kan er misschien nog net mee
door als waarschuwing tegen vormgevers die een tekst vooral als een plaatje zien,
maar is alweer te algemeen om met vrucht toe te passen. Bejaarde of zieke lezers
stellen heel andere eisen aan de belettering en de opmaak dan jongeren.

Eenvoudige taal in Nederland
De Plain Language-beweging heeft vooral in de Angelsaksische wereld (Verenigd
Koninkrijk, Verenigde Staten, Canada, Australië) wortel geschoten. Voorzover
bekend zijn er geen officiële Nederlandse afdelingen, maar er zijn wel ondernemingen
die het gedachtegoed uitdragen. Van die ondernemingen timmert BureauTaal het
meest aan de weg. Onder leiding van Wessel Visser heeft dit communicatiebureau
het programma Texamen ontwikkeld, dat pretendeert van een tekst automatisch te
kunnen vaststellen voor welk soort lezer deze begrijpelijk is, en dat ook wordt gebruikt
om de begrijpelijkheid van de Troonrede en andere officiële teksten te bepalen. (Zie
voor een beoordeling van dit programma het artikel van Carel Jansen en Leo Lentz,
eerder in dit nummer.) Nog niet zo lang geleden was BureauTaal mede-organisator
van de internationale Plain Language Conference in Amsterdam.
Naast BureauTaal zijn er andere bureaus die zich hebben gespecialiseerd in
duidelijk schrijven voor brede groepen uit de bevolking.
(Met dank aan Nancy van Etten.)
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■Te eenvoudig
De overige adviezen zijn wel concreet genoeg om direct toe te passen, maar die
hebben het nadeel dat ze in deze eenvoudige vorm niet kloppen en tot nóg
onbegrijpelijkere teksten leiden. Het is zeker mogelijk om zinnen zo kort mogelijk
te maken, door elke bewering in een apart hoofdzinnetje te gieten, en daar alle niet
strikt noodzakelijke woorden uit weg te laten. Op die manier worden al enige tijd
schoolboeken voor het vmbo samengesteld. Het leidt tot kruimelige teksten van het
volgende type, die - ook door de doelgroep - minder begrepen blijken te worden:
Bouterse bleek een dictator.
Hij regeerde in zijn eentje.
Hij liet zelfs mensen vermoorden.
Bouterse werd weer aan de kant gezet.
Net zo zijn zinnen in de lijdende vorm lang niet altijd inferieur aan actieve zinnen.
Welke van de volgende zinnen uit een sportverslag vindt u duidelijker?
- Ruud neemt aan, kapt, omspeelt een tegenstander, en Ed zet hem van de bal.
- Ruud neemt aan, kapt, omspeelt een tegenstander, en wordt door Ed van de
bal gezet.

Advies nummer 2 is nog het meest geslaagd, vooral omdat een schrijver die zijn
lezers aanspreekt vanzelf een andere, natuurlijkere toon kiest. Maar ook hier zijn
er de nodige valkuilen. Zo blijkt uit onderzoek dat ambtelijke schrijvers hun brieven
aan burgers beter niet kunnen beginnen met directe formuleringen als ‘U beweert
dat er stoeptegels los liggen.’

■Lezer
De bedenkelijke kwaliteit van de adviezen is niet de enige reden waarom de burger
ondanks successen van de beweging (veel bijval, animo voor cursussen, Chrissie
Maher geridderd en eredoctor) nog steeds struikelt over onbegrijpelijke stukken. Ik
noem er vier.
Is het wel zo verstandig om - zoals de bewegingen doen - de irritatie van de
bevolking over moeilijke teksten als uitgangspunt te nemen? Wie beseft dat hij iets
niet snapt, begrijpt al aanzienlijk meer dan iemand die onmiddellijk en met volle
overtuiging een heel andere betekenis aan de tekst geeft dan de bedoeling was.
En juist dat laatste komt geregeld voor. Waarom dat zo is, moet een raadsel zijn
voor wie - alweer net als de bewegingen - aanneemt dat ‘teksten begrijpen’ neerkomt
op het combineren van de betekenissen van de woorden die samen in de zin staan.
Maar dat is een verkeerde opvatting. Lezers zijn vooral bezig om de informatie in
de tekst zin te geven door die informatie in verband te brengen met de kennis
waarover ze al beschikken. Omdat die kennis van lezer tot lezer verschilt, en je daar
als schrijver zonder voorbereiding geen flauwe notie van hebt, wordt het volkomen
begrijpelijk waarom teksten zo vaak tot misverstanden leiden.

■Schrijver
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Het probleem ligt niet alleen bij de lezer, maar ook bij de schrijver. Schrijvers van
functionele stukken hebben vaak andere doelen voor ogen dan de lezer service te
bieden. Zo is het doel van menige beleidsnota niet de burger in fraai proza nieuwe
plannen voor te schotelen, maar via het proces van samen schrijven tot een afweging
van verschillende belangen te komen. Bij officiële stukken van de overheid speelt
het aansluiten bij de traditie een rol. Net zoals de troon niet gekozen is om zijn
zitcomfort, is de Troonrede niet in de eerste plaats opgesteld om de luisteraar
duidelijkheid te verschaffen. Van weer andere stukken staat of valt de kwaliteit met
de mate van precisie en volledigheid waarmee ze een deel van de mogelijke
werkelijkheid beschrijven; denk bijvoorbeeld aan de
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formulering van uitsluitingsvoorwaarden bij verzekeringen.
En dan is er nog een minder eerbare reden die ik fatsoenshalve niet mag verhelen.
Er is weerstand van beroepsgroepen die (goed) leven van ingewikkelde teksten,
zoals notarissen, tussenpersonen bij verzekeringen, apothekers en mijn eigen
vakbroeders de taalbeheersers.

■Ingewikkeld
Behalve de schrijver en de lezer biedt ook het onderwerp van de teksten taale
weerstand aan de wensen van de Plain Language-bewegingen: moeilijke teksten
gaan meestal over ingewikkelde onderwerpen. Versimpeling van de taal leidt dan
tot zó'n versimpeling van de inhoud dat de waarheid in het gedrang komt.
De vorige bedenkingen zullen gesneden koek zijn voor lezers die zich met de
materie bezighouden. Dat geldt niet voor het punt dat ik dan ook met enige aarzeling
ter overweging geef: misschien is het taalgebruik in de afgelopen decennia wel
degelijk minder ingewikkeld geworden, maar heeft niemand dat gemerkt omdat de
tolerantie voor ingewikkeld taalgebruik nog sterker is afgenomen.
Kortom, het loont zeker de moeite om van elkaar zo duidelijk mogelijk taalgebruik
te eisen. Maar daarvoor zijn geen simpele recepten. Beter is het degelijke cursussen
voor specifieke tekstsoorten te geven, waarvan een vast onderdeel hoort te zijn hoe
voorversies serieus bij doelgroepen getest moeten worden. Maar nog nuttiger lijkt
me dat we ons niet blind staren op de productiekant, en ook eens naar de
ontvangende kant kijken. Het is wenselijk dat iedereen in alle vormen van middelbaar
onderwijs ingewikkelde teksten leert lezen. Dat kost inspanning, maar het loont.

‘Wie Nederlander is, staat in de wet’
De grondwet in eenvoudig Nederlands?
Jan Renkema - Hoogleraar tekstkwaliteit te Tilburg, auteur van de
Schrijfwijzer
Begrijpelijke overheidstaal - daar zal niemand tegen zijn. Maar betekent
dat ook dat élke overheidstekst zich leent voor vereenvoudiging? Kan het
bijvoorbeeld met de grondwet? Jan Renkema, als taalkundige sinds jaar
en dag betrokken bij het verbeteren van het taalverkeer tussen overheid
en burger (bijvoorbeeld in de fameuze Commissie Duidelijke Taal),
bespreekt De Grondwet in eenvoudig Nederlands, die onlangs verscheen.
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‘Eenieder wordt geacht de wet te kennen.’ Bijna iedereen zal deze zin kennen, maar
slechts weinigen zullen weten dat het hier niet om een artikel uit een wet gaat. Alleen
al het feit dat de Nederlandse wetgeving in totaal bijna 140.000 artikelen bevat,
maakt duidelijk dat deze uitspraak anders bedoeld moet zijn. Zelfs de beste jurist
kent slechts een deel van onze wetten. ‘Eenieder wordt geacht de wet te kennen’
is geen wetsartikel maar een juridisch beginsel. Het betekent ongeveer dat je bij
een veroordeling geen strafvermindering kunt krijgen omdat je niet wist dat jouw
handeling strafbaar was.
De slogan dat iedereen de wet moet kennen, is het laatste jaar een eigen leven
gaan leiden in pogingen om wetteksten te vereenvoudigen. Begin vorig jaar
verscheen De wet in gewoon Nederlands van Douwe Brongers, met daarin een
selectie uit de belangrijkste wetten, zoals het Wetboek van Strafrecht en de Wet
inburgering nieuwkomers, maar ook de grondwet. In oktober volgde de hele
grondwet: De Grondwet in eenvoudig Nederlands van Karen Hey en Wessel Visser.
Leidende gedachte in beide publicaties is: wetteksten zijn te moeilijk. Daarom moeten
ze worden vereenvoudigd. Anders kan de ‘gewone burger’ nooit weten wat de regels
zijn. Maar klopt deze gedachte eigenlijk wel?

■Waterdicht?
Wetteksten zijn niet voor niets vaak lastig leesbaar. Met het aanstaande rookverbod
in de horeca in gedachten kun je je een nicotinecontroleur voorstellen die alvast
gaat oefenen voor de handhaving van het verbod. Het trainingsbedrijf heeft een
‘gewone burger’ ingehuurd. De controleur betreedt de oefenplek en treft daar een
man aan met een brandende sigaret in zijn hand.
-

Meneer, u rookt, en dat mag niet meer.
Sorry, ik eh wist niet eh...
U wordt geacht de wet te kennen, meneer.
Maar ik rook nu toch niet, ik heb alleen iets in mijn hand.
Geen geintjes hè, ik zag u net rook uitblazen.
Nou en! Dit is geen horeca. Ik zit hier in een besloten club. Kijk, ik ben net lid
geworden van ‘Vereniging De Gouden Leeuw’, die hier nu bijeenkomt.
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- Hoezo ‘vereniging’, hoezo ‘bijeenkomst’?
- Onze vereniging heeft als doel elkaars welzijn te bevorderen rond een
tapinstallatie door middel van dagelijkse bijeenkomsten in wisselende
samenstelling tussen 17 en 24 uur.

Het kunstwerk naast het Binnenhof toont artikel 1 van de grondwet. De eerste zin in
vereenvoudigde vorm: ‘In Nederland behandelen we iedereen op dezelfde manier.’

Hoe kan nu het zo eenvoudige ‘Verboden te roken in de horeca’ juridisch
waterdicht worden geformuleerd? Zou een controleur uit de voeten kunnen met een
verordening als deze?
Roken in horecagelegenheden, dan wel in het bezit zijn van een
brandende sigaret, casu quo sigaar of enig ander genotmiddel gebaseerd
op nicotine met de kennelijke bedoeling de rook ervan te doen of laten
circuleren in de luchtwegen, althans ten minste een deel daarvan, is niet
toegestaan. Onder horecagelegenheid wordt in dit besluit ook verstaan
een besloten bijeenkomst die gelijkenis vertoont met een horeca-activiteit.
Het zal duidelijk zijn dat deze formulering nog tal van vragen oproept. Dus een joint
met nicotinevrije tabak mag wel? En de controleur mag, nee moet, dan ook iemand
beboeten die thuis vrienden te eten vraagt, en net een ‘thuistap’ heeft gekocht.
Immers, zo'n bijeenkomst vertoont ook gelijkenis met een horeca-activiteit. Waterdicht
juridisch formuleren is een kunst én een kunde. En vereenvoudiging van moeilijke
formuleringen is dat ook.

■Herschrijven, voor wie?
De grondwet in eenvoudig Nederlands (hierna ook kortweg ‘vereenvoudigde
grondwet’) presenteert per artikel eerst de originele tekst uit de grondwet en dan de
herschrijving met een toelichting. Ik richt me vooral op deze publicatie omdat de
auteurs van de vereenvoudigde grondwet veel grotere pretenties hebben dan de
auteur van De wet in gewoon Nederlands, die alleen een verduidelijkende
omschrijving geeft. De auteurs van de vereenvoudigde grondwet noemen hun
herschrijving ambitievol (of onwetend?) een ‘nieuwe Grondwet’, en ze zeggen in
hun inleiding: ‘De nieuwe Grondwet in eenvoudig Nederlands is niet alleen veel
begrijpelijker. Hij is ook preciezer dan de oude Grondwet.’
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Zo'n uitspraak vraagt om bewijsvoering. Omdat de auteurs zelf geen nadere
argumenten geven, heb ik een onderzoekje uitgevoerd. Uiteraard moet zo'n
onderzoekje plaatsvinden onder de doelgroep die de auteurs voor ogen hebben.
Die wordt als volgt omschreven: ‘Dit boek is voor vmbo-leerlingen, voetballers,
soapactrices, politici, secretaresses, topambtenaren, daklozen, captains of industry,
leraren maatschappijleer en burgerschap, en voor...’ En wellicht uit angst voor
onduidelijkheid over de omvang van deze doelgroep voegen de auteurs daar nog
aan toe: ‘Dit boek is voor iedereen die in ons land wil (samen)leven.’ Waarom
beschermt een uitgever trouwens zulke overmoedige auteurs niet tegen deze
pseudo-frisse clichétaal?

■Het Klokhuis?
Ik ontmoette toevallig een vmbo-leerling, een voetballer, een soapactrice en een
dakloze, en vroeg hun reactie op enkele artikelen in de ‘nieuwe grondwet’. Ik begon
met artikel 2.1.
- Grondwet: ‘De wet regelt wie Nederlander is.’
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- Vereenvoudigde grondwet: ‘Wie Nederlander is, staat in de wet. In de wet kan
ook staan dat iemand anders dit beslist.’
‘Kijk, dat wist ik niet, dat er een wet is waarin alle Nederlanders staan opgesomd’,
riep de soapactrice. ‘Dus die wet wordt constant uitgebreid?’, vroeg de vmbo-leerling
nieuwsgierig. Waarop de dakloze berustend opmerkte: ‘Dus als ik dood ben, wordt
mijn naam geschrapt.’ ‘Hè, die tweede zin begrijp ik niet’, aarzelde de voetballer.
‘Wie is die “iemand anders” dan? Mijn trainer?’
Daarna legde ik hun artikel 3 voor:
- Grondwet: ‘Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst
benoembaar.’
- Vereenvoudigde grondwet: ‘Iedere Nederlander kan een baan krijgen bij de
overheid.’

Over deze herschrijving waren drie van mijn vier proeflezers direct bijzonder
enthousiast. ‘Zie je wel dat ik niet hoef door te leren voor later!’, riep de vmboleerling.
‘Hier staat immers dat ik altijd bij de overheid terechtkan.’ De voetballer en de
soapactrice trokken gezamenlijk hun conclusie: ‘Gelukkig kunnen we dus na een
sportcarrière of in slechte tijden gewoon een baan bij de overheid krijgen.’ Alleen
de dakloze keek peinzend naar zijn daklozenkrant. Was dit nu de overheidsbaan
waar hij krachtens artikel 3 van de grondwet recht op had?
Ik ontmoette toevallig ook een politicus, een secretaresse, een topambtenaar,
een captain of industry en een lerares maatschappijleer, en vroeg wat ze van de
volgende toelichting vonden uit het begin van hoofdstuk 2, ‘Regering’:
Bijzonder van Nederland is dat wij een Koning of een Koningin hebben.
Dat hebben niet alle landen. De meeste landen hebben geen Koning,
maar een president. Nederland is een koninkrijk. Landen met een
president zijn een republiek (...). Een Koning kun je niet kiezen. Meestal
is een Koning Koning omdat hij lid is van een familie.
Het bleef heel lang stil. Uiteindelijk probeerde de politicus nog iets positiefs te zeggen
door belangstellend te vragen of ik namens het tv-programma Het klokhuis kwam;
dan wilde hij wel even voor de camera. Hoopvol keek ik naar de lerares
maatschappijleer. Maar zij keek bedenkelijk. ‘Tja,’ zei ze, ‘met zo'n tekst krijg je altijd
een lastige leerling die vraagt waarom hij geen koning is want hij is toch ook lid van
een familie.’
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Illustratie: Matthias Giesen

■Privacy
Nu even wat serieuzer. Wat is er mis met dit boek? Laten we artikel 10.1 eens wat
diepgaander bekijken. (Bijna elk artikel is geschikt, maar dit artikel is ook te vinden
in De wet in gewoon Nederlands, hierna kortweg ‘vereenvoudigde wet’.) Laten we
gemakshalve de vmboleerlingen als doelgroep nemen. Ik geef eerst het origineel,
en dan twee herschrijvingen (eerst uit de vereenvoudigde grondwet, dan uit de
vereenvoudigde wet), opdat u kunt vergelijken. Daarna volgt de toelichting uit de
vereenvoudigde grondwet.
- Grondwet: ‘Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen
beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.’
- Vereenvoudigde grondwet: ‘Iedereen heeft recht op rust en privacy. In de wet
kunnen uitzonderingen staan. In de wet kan ook staan dat iemand anders
uitzonderingen mag maken.’
- Vereenvoudigde wet: ‘Iedereen heeft het recht op zijn privacy.’
- Toelichting in vereenvoudigde grondwet: ‘Dit artikel verplicht de overheid burgers
met rust te laten. Iedereen heeft er recht op dat bijvoorbeeld zijn telefoon niet
wordt afgeluisterd, dat hij niet wordt bespied en dat zijn brieven niet worden
opengemaakt.’

Het woord ‘privacy’ in beide herschrijvingen is een aardige verduidelijking van
‘eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer’. Maar waarom wordt daar in de
eerste herschrijving nog ‘rust’ aan toegevoegd? Is dit bedoeld voor omwonenden
van Schiphol of moet hierbij gedacht worden aan telemarketing? De toelichting
maakt het niet veel duidelijker. Bovendien hoort de opmerking over het brief- en
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telefoongeheim bij artikel 13, waar overigens deze toelichting bijna letterlijk herhaald
wordt.
Ook de herschrijving van ‘behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen’
verdient geen schoonheidsprijs. De herschrijving in twee extra zinnen is misschien
wel eenvoudiger, maar roept evenveel vragen op als het origineel: Welke
uitzonderingen zijn er? En welke ‘iemand anders’ mag die maken? De toelichting
geeft geen informatie. Ook
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de tweede herschrijving kan overigens beter, namelijk door het weglaten van de
woordjes ‘het’ en ‘zijn’: ‘Iedereen heeft recht op privacy.’

De eis van juridische precisie blijft altijd op gespannen voet staan met de
eis van ‘begrijpelijk voor iedereen’. Daarom moeten wetsartikelen niet
worden vereenvoudigd, maar worden toegelicht.

■Zwangerschap
Nog een voorbeeld. In 2003 is in de grondwet opgenomen dat Kamerleden tijdelijk
vervangen mogen worden bij zwangerschap of ziekte; het gaat om artikel 57a. Weer
eerst het origineel, en daarna de twee herschrijvingen.
- Grondwet: ‘De wet regelt de tijdelijke vervanging van een lid van de
Staten-Generaal wegens zwangerschap en bevalling, alsmede wegens ziekte.’
- Vereenvoudigde grondwet: ‘In de wet staat wie een lid van de Eerste en Tweede
Kamer vervangt dat zwanger is, een kind krijgt of ziek is. In de wet kan ook
staan dat iemand anders dit kan beslissen.’
- Vereenvoudigde wet: ‘Bij zwangerschap, bevalling en ziekte van een lid van
de Eerste of Tweede Kamer wordt door de wet de tijdelijke vervanging geregeld.’

Beide herschrijvingen vermijden de woorden ‘wegens’ en ‘alsmede’. Kennelijk gaan
de herschrijvers ervan uit dat ze te moeilijk zijn. Maar ik ben nog nooit een winkelende
‘gewone burger’ tegengekomen die toch door die deur wilde waarop stond: ‘Wegens
ziekte gesloten.’ En natuurlijk, een woordje als alsmede is wat stijf en ouderwets,
maar zou het in dit zinsverband echt onbegrijpelijk zijn? Bovendien geeft het hier
zo mooi aan dat het eigenlijk gaat om twee gevallen: zwangerschap inclusief
bevalling, en ziekte. In de herschrijvingen gaat het nu om een vreemde driedeling.
Merkwaardig is trouwens dat voor de gewone burger gesproken wordt over ‘een
lid dat zwanger is’. Ook de tweede herschrijving roept vragen op. Na ‘bevalling’ staat
het woordje ‘en’ in plaats van ‘of’. Nu kán het grondwetsartikel zo gelezen worden
dat er alleen tijdelijke vervanging mogelijk is bij bijvoorbeeld postnatale depressie
of bekkeninstabiliteit.

■Opnieuw beginnen
Dat de communicatie tussen overheid en burger een stuk beter kan, en dat heldere
taal daarin bijzonder belangrijk is, staat voor mij buiten kijf. Ook ben ik ervan overtuigd
dat wetteksten soms gemakkelijker kunnen worden geformuleerd. Maar de eis van
juridische precisie blijft altijd op gespannen voet staan met de eis van ‘begrijpelijk
voor iedereen’. Daarom moeten wetsartikelen niet worden vereenvoudigd, maar
worden toegelicht. De ‘gewone burger’ zal bijna altijd hulp nodig hebben van een
wetswinkel of een advocaat.
Ik denk dat het beter is om opnieuw te beginnen, en een (onderwijs)boek te
publiceren waarin de grondwet niet wordt herschreven, maar uitvoerig wordt
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toegelicht. De beide boeken met vereenvoudigde wetteksten kunnen dan als startpunt
dienen. Laten we direct beginnen met artikel 1.
- Grondwet: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen
gelijk behandeld. (...)’
- Vereenvoudigde grondwet: ‘In Nederland behandelen we iedereen op dezelfde
manier. Natuurlijk alleen als de situaties hetzelfde zijn of heel veel op elkaar
lijken. (...)’

Weer is de herschrijving minder juist. ‘In Nederland’ zou ook nog kunnen betekenen
dat je eerst Nederlander moet zijn. En dan dat belerende toontje: ‘Natuurlijk...’ Moet
een Amsterdamse deelraadburgemeester deze uitleg geven aan Marokkaanse
hangjongeren? Zo kunnen we toch onze grondwet niet verkleuteren!

■Binnenhof
Ik zou graag zien dat een leraar maatschappijleer zijn leerlingen meeneemt naar
het Binnenhof, en hun de plaats wijst waar dit, volgens sommige juristen, mooiste
artikel uit de grondwet staat ingebeiteld. Dan kun je over de grondwet spreken in
eenvoudig Nederlands. Ik meen me te herinneren - ik hoop dat ik indertijd goed heb
opgelet - dat Nederland het enige land ter wereld is met een grondwet die zo opent:
iedereen die zich op Nederlands grondgebied bevindt, krijgt in gelijke gevallen een
gelijke behandeling! Dit is een prachtige aanleiding voor een gesprek over
discriminatie.
En dan nog iets. De auteurs van De Grondwet in eenvoudig Nederlands delen in
hun voorwoord mee dat ze hulp hebben gekregen van enkele
staatsrechtdeskundigen. Deze worden op de site van de uitgever zelfs als
mede-auteurs opgevoerd. Het gaat hier om juristen met hoge functies: de voorzitter
van de Kiesraad, een lid en een voormalig lid van de Hoge Raad en een hoogleraar
politicologie. Deze commissie van vier adviseerde ‘over de inhoud van de nieuwe
artikelen in eenvoudig Nederlands’. Een van de herschrijvers, nota bene zelf directeur
van BureauTaal, bestond het om in oktober in een interview met de Wereldomroep
te beweren dat dankzij deze juristen de nieuwe grondwet ook juridische waarde
heeft: ‘Onze vereenvoudigde grondwet kan dus ook in de rechtspraak worden
gebruikt.’
Misschien kunnen de herschrijvers over deze uitspraak nóg eens advies inwinnen
bij deze juristen.

De Grondwet in eenvoudig Nederlands van Karen Hey en Wessel Visser
(325 blz.) verscheen bij Sdu uitgevers en kost €34,05.
De wet in gewoon Nederlands van Douwe Brongers (640 blz.) is een
uitgave van Balans en kost €17,50.
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Steeds korter en eenvoudiger?
De taal van de Troonrede
Jaap de Jong
Hoe klaar moet de taal van de Troonrede zijn? Er zijn verschillende
initiatieven geweest om deze toespraak tot de leden van de
Staten-Generaal ook duidelijker te maken voor het volk. En inderdaad:
de Troonrede wordt steeds korter en eenvoudiger. Volgens sommigen
gaat dat nog niet ver genoeg.

Prinsjesdag 2007. Het kabinet-Balkenende IV neemt plaats in de Ridderzaal, waar koningin
Beatrix de Troonrede zal voorlezen.
Foto: Werry Crone. Hollandse Hoogte

De roep om klare taal is weer allerwegen - pardon: overal - te horen. Vooral de
taal van de overheid moet eraan geloven. De Nationale Ombudsman, Alex
Brenninkmeijer, opende op 22 november samen met taalexperts van enkele
ministeries de aanval op omslachtig en bureaucratisch taalgebruik. In het boek
Zullen we zwaluwstaarten? Staaltjes van ambtelijke (war)taal roept hij ambtenaren
op klare taal te gebruiken in hun nota's en brieven. ‘Klare taal is een grondrecht.
Klachten van burgers en instellingen over duister en Haags taalgebruik zijn bij mij
welkom.’ Kamervoorzitter Gerdi Verbeet lijkt gevoelig voor dergelijke initiatieven: ‘Ik
heb zowel bij de aanvaarding van het voorzitterschap als bij mijn eindejaarstoespraak
gepleit voor begrijpelijk taalgebruik.’
Al in februari 2007 heeft de ministerraad besloten alle formulieren van de
rijksoverheid begrijpelijk te gaan maken (zie voor de activiteiten
www.begrijpelijkeformulieren.nl). En de regering-Balkenende IV heeft ook de wens
uitgesproken dat niet alleen de overheid in eenvoudig Nederlands gaat
communiceren, maar ook bedrijven en instellingen. De letterlijke tekst van het
regeerakkoord is: ‘De overheid bevordert het eenvoudig en zorgvuldig gebruik van
het Nederlands als bestuurstaal en cultuur- en omgangstaal (...).’

■Klachten
Moet een overheid die klare taal zo serieus zegt te nemen dan niet beginnen bij de
eigen toespraken? Om preciezer te zijn bij de belangrijkste toespraak, waaraan
althans de meeste ambtelijke energie en media-aandacht geschonken wordt: de
Troonrede? In september 2005 klonken er immers klachten. BureauTaal had de
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Troonrede uitgebreid onderzocht en velde een hard oordeel: de tekst zou voor ruim
zeven miljoen volwassen Nederlanders niet of nauwelijks te begrijpen zijn. Dat is
zestig procent van alle Nederlanders boven de achttien jaar. Slechts vijftien procent
begreep zonder moeite wat de koningin voorlas, meende het bureau.
Dat zijn ernstige klachten, die allerlei vragen oproepen. Schrijver en oud-docent
taalbeheersing Rudolf Geel typeerde eerder, in 2003, de Troonrede als ‘de meest
talentloze tekst die een Sonderkommando van hoge ambtenaren op basis van
informatie uit verschillende ministeries in elkaar heeft geflanst.’ Is het zo slecht
gesteld met de taal van de Troonrede? Zit er echt geen verbetering in de tekst sinds
het aantreden van Balkenende? Of kunnen we het jaarlijkse gemopper over de taal
van de Troonrede afdoen als gebruikelijke columnistenfolklore die evenzeer bij deze
dag hoort als de hoedenparade en de Gouden Koets?
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Al in november 1936 werd in het vier jaar daarvoor opgerichte maandblad Onze
Taal kritiek geleverd op de Troonrede. Oprichter en parlementair journalist C.K.
Elout nam de regering toen in bescherming tegen de journalisten, die in zijn ogen
zelf veel grotere taalvervuilers waren.
Vanaf de jaren vijftig zijn er geregeld scherpe recensies in Onze Taal te lezen.
De klachten betroffen vooral aanwezige germanismen. In oktober 1955 ergerde
redacteur Jan Veering zich aan ‘de overvloed van clichés: van belang, blijft geboden,
stemt tot voldoening, het verheugt, vindt plaats, taak vervullen, perspectieven openen,
in verband met, contacten leggen, mede.’

Commissie Duidelijke Taal
In de jaren zestig en zeventig nam het gemor over de taal van de overheid en de
Troonrede binnen en buiten Onze Taal toe. Kamervoorzitter Anne Vondeling stelde
in 1973 de Commissie Duidelijke Taal in, die tot doel had het taalverkeer tussen
overheid en burger te verbeteren. Volgens de commissie moest elke
overheidsinstelling een ambtenaar aanstellen voor de bewaking van zuiver en
zorgvuldig taalgebruik. Vondeling schreef met Onze Taal-redacteur Jan Renkema
De Troonrede van Ridderzaal naar huiskamer (1976), waarin de Troonrede van
1975 in begrijpelijk Nederlands herschreven werd. Premier Den Uyl verzette zich
echter tegen de herschrijving. Zoals bekend leest de vorstin de Troonrede voor,
maar is de premier verantwoordelijk voor de inhoud. De herschreven Troonrede
week volgens Den Uyl in betekenis vijf procent af van de oorspronkelijke tekst. Dus
door de vereenvoudiging werd de oorspronkelijke tekst geweld aangedaan. Renkema,
die later naam maakte met zijn Schrijfwijzer, koos liever voor de begrijpelijkheid van
de tekst. ‘Het gaat toch om de reacties van de lezer en de luisteraar.’
Den Uyl werd opgevolgd door Van Agt en daarna kwam Lubbers, de man van
veel woorden. Lubbers was verantwoordelijk voor gemiddeld zeer lange Troonredes
- vijf van zijn maar liefst elf Troonredes waren zelfs langer dan 3000 woorden, zo'n
1000 woorden langer dan in de 25 jaar voor hem. Onder de kop ‘Troonrede 1985:
broddelwerk’ werd in Onze Taal van september 1986 de Troonrede van het jaar
daarvoor vernietigend besproken. De opbouw was onoverzichtelijk, er werden
verschillende stijlen door elkaar gebruikt, en de woordkeus, zinsbouw en
redeneertrant waren gebrekkig. Een typerend voorbeeld van de beruchte
lubberiaanse wolligheid was, aldus de recensent, de zin: ‘Bij alle verschil in
standpunten zijn diepe betrokkenheid bij en ernstige zorg over vrede en veiligheid
in de wereld evenals de taak van ons land in dat verband een gemeenschappelijk
element.’

■Doodsaai
In juni 1987 bood het Genootschap Onze Taal aan om te adviseren bij de
totstandkoming van de Troonrede. Na een aanvankelijke afwijzing ging Lubbers
later alsnog op het aanbod in, en sinds die tijd levert het genootschap een bijdrage
aan de eindredactie van de rede. Die hulp heeft volgens Lubbers vooral gevolgen
gehad op twee gebieden: de tekst bevat nu minder taalkundige incorrectheid en
leidt minder tot misverstanden. Suggesties tot tekstverfraaiing werden welwillend
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in overweging genomen, maar ‘hier telt voor de minister-president het taalgevoel
van de koningin zeker zo sterk; zij moet de tekst immers uitspreken’, aldus Lubbers
in een artikel over de Troonrede in het boek Schrijfwijsheden (1996). Vóór alles
telde voor hem de inhoud, ‘het feit dat

‘De troonrede is een preek met een buitengewoon hoge redundantie’,
aldus literair criticus Rob Schouten.

de inhoud politiek-bestuurlijk correct moet zijn prevaleert.’ Sinds 1987 komen er
verder minder ‘fossiele’ woorden voor in de Troonredes, zoals daarenboven, worden
er geen fouten meer gemaakt met koppeltekens (echte
minimaregeling/echte-minimaregeling) en staan de komma's doorgaans op de juiste
plaats.
Toch verstomde de kritiek nooit. ‘De troonrede is een preek met een buitengewoon
hoge redundantie’, aldus literair criticus Rob Schouten in 1996. ‘Loden volzinnen
vol vaagheid’, schreef Onze Taal-medewerker Peter Burger in 1997; ‘een doodsaaie
troonrede’, oordeelde Volkskrant-columnist Marcel van Dam in 2006. En Jan Blokker
hekelde in hetzelfde jaar de clichés en jaren-vijftig-knusheid ervan.

■Balkenende
Toen Balkenende in 2002 als premier aantrad, veranderde de lengte van de
Troonrede. De toespraak werd weer zo kort als vóór de periode-Lubbers: hooguit
tweeduizend woorden. Ook de zinnen zijn gemiddeld steeds korter geworden. Zien
we onder Kok een gemiddelde van vijftien woorden, Lubbers' teksten telden er ruim
zeventien, en de redes in de jaren zestig haalden zelfs tegen de twintig woorden
per zin. Balkenendes laatste Troonrede haalde een gemiddelde van veertien
woorden, een laagterecord. Maar zijn de teksten onder Balkenende ook toonbeelden
van begrijpelijke taal? Geenszins, volgens BureauTaal in 2005. Zoals gezegd was
de Troonrede voor 60% te hoog gegrepen.
Wat was er loos volgens het bureau? Het ontbrak in de nog altijd lange rede aan
tussenkopjes bij de leestekst. Het begrip werd bemoeilijkt door te veel jargon
(‘zorgstelsel’, ‘ecosystemen’, ‘veelplegers’, ‘regeldruk’). En door abstract taalgebruik.
De tekst bevat verder veel weinig voorkomende en dus moeilijkere woorden
(‘onberoerd’, ‘waarde hechten aan’, ‘bindende krachten’). Zinnen zijn vaak kort (wat
op zich gunstig is), maar grammaticaal soms moeilijk te doorgronden. Veel
uitdrukkingen en figuurlijk taalgebruik maken het taalniveau moeilijker te begrijpen:
‘verscheidenheid kennen’, ‘klimaat creëren’, ‘een zaak zijn van...’ Veel lange woorden
dragen ten slotte ook niet bij aan het leesgemak: ‘aanpassingsvermogen’,
‘crisisbeheersingsoperaties’, ‘inburgerings- en integratiebeleid’. De conclusie was
dat de Troonrede aardig in de pas liep met de manier waarop de overheid
communiceerde. Over het algemeen begreep zestig procent van de Nederlanders
daar namelijk ook niets van, aldus het bureau. De wetenschappelijke merites van
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hun onderzoek worden echter sterk betwist (zie bijvoorbeeld het artikel van Carel
Jansen en Leo Lentz elders in dit nummer).

■Mooie alternatieven
Er zitten goede kanten aan deze aandacht voor duidelijke taal. Ja, het helpt om
systematisch na te gaan of nodeloos lange en complexe zinnen ingekort kunnen
worden, zodat de luisteraars de kleinere eenheden gemakkelijker kunnen begrijpen.
En bezuinigen op jargon (‘participatie’), wieden in wanstaltig lange en moeilijke
woorden - wie zal
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ertegen zijn? Sympathieke initiatieven als herschrijvingen van de Troonrede zoals
Vondeling en Renkema die maakten, leverden mooie alternatieve formuleringen
op. En ook de recente herschrijvingen van Peter Veenendaal en Rob Kievit, die
voor de Wereldomroep in 2006 en 2007 een versie in alledaags Nederlands hebben
gemaakt - door Harmke Pijpers prachtig voorgelezen -, zijn lovenswaardig.
In de Troonrede van 2006 stond:
Voor ons geluk en ons welzijn zijn wij op elkaar aangewezen. Aandacht
voor anderen, respect voor andermans inbreng en overtuiging, dat zijn
de fundamenten van een levendige buurt, een bloeiende stad, een sterk
land.
In de versie van de Wereldomroep werd dat:
Als we het goed willen hebben, hebben we elkaar nodig. Een prettige
buurt, een fijne stad, een sterk land; het heeft allemaal te maken met
aandacht voor elkaar en begrip voor andere meningen.

■Stijl- en andere breuken
Intussen moeten we ook vaststellen dat veel van die herschrijvingen toch ook wat
wringen. En dat heeft veel te maken met de bijzondere aard van de Troonrede.
De Troonrede van 2006:
Het is verheugend dat in veel gemeenten initiatieven tot ontplooiing komen
om die binding tussen mensen te versterken.
Herschrijving van de Wereldomroep:
In veel plaatsen worden plannen uitgevoerd die mensen dichter bij elkaar
brengen. Dat is mooi.

Harmke Pijpers las de afgelopen twee jaar voor de Wereldomroep de door Rob Kievit en
Peter Veenendaal geschreven ‘Troonrede in klare taal’ voor.
Foto: Wereldomroep

Dit laatste ultrakorte zinnetje en veel andere passages met een groot aantal zinnen
van vier tot zes woorden achter elkaar klinken al snel kinderlijk en enigszins
belachelijk uit de mond van de vorstin. En in een passage over de Antillen en Aruba
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is de herziening ‘De verhoudingen tussen de onderdelen van het koninkrijk gaan
volgend jaar op de schop’ nogal grimmig - in ieder geval veel grimmiger dan het
origineel uit 2007: ‘De staatkundige verhoudingen worden herzien.’
Verder is ‘Mensen worden steeds ouder’ een lachwekkend dubbelzinnige
herschrijving van ‘We weten dat de gemiddelde leeftijd van onze bevolking stijgt.’
Troonrede 2007: ‘De regering stelt voor de no-claim in de zorgverzekering in 2008
af te schaffen.’ Herschrijving: ‘De no-claimregeling wordt afgeschaft, want die werkte
niet goed.’ Zo'n openhartige motivatie had de PvdA vast erg leuk gevonden, maar
het CDA waarschijnlijk niet. Ook Balkenende zou vast niet met dit soort
Wereldomroepherschrijvingen akkoord zijn gegaan: te veel stijl- en andere breuken
die de tekst minder geschikt maken voor de Ridderzaalrede.
Balkenendes ‘campussen voor jongeren die ontsporen’ deden weliswaar de
wenkbrauwen fronsen, omdat die een poging lijken om ‘heropvoedingskampen’ aan
te duiden zonder het te zeggen, maar de laatste jaren lijkt er iets minder te mopperen
op de duidelijkheid van de Troonredetaal dan vroeger.

■Kloof niet groter
De kloof tussen de taal van de Troonrede en de burger lijkt niet vergroot te zijn. Ook
al is de algemene omgangstaal veranderd, zo u wilt geïnformaliseerd, die van de
Troonrede is dat ook. Misschien is deze sluipende verbetering tot stand gekomen
onder invloed van de professionele tekstschrijvers van Algemene Zaken die eraan
bijdragen. De laatste Troonrede, uit 2007, had een positief toongezette opening:
‘Ons land heeft veel dat hoop geeft en vertrouwen.’ Deze toespraak heeft ook het
nodige dat hoopvol stemt: een duidelijkere structuur dan de meeste Troonredes,
met de zes pijlers waarop het beleid rust en een samenvatting in vier eigenschappen:
‘perspectief op groei, duurzaamheid, respect en solidariteit’. Trouw-columnist Jaap
de Berg is niet zonder kritiek, maar blaast overwegend de loftrompet:
Eenvoudige zinnen, met een gemiddelde lengte van veertien woorden.
Negen uitschieters maar met meer dan 25. Op de 140 zinnen nog geen
veertig bijzinnen (de zogeheten beknopte exemplaren daargelaten), die
zelden of nooit de luistervaardigheid ernstig op de proef stelden.
Minder dan twintig lijdende vormen, waarvan trouwens de helft functioneel
was. Geen ambtelijke naamwoordstijl, op een of twee gevallen na (...).
Vrijwel geen jargon en andere geheimtaal, met uitzondering vermoedelijk
van de Europese Raad en de rechtsvorm ‘maatschappelijke
onderneming’?
Kortom, een Troonrede die geen utopische eisen stelde aan het
begripsvermogen van de toehorende tv-kijkers, wier aandacht geregeld
ook door vrouwelijke schedelopsmuk werd getrokken.

■Nijntje-taal
Moet het nu allemaal nog eenvoudiger en korter? Sommigen vinden van wel. Aan
de andere kant zijn de grenzen aan het inkorten van woorden en zinnen, aan het
schrappen van uitdrukkingen nu toch wel bijna bereikt. Schraalheid en kaalslag
liggen op de loer. Is een tekst van duizend woorden, met een gemiddelde zinslengte
van acht woorden van gemiddeld twee lettergrepen, dan het ideaal? De Troonrede
in Nijntje-taal? Een Troonrede is geen bedverhaaltje. Als we één keer per jaar de

Onze Taal. Jaargang 77

entourage intact willen houden met optocht en uniformen, ons eigen Ascot op het
Binnenhof, dan mag de taal toch ook een iets minder alledaagse toon en kleur
hebben?
Ja, graag een goede combinatie van heldere duidelijke woorden, met een enkele
laagfrequente uitdrukking (‘Dit laat de regering niet onberoerd’). En ja, graag meer
frisse beelden, meer flonkerende formuleringen. Een heldere structuur. Maar moet
Beatrix dan voortaan zeggen: ‘Het gaat goed met Nederland’? Mag het niet blijven:
‘Ons land heeft veel dat hoop geeft en vertrouwen’?
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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.

Duidelijk
R.W. Asser - Amstelveen
Reinder Statema uit Sassenheim signaleert in de ‘Taalergernissen’ in het
oktobernummer onduidelijkheden in het gebruik van het woord duidelijk. Hij hoort
vaak helder waar duidelijk goed zou zijn. En, voeg ik daaraan toe, ook wordt vaak
transparant gebruikt. Dat klinkt deftiger, maar bovendien vinden we duidelijk
misschien niet meer zo duidelijk. Als ik in het radionieuws berichten hoor met zinnen
zoals ‘dat de oorzaak van de ontploffing nog niet duidelijk is’, denk ik meestal dat
ze niet duidelijk maar bekend bedoelen. En dat is niet hetzelfde: wat je wéét, is iets
anders dan wat je begrijpt. Maar misschien was dat onderscheid voor de redacteur
niet zo duidelijk...

Toitoitoi en toe, toe, toe
Wilfred van Soldt - Leiden
Met veel belangstelling las ik de rubriek ‘Bij wijze van zeggen’ van Riemer Reinsma
in het oktobernummer. Hij schrijft dat de wens toitoitoi (‘veel geluk’) teruggaat op
een Jiddische bezweringsformule, en dat hielp me een uitdrukking die mijn vrouw
vaak gebruikt te verklaren. Zij is afkomstig uit Israël en heeft de gewoonte om
driemaal op hout te tikken onder het uitroepen van ‘Toe, toe, toe’ wanneer iemand
iets positiefs meldt of voorspelt. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij opmerkingen als
‘Vandaag gaat het alweer beter met me’ of ‘Het wordt vast mooi weer vandaag.’
Soms gaan dergelijke opmerkingen ook gepaard met de uitroep ‘Zonder het boze
oog!’ - dit alles om de boze geesten te verjagen, natuurlijk.
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Stoplicht
René Dorsman - Spijkenisse
De Taaladviesdienst verdedigt in de rubriek ‘Vraag en antwoord’ in het
oktobernummer het gebruik van het woord stoplicht naast het officiële verkeerslicht,
en vermeldt daarbij ook dat de grote Van Dale expliciet zegt dat een stoplicht ‘het
signaal geeft om te stoppen’, en dat dit strikt genomen inhoudt dat het niet op groen
of oranje kan staan. Deze redenering rammelt. Een begrip wordt ‘verwoord’ door
een onderscheidend iets in de benaming ervoor op te nemen. Een vrachtauto heet
zo omdat er vracht in vervoerd wordt, maar is ook een vrachtauto als er géén vracht
in zit. Een stoplicht heet zo omdat het het verkeer laat stoppen, maar is nog steeds
een stoplicht als het op groen staat.

Stoplichten - of verkeerslichten?
Foto: Onze Taal

De Taaladviesdienst vermeldt ook nog dat de term stoplicht wel gebruikt wordt in
plaats van remlicht. Dat is op zijn minst een onhandige term, want het doel van een
remlicht is aan te geven dat het voertuig gaat vertragen, en dat betekent lang niet
altijd dat het ook gaat stoppen.

Twaalfeenhalf
Inge Suasso - Den Haag
In de novemberaflevering van de ‘Taalergernissen’ ergert Coen Eggen uit Kelmond
zich aan het weglaten van het tussenvoegsel en in geschreven getallen als
twaalfeneenhalf. Allereerst wijs ik erop dat twaalfeneenhalf volgens de naslagwerken
niet bestaat. Het moet twaalf en een half zijn. Van recente datum is wél twaalfenhalf,
naar analogie van tweeënhalf.
Coen Eggens veronderstelling dat de taalfout twaalfeenhalf is ontstaan uit het
weglaten van en in twaalfeneenhalf lijkt me niet juist. Ik denk eerder dat we moeten
uitgaan van de thans geheel ingeburgerde verkorte vorm zonder een, dus
twaalfenhalf, etc. Als dit snel wordt uitgesproken verandert de e in het voegwoord
en [èn] ongemerkt in een stomme e (sjwa) zoals die wordt gehoord in het onbeklemde
lidwoord een. En omdat en dan klinkt als een, wordt het abusievelijk ook zo
geschreven.
Ik hoop mét Coen Eggen dat Onze Taal het verschijnsel met kracht zal bestrijden.
Zelf zal ik er in mijn werk als correctrice extra attent op zijn.
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Klemtoon in plaatsnamen
H.P. van Heel - Veere
L.J. Elzinga ergert zich in de rubriek ‘Taalergernissen’ in het oktobernummer aan
de verkeerde klemtonen in onder meer plaatsnamen, zoals Schiphól en Hoogvlíét.
Maar hij gaat voorbij aan het feit dat bewoners van een stad of dorp benamingen
andere accenten geven dan buitenstaanders. Een Amsterdammer zal in het woord
Keizersgracht het accent altijd op gracht leggen; wie de eerste lettergreep
beklemtoont, manifesteert zich onherroepelijk als provinciaal.
Het is goed mogelijk dat in de benaming Hoogvliet het accent ooit op de eerste
lettergreep heeft gelegen, maar geen enkele bewoner van Hoogvliet - of van
Rotterdam - zal dat nu nog doen. Trouwens: Rotterdam, Amsterdam en al die andere
‘dammen’ zijn evenzovele voorbeelden van accentverschuiving naar het
niet-specificerende deel van de benaming.
Het geval Schiphol is interessant. Ikzelf legde, niet afkomstig uit die streek en net
als iedere Nederlander vroeger, de klemtoon op hol. Ik denk dat dat nog steeds
geldt voor iedereen die daar in de buurt woont of gewoond heeft. Maar met de
introductie van het Engels in en rondom wat nu Amsterdam Airport heet, ging men
spreken van ‘Sjiphol’, met de klemtoon op sjip. Ik ben er inmiddels kennelijk vaak
genoeg geweest om ook het accent op de eerste lettergreep te leggen, iets wat ik
25 jaar geleden even lelijk als verwerpelijk vond.
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Taaladviesdienst
Ander woord voor...
121 andere woorden voor multitasken
Onze oproep om voor multitasken een Nederlands woord te bedenken, leverde 121
verschillende voorstellen van 62 inzenders op. Het winnende woord is maar één
keer aangedragen. Toch zaten er bij de vaker genoemde woorden ook serieuze
kanshebbers, te beginnen met duizendpoten (14 keer gesuggereerd). Daar is
uiteindelijk niet de keuze op gevallen - een duizendpoot is vooral iemand die van
alles kan. Multitasken betekent niet dat je overal bedreven in bent, maar dat je een
paar dingen tegelijk kunt doen. Dat is trouwens al een kunst op zich, wat mooi wordt
uitgedrukt in taakjongleren (door drie mensen voorgesteld).
Een paar andere vaker ingestuurde woorden waren simultanen, simultaanwerken
en parallelwerken. Die hebben als nadeel dat ze ook kunnen betekenen dat er meer
mensen tegelijkertijd aan één ding werken, terwijl hier alleen het omgekeerde beoogd
is. Tegen tegelijken, multihandelen en taakwisselen zijn vergelijkbare bezwaren in
te brengen. Maar misschien geldt dat wel voor alle inzendingen; buiten een context
zou je ze ook anders kunnen opvatten, en dat geldt zelfs voor het winnende woord.
Dat woord is simulteren. Het bevat niet alleen simul, dat in het Latijn ‘tegelijk’
betekent en ook in simultaan zit, maar roept ook sterk de associatie op met het
woord simuleren (‘nabootsen, doen alsof’). Daarmee drukt het iets uit van de
onmogelijkheid om al die taken goed en grondig uit te voeren, zoals ook uit onderzoek
naar multitasking is gebleken. En dan is het ook nog eens een woord dat - in
tegenstelling tot het overigens wel treffende bijna-anagram simultaken - niet
gekunsteld overkomt, maar er juist heel bruikbaar uitziet. Die vindingrijkheid, van
Roosmarie van Kaauwen, willen we belonen met een boekenbon van €25,- van de
Stichting Lout (Let Op Uw Taal).

Nieuw: ‘Gaten in de taal’
Onze Taal heeft u de afgelopen tien jaar in de rubriek ‘Ander woord voor’ gevraagd
Nederlandse alternatieven voor Engelse woorden te bedenken. Dat heeft mooie
vondsten opgeleverd; alle winnende woorden zijn terug te vinden op
www.onzetaal.nl/tijdschr/awv.
We nemen nu afscheid van ‘Ander woord voor’ in de bekende vorm. Onder de
nieuwe naam ‘Gaten in de taal’ begint volgende maand een vergelijkbare, maar
breder opgezette rubriek. Daarin gaat het niet alleen om begrippen waarvoor we
een buitenlands woord gebruiken, maar ook om fenomenen waar we (nog) helemaal
geen woord voor hebben en waarbij we ons moeten behelpen met omschrijvingen.
In het februari/maartnummer verschijnt de eerste aflevering van ‘Gaten in de taal’,
met daarin een inleiding op het onderwerp en de allereerste oproep.

Het mooiste woord van...
Harrie Scholtmeijer
De Drentse dichter Jan Naarding (1903-1963) vertaalde de eerste strofe van het
bekende ‘Abide with me’ als volgt:
Blief bij mij, Heer, want d'aovend
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komp mij nao,
't Twiedonkert allerwegens, blief bij
mij Vao!
As al 't geluk bezwik, all' hulp is
wied,
Verlats Do mij in 't dichtste duuster
niet.

Er is één woord dat zich niet zo gemakkelijk laat thuisbrengen, en dat is ‘twiedonkert’,
in de tweede regel. Dit werkwoord hoort bij het zelfstandig naamwoord twiedonker,
dat we in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (en in Van Dale) terugvinden
als tweedonker. De betekenis daarvan is ‘schemering’.
Het gaat, blijkens het grote woordenboek, om een gewestelijk woord. Alle
vermeldingen hebben betrekking op Groningen, Drenthe, Overijssel, de Achterhoek
en de Veluwe. Kortom, het Nedersaksische deel van Nederland. In de oudste
woordenlijst van de Nedersaksische dialecten, het achttiendeeeuwse handschrift
Dumbar, komt het al voor. Twee- in tweedonker is dan ook niet het Nederlandse
telwoord twee, maar komt van het Oudsaksische twëho, dat ‘twijfel’ betekent.
Tweedonker betekent dus eigenlijk ‘twijfeldonker’, tussen licht en donker in.
Nu had tweedonker natuurlijk net zo goed tweelicht kunnen heten, en in een aantal
westelijke dialecten ís het woord voor de schemering ook tweelicht, bijvoorbeeld in
het Wierings, het Drechterlands en het Katwijks. En aan de overzijde van de
Noordzee. Gelet op het aantal sprekers van het Engels wereldwijd zou tweelicht in
de vorm twilight weleens het meestgebruikte woord voor ‘schemering’ op onze
planeet kunnen zijn.
Tweedonker is een woord uit de schemerzone van onze taal, ook letterlijk. Het is
gewestelijk, maar (samen met broertje tweelicht) toch ook weer zo
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ruim verspreid dat het een plaats kon krijgen in de woordenboeken die ons hele
taalgebied bestrijken. Tweedonker lijkt ook symbolisch voor het schemergebied
waarin de Nederlandse dialecten van nu zich bevinden. Voor sommigen is dat een
avondschemering. Nog even en de volledige stilte daalt over onze streektalen.
Anderen wijzen erop dat voor de dialecten de vroege ochtend van een heel nieuw
bestaan als cultuurtaal is aangebroken. Met nieuwe en opvallende uitingsvormen
als serieuze literatuur, eigentijdse rockmuziek, kerkdiensten en het gewijde lied.
Van dat laatste vormt Naardings gedicht een voorbode.
Dr. Harrie Scholtmeijer (1960) is dialectoloog en werkt als redacteur voor
diverse streektaalwoordenboeken.

Tweedonker, mooi woord voor ‘schemering’.
Foto: Onze Taal

Cursussen Taaladviesdienst
Met korting voor leden
In april 2008 verzorgt de Taaladviesdienst een aantal taalcursussen voor individuele
geïnteresseerden. De bijeenkomsten vinden plaats in het pand van Onze Taal in
Den Haag en duren elk tweeënhalf uur, inclusief pauze. De prijs per cursus bedraagt
€49,- (inclusief materiaal en thee/koffie); nietleden betalen €70,-.
Er komen drie soorten cursussen:

Spelling 1 (basis)
Doelgroep: iedereen die wil weten hoe het ook alweer moet
Doel: spellingkennis ophalen
Niveau: middelbare school
Tijdens de basisspellingcursus komen struikelblokken aan de orde die in de
dagelijkse praktijk vaak voorkomen. Hoe zat het ook alweer met aaneenschrijven?
Wanneer gebruik je een hoofdletter en wanneer niet? En bij welke d/t-gevallen moet
je extra opletten?
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Spelling 2 (gevorderden)
Doelgroep: iedereen die dagelijks met taal werkt
Doel: details van de spelling doorgronden
Niveau: beroepsschrijvers
De gevorderdencursus richt zich op moeilijke spellingdetails die wel vaak voorkomen,
maar waarvan je de regel nooit (goed) hebt geleerd. Hoe vervoeg je Engelse
werkwoorden in het Nederlands, hoe schrijf je samenstellingen met namen en
afkortingen, en hoe schrijf je woorden en woordgroepen uit andere talen in het
Nederlands? Met aandacht voor groene en witte spelling.

Praktische grammatica
Doelgroep: wie wil weten wanneer een zin juist is of niet
Doel: praktisch inzicht krijgen in zinsbouw en grammatica
Niveau: middelbare school
Veel mensen hebben op school wel les gehad over zinsbouw en grammatica,
maar zijn kwijt hoe het ook alweer precies zat. Wanneer gebruik je hen of hun? Is
het iets wat of iets dat? Waarom hoort er enkelvoud of juist meervoud in een zin
met een aantal? Met uitleg over termen als onderwerp en persoonsvorm.
U kunt u aanmelden via cursus@ onzetaal.nl of met een briefje naar Raamweg 1a,
2596 HL Den Haag. Vermeld alstublieft uw adresgegevens, telefoonnummer, en
de datum - of data - van uw voorkeur. De data per cursus vindt u onder aan de
pagina.
De cursus is bedoeld voor individuele geïnteresseerden, niet voor (groepen)
mensen van bedrijven of organisaties. Het deelnemersaantal per bijeenkomst is
minimaal 6 en maximaal 12.
Meer informatie: www.onzetaal.nl/cursussen.

Cursusdata
Spelling 1 (basis)
Spelling 2 (gevorderden) Praktische grammatica
wo 9 april, 14.30-17.00 u. do 10 april, 14.30-17.00 u. di 15 april, 14.30-17.00 u.
wo 9 april, 19.15-21.45 u. do 10 april, 19.15-21.45 u. di 15 april, 19.15-21.45 u.
di 22 april, 14.30-17.00 u. di 22 april, 19.15-21.45 u. do 17 april, 14.30-17.00 u.
wo 23 april, 14.30-17.00 u. wo 23 april, 19.15-21.45 u. do 17 april, 19.15-21.45 u.
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Bargoens [6]
Goochem
Ewoud Sanders
Het Bargoens was vroeger de lingua franca van de zelfkant. De meeste
woorden uit die oude dieventaal zijn inmiddels verdwenen, maar enkele
hebben het tot de standaardtaal geschopt. Hoe is ze dat gelukt?
Taalhistoricus Ewoud Sanders gaat het na in deze tweemaandelijkse
serie.
In 1905 besteedde de Winkler Prins encyclopedie voor het eerst aandacht aan het
verschijnsel Bargoens. ‘Bargoensch is de naam’, schreef deze gezaghebbende
encyclopedie, ‘dien men geeft aan de taal, waarin vagebonden, landloopers en
dieven zich met elkander onderhouden, beteekent dus zoveel als boeventaal, ook
onverstaanbare taal.’ In de vierde editie van de encyclopedie, die verscheen vanaf
1914, werd het artikel flink uitgebreid - van vijf naar 22 regels.

■Negatief
De anonieme samensteller van dit lemma merkt ook iets op over de opname van
Bargoense termen in de standaardtaal. ‘Sommige bargoensche woorden zijn tijdelijk
of voorgoed in de algemeene taal overgegaan, bijvoorbeeld emmes (“goed, plezierig,
leuk”), goochem (”slim”), smeris en klabak en de bekende naam voor Amsterdam
Groot Mokum.’
Emmes hoor of lees je nu bijna nooit meer, maar die andere woorden, waaronder
goochem, zijn gebleven. Dit woord behoort tot de vele woorden in het Bargoens die
zijn overgenomen uit het Hebreeuws. In die taal betekent chochom, dat soms ook
wordt gespeld als chacham, ‘wijs’ of ‘verstandig’.
Zoals bekend zijn wij goochem niet op die manier blijven gebruiken: goochem
betekent tegenwoordig doorgaans ‘slim’ of ‘gewiekst’, waarbij met name die laatste
betekenis een negatieve klank heeft.
Goochem is in 1844 voor het eerst opgetekend, in een ingezonden brief in de
Algemeene konst en letterbode. Goochem werd daar opgevoerd in de betekenis
‘ervaren’, wat toch niet hetzelfde is als ‘wijs’ of ‘slim’. Dergelijke betekenisvariaties
zijn in de dieventaal echter zeer algemeen, mede vanwege het geheimzinnige
karakter ervan.

■Bijgoochem
Dat goochem aan het begin van de twintigste eeuw tot de algemene taal is
doorgedrongen, zoals de Winkler Prins schreef, wordt bevestigd door de digitale
archieven die ons ter beschikking staan. In enkele gedigitaliseerde Nederlandstalige
romans duikt goochem vanaf het eind van de negentiende eeuw vooral op bij
schrijvers die gewone mensen portretteerden. In hun dialogen gebruikten zij vaak
platte spreektaal - en dus ook goochem, plus afleidingen als goochemerd (‘slimmerd,
leperd’) of goochemigheid (‘slimheid, leepheid’), en samenstellingen als bijgoochem
en wijgoochem (beide voor ‘waanwijs, pedant persoon’). En dit dan in allerlei
spellingvarianten, want we komen goochem ook tegen als gochum, gognum, gogum
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en googem. We moeten hierbij denken aan schrijvers als Justus van Maurik (die
het woord al in 1886 gebruikte), W. Buning, Nescio (‘“Als dat ventje een beetje
goochem is,” zei Bekker, “dan maakti daar een fijn artikeltje van”’), Bernard Canter,
Frans Coenen, Jan Feith - en zo verder.
Maar dat sociaal bewogen schrijvers dit woord gebruikten, wil natuurlijk nog niet
zeggen dat het tot de algemene taal was doorgedrongen. Om dat te kunnen
onderbouwen moet je vooral in kranten zoeken.
Onlangs is er een zeer rijke bron voor dit soort onderzoek bij gekomen: de
Leeuwarder Courant, die van 1752 tot 2007 op woordniveau te doorzoeken is. Men
kan de uitgever van deze krant niet genoeg prijzen voor de openstelling van dit
schitterende historische archief, dat ruim een eeuw verder teruggaat in de tijd dan
de overige kranten die al op internet beschikbaar zijn.
Sinds wanneer duikt goochem op in de kolommen van deze Friese krant? Sinds
1901, in een bericht over het ronselen van stemmen bij een verkiezing in
Noord-Brabant. ‘Ze hadden een kwartje,’ zo lezen we, ‘een borrel en een sigaar
gekregen voor den rit naar de [stem]bus, en werden daarna bij een herbergier
onthaald op zoveel drank als zij lustten. Een enkele was zoo goochem twee kwartjes
te bedingen.’
Let wel: goochem staat hier niet tussen aanhalingstekens en het is ook niet
anderszins gemarkeerd; daaruit kun je opmaken dat het indertijd algemeen bekend
was. We zien hetzelfde in de berichten in de daaropvolgende jaren en decennia.

■Nieuwbouwwijk
Overigens zien we vanaf 1933 in de Leeuwarder Courant een figuur opduiken die
vooral veel oudere lezers van Onze Taal zich nog wel zullen herinneren: Gijsje
Goochem. In De Harmonie in Leeuwarden was op 21 oktober 1933 een
kindervoorstelling te zien getiteld De guitenstreken van Gijsje Goochem, over de
avonturen die Gijsje beleefde met zijn vriend Wimpie en zijn hond Nero.
Rond diezelfde tijd begon de tekenaar Jacobus Grosman met een strip onder de
titel Gijsje Goochem - wat de bekendheid van goochem alleen maar zal hebben
vergroot.
Dat de naam Gijsje Goochem nog altijd voorleeft, mag trouwens blijken uit een
recent besluit van de gemeente Almere om in een nieuwbouwwijk een Gijsje
Goochemstraat te gaan inrichten, in het ‘Heldenhof’. Toekomstige taxichauffeurs
zullen Gijsje moeten zoeken tussen onder meer de Bulletjestraat, de
Boonestaakstraat, het Pietje Pluisplantsoen, de Flipjestraat en de Jochem Jofelstraat.
Jofel - kijk, daar hebben we nou alweer een Bargoens woord dat de overstap van
de onderwereld naar de bovenwereld heeft gemaakt.
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De Gijsje Goochem-strip uit de jaren dertig droeg flink bij aan de bekendheid van het woord
goochem.
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Taaladviesdienst
Vraag en antwoord
Het aantal mensen die/dat
? ‘Het aantal mensen dat parttime werkt, neemt elk jaar toe.’ Moet het niet zijn:
‘Het aantal mensen die parttime werken’? Het zijn toch de ménsen die werken,
niet het aantal?
! Uiteraard zijn het de mensen die parttime werken. Toch is ‘Het aantal mensen dat
parttime werkt’ een goede constructie. Veel mensen vinden dit zelfs beter klinken
dan ‘Het aantal mensen die parttime werken, neemt elk jaar toe.’ Dat komt
waarschijnlijk doordat het aantal relatief belangrijk is voor de inhoud van de zin: het
aantal is immers toegenomen, niet de mensen. Maar wat ook een rol speelt: doordat
in de hoofdzin een enkelvoudig werkwoord staat (neemt toe), klinkt een enkelvoud
in de bijzin (dat parttime werkt) beter dan een meervoud (die parttime werken).
Vergelijk ook zinnen als de volgende:
-

Het dozijn eieren die kapot waren gegaan, kon niet meer verkocht worden.
Het dozijn eieren dat kapot was gegaan, kon niet meer verkocht worden.
De groep scholieren die de politie aanvielen, werd gearresteerd.
De groep scholieren die de politie aanviel, werd gearresteerd.

De persoonsvorm van de hoofdzin is hier dus zonder meer enkelvoudig (kon, werd),
omdat het onderwerp dat ook is (het dozijn eieren, de groep scholieren). Maar in
de bijzin zijn er steeds twee mogelijkheden. In de zinnen over de scholieren kan
een betekenisverschil worden opgemerkt (dat bij de zin over de parttime werkende
mensen niet opgaat): met aanviel is het een groep die als geheel de politie aanviel,
met aanvielen kunnen het ook de afzonderlijke groepsleden zijn die - al dan niet op
eigen houtje - de politie aanvielen.

De/het krat
?Bij de supermarkt hoorde ik twee mensen praten over ‘die krat’. Zelf zou ik
‘dat krat’ zeggen. Wat is juist?
! Volgens de meeste hedendaagse woordenboeken kan krat zowel een de-woord
als een het-woord zijn. Bij de hoort die krat, en bij het hoort dat krat. Beide vormen
zijn dus juist.
Het krat heeft de oudste papieren: het Woordenboek der Nederlandsche Taal
(WNT) geeft alleen citaten met het krat, niet met de krat. Ook in andere
woordenboeken heeft de krat lange tijd ontbroken. Toch is de krat in de praktijk
helemaal niet ongebruikelijk; dit lidwoord moet in de loop van de twintigste eeuw
zijn opgekomen.
De woordenboeken zijn langzaam overstag gegaan. Het eerste hedendaagse
woordenboek dat de krat vermeldde, was de Grote Koenen uit 1986; ook de latere
(‘kleine’) drukken van Koenen doen dit, net als Het witte woordenboek (2007). In
de grote Van Dale wordt de krat pas sinds 2005 - de recentste editie - genoemd.
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Afrijden/af rijden
?Is het ‘af reed’ of ‘afreed’ in de volgende zin? ‘Toen Koos de oprijlaan af()reed,
scheen de zon recht in zijn gezicht.’
! Er is in deze zin een betekenisverschil tussen af reed en afreed. ‘Toen Koos de
oprijlaan af reed’ betekent dat hij de oprijlaan verliet (en de weg op draaide). Af is
hier een achtergeplaatst voorzetsel dat een richting of beweging aangeeft, net als
in ‘Toen hij de weg af ging’ en ‘Ze fietste de stoep af.’ In elk van deze zinnen kan
het woord van worden toegevoegd zonder dat de betekenis verandert: ‘Toen hij van
de weg af ging’, ‘Ze fietste van de stoep af’, ‘Toen ik van de oprijlaan af reed’, etc.
Maar afrijden als één woord betekent ‘tot het einde toe volgen’. Die betekenis
past ook goed bij een oprijlaan, die immers een redelijke lengte heeft. Met ‘Toen
Koos de oprijlaan afreed, scheen de zon in zijn gezicht’ wordt dus uitgedrukt dat
Koos de hele oprijlaan lang de zon in zijn gezicht had. In dit geval kan van niet
worden toegevoegd.

Toepasselijke namen
?Een slager die Beenhakker heet, een zaak in ‘modeschoenen’ met de naam
Klomp: is er een woord voor dat soort ‘toepasselijke namen’?
! Voor dit verschijnsel bestaat nog geen algemeen bekende aanduiding, maar de
laatste jaren wordt steeds vaker de term aptoniem gebruikt. Dat woord is in het
Engels ontstaan, als aptonym; dit is een verwijzing naar het Engelse apt of het
Latijnse aptus, dat ‘geschikt, toepasselijk’ betekent. De uitgang -onym of -oniem is
geïnspireerd op woorden als pseudoniem (‘schuilnaam’), synoniem (‘woord met
dezelfde betekenis’) en toponiem (‘plaatsnaam’); het komt van het Griekse onoma
of onuma voor ‘naam’.

Slachter H.A. Worst: typisch voorbeeld van een aptoniem.
Foto: Cas Brugman

Dat iemands naam te maken kan hebben met zijn functie of hobby, was in de
Romeinse tijd al bekend, getuige de Latijnse uitdrukking nomen est omen: ‘de naam
is een voorteken’ of - vrij vertaald - ‘je naam is je lot’. De oorsprong van deze
uitdrukking ligt bij de Romeinse blijspeldichter Plautus (ca. 251-184 v.Chr.).

Spaties rondom streepje
?Komen er spaties voor en na het streepje in mevrouw Jansen()-() Vermeer?
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! Nee, het is ‘mevrouw Jansen-Vermeer’. Rondom een streepje komen bijna nooit
spaties: 10.00-11.00 uur, de periode 1940-1945, etc. Tenminste: als het streepje
twee woorddelen of delen van een woordgroep verbindt. Voor en na een
gedachtestreepje komt wel een spatie: ‘Hij drukte - vervelend vond ik dat - heel lang
op de bel.’ En ook het minteken staat bij voorkeur tussen spaties: 8 - 3 = 5. (Voor
zowel het gedachtestreepje als het minteken wordt een lang streepje gebruikt.)
Bij het weglatingsstreepje ten slotte hangt het ervan af. In voor- en tegenspoed
staat een spatie ná het streepje, omdat voor- een verkorting is van voorspoed. Maar
in bedrijfsartsen en -juristen, waar het eerste woorddeel is weggelaten, staat de
spatie voor het weglatingsstreepje.
Op de website van Onze Taal worden meer dan elfhonderd taalkwesties
besproken: www.onzetaal.nl/advies.
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Ton den Boon
Hoofdredacteur grote Van Dale
Bokitoproof woord van het jaar
Nieuwe woorden van 2007
Welke gebeurtenissen, ontdekkingen en rages drukten in 2007 hun
stempel op onze woordenschat? Ton den Boon verzamelde een jaar lang
alle nieuwe woorden, en selecteerde de tien opvallendste, die in december
meedongen naar de titel ‘Het woord van het jaar 2007’.

Bokito in Diergaarde Blijdorp
Foto: Diergaarde Blijdorp

Van alle nieuwe woorden uit 2007 sprong één er helemaal uit: bokitoproof. Alleen
wie in 2007 onder een steen geleefd heeft, zal deze en de andere samenstellingen
met de naam van de zilverrug-gorilla Bokito gemist hebben. Geen wonder dat
bokitoproof in december winnaar werd van de door Van Dale en Onze Taal
georganiseerde verkiezing ‘Het woord van het jaar 2007’. Maar er waren meer
opvallende woorden - en dan heb ik het nog niet eens over goeiemoggel. Dat woord,
uit een tv-reclame van KPN, maakte razendsnel furore, maar deed dat vorig jaar
december, net te laat om nog mee te kunnen dingen naar de titel van 2007. Het
moet wel raar lopen willen we het niet tegenkomen bij de volgende verkiezing, eind
dit jaar. Maar nu eerst de top-tien van 2007.
zelfbedieningskapitalisme Medio 2007 komt er een eind aan een stuk Hollandse
bancaire geschiedenis als ABN AMRO wordt overgenomen door een drietal financiële
instellingen - in de krant steevast aangeduid als ‘bankentrio’. ABN AMRO is - met
Numico en Vedior - een van de vele bedrijfsovernames aan de Amsterdamse beurs
in 2007. Bij sommige overnames is er met name veel kritiek op de exorbitante
bonussen die de topbestuurders blijken te ontvangen. Mede daardoor komt er in
de financiële wereld aandacht voor de praktijk waarbij bestuurders zelf grote invloed
kunnen uitoefenen op hun soms wel erg forse salarissen, toeslagen en bonussen.
Met de denigrerende term zelfbedieningskapitalisme wordt dit ‘grote graaien’
afgeserveerd.
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wilfen Wie regelmatig op het net surft, zal zichzelf ongetwijfeld weleens betrappen
op het verschijnsel dat je van de ene naar de andere interessante site surft, maar
eigenlijk allang niet meer weet naar welke informatie je op zoek was. Dat is niet een
typisch Nederlands verschijnsel; ook in de Angelsaksische wereld, de bakermat van
het internet, komt dit fenomeen voor. In april 2007 wordt dit verschijnsel daar ‘wilfing’
genoemd. Dat is een afleiding van de afkorting WILF (What was I Looking For?).
Het Nederlands leent het woord uit het Engels en schept naast het werkwoord wilfen
(‘surfen waarbij men vergeten is naar welke informatie men eigenlijk zocht’) meteen
de afleiding wilfer, voor de persoon die wilft.
slurptaks In 2007 komen de zorg om het milieu en de zorg om het opraken van de
olie samen in de creatie van het woord slurptaks. Daarmee wordt verwezen naar
een (extra) heffing op auto's die veel brandstof verbruiken. Invoering van een
slurptaks is een van de maatregelen die de vers aangetreden regering in Nederland
medio 2007 overweegt om het brandstofgebruik terug te dringen. Het voorstel stuit
echter op nogal wat weerstand, onder meer van de autobranche, die deze maatregel
afdoet als ‘symboolpolitiek’ en een verfoeilijke ‘belastingverhoging onder het mom
van het milieu’.
reltoerist Toerisme stond ooit voor een plezierige vorm van vrijetijdsbesteding.
Maar de tijden veranderen, en de woordbetekenissen veranderen mee. Dat geldt
ook voor de betekenis van toerisme, dat in samenstellingen als abortustoerisme en
euthanasietoerisme allang niet meer verwijst naar het reizen als ontspanning, maar
naar reizen om aan een dringende behoefte (abortus, euthanasie e.d.) te voldoen.
In 2007 blijkt ook reltrappen zo'n dringende behoefte te zijn, want als er in maart
2007 in de Utrechtse wijk Ondiep rellen uitbreken, blijkt dat een onweerstaanbare
aantrekkingskracht uit te oefenen op relschoppers van buiten de wijk. ‘Reltoeristen’
dopen de media hen.
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opacriminaliteit Afgaande op de verrijking van onze woordenschat met woorden
als maffiamaatje, misdaadwinst en gewoontedader moet 2007, ondanks al het
gepraat over normen en waarden, toch als een ‘crimineel’ jaar in de
geschiedenisboeken worden bijgeschreven. Het opvallendste woord uit de kringen
van politie en justitie is wel opacriminaliteit. Want begin 2007 wordt duidelijk dat
55-plussers - volgens de media blijkbaar al ‘opa's’ - zich steeds vaker bezondigen
aan het plegen van misdaden. Het gaat niet noodzakelijk om ‘zwacri’, zoals zware
criminaliteit tegenwoordig ook wel heet, ook lichtere vormen van criminaliteit, zoals
eenvoudige vermogensdelicten, dragen bij aan de dubieuze reputatie van onze
‘grijsjes’. Criminaliteit onder ouderen is trouwens niet alleen een mannenzaak; onze
taal is in 2007 ook verrijkt met het woord omacriminaliteit.
lokhomo Jarenlange emancipatie van homo's leidde in Nederland nog maar kort
geleden tot de wettelijke regeling van het homohuwelijk. Zelfs wie dat een beetje
vreemd vond, was er trots op dat zoiets toch maar mogelijk was in Nederland. In
2007 blijkt dat er niettemin elementen in onze samenleving zijn die er anders over
denken. Sommige jongeren schijnen er in 2007 behagen in te scheppen op straat
homo's in elkaar te slaan. De politie treedt daartegen op door ‘lokhomo's’ in te zetten:
undercoveragenten die nadrukkelijk als homo's de straat op gaan. Op die manier
hoopt de politie ‘potenrammers’ tot geweld uit te lokken, waarna ze kunnen worden
aangehouden. Aldus geschiedt.
klimaatneutraal 2007 is het jaar waarin het klimaat definitief op de geopolitieke
agenda is komen te staan. De aarde warmt op als gevolg van de uitstoot van
broeikasgassen, waardoor we mogelijk aan de vooravond van rampen en pestilentiën
staan, zo willen sommige klimaatactivisten ons doen geloven. Zoals Al Gore, de
voormalige presidentskandidaat, die het klimaatbewustzijn van de burger stimuleert
met zijn film An Inconvenient Truth. Het levert hem de Nobelprijs voor de Vrede op.
Maar belangrijker nog is dat zijn naam vereeuwigd wordt in een woord: gorisme,
dat zoveel betekent als ‘strijd tegen de klimaatverandering, met name door het
bestrijden van de uitstoot van broeikasgassen’. Hoe dan ook, het maakt duidelijk
dat het klimaat helemaal hot is. Dat blijkt ook uit de vele samenstellingen met klimaat
die in 2007 onze taal verrijken: van klimaatalarm tot klimaatzwendel - je kunt er
haast een woordenboek mee vullen. Een van de effecten van die aandacht voor
het klimaat is dat burgers hoe langer hoe meer doordrongen raken van het belang
van ‘klimaatneutraal’ gedrag. Daarvan is sprake als er bij onze activiteiten geen
broeikasgassen vrijkomen, of als de vrijgekomen broeikasgassen worden
gecompenseerd, bijvoorbeeld door het aanplanten van bomen. En daar wordt de
wereld niet lelijker van.
formatiemoeheid Op 10 juni 2007 vinden in België verkiezingen plaats. Onder
aanvoering van Yves Leterme boeken de Vlaamse christen-democraten een
comfortabele overwinning. De formatie van een coalitie onder leiding van Leterme
lijkt dan ook een kwestie van weken, hooguit enkele maanden. Maar een half jaar
later is Leterme er nog steeds niet in geslaagd de politieke neuzen in dezelfde
richting te laten wijzen. Het land zakt weg in een formatiecrisis: de media berichten
dat zowel burgers als partijen de formatie beu zijn. ‘Formatiemoeheid’ noemen de
kranten dit verschijnsel, en daarmee levert de moeizame formatie in elk geval een
nieuw woord op.
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Al Gore droeg met zijn film flink bij aan de populariteit van woorden met klimaat.
Foto: undp.org

comadrinken Dat de jeugd van tegenwoordig te veel drinkt, wisten we al langer.
Want woorden als drankkeet en zuipschuur, waar jongeren het bier niet per fles
maar per krat schijnen te consumeren, maakten al eerder hun opwachting in onze
taal. In 2007 lijkt ook de overheid zich bewust te worden van het grootschalige
drankprobleem onder jongeren. De uitwassen daarvan zijn dan ook nauwelijks te
missen. Vooral de hype waarbij kinderen in korte tijd zeer veel alcoholhoudende
drankjes achteroverslaan om, voor de kick, in coma te raken, maakt duidelijk dat
we hier met een serieus probleem te maken hebben. Een probleem bovendien dat
een naam verdient: comadrinken of comazuipen. Het antwoord van het kabinet op
dit probleem is overigens typisch Hollands: drank is schadelijk, dus wordt de accijns
erop verhoogd. En fors ook. 2008 zal voor de comazuipers dan ook een duur jaar
worden.
bokitoproof In mei 2007 is Nederland even wereldnieuws. In Diergaarde Blijdorp
ontsnapt een kwade aap uit zijn hok en takelt een bezoekster toe. Bokito heet de
zilverruggorilla die dit kwaad op zijn geweten heeft. Het levert de aap een nieuw
hok op, en in de weken na de dramatische gebeurtenissen is er in de media geregeld
aandacht voor Bokito's nieuwe hok. Dat moet ‘Bokitoproof’ worden: bestand tegen
Bokito's destructieve gedrag. Als Bokito's nieuwe hok klaar is, verdwijnt de aap zelf
uit het nieuws, maar zijn naam blijft rondzingen. En al snel wordt bokitoproof gebruikt
in de betekenis ‘bestand tegen vandalisme’. En incidenteel wordt bokito (met een
kleine letter) zelfs al gebruikt voor een al dan niet ruigbehaarde vandaal of hooligan
- waarmee in elk geval de familierelatie tussen mens en aap bevestigd wordt.
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‘De Cito-toets? Daar maken wij een feestje van’
Taal in de eindtoets van de basisschool
Jan Erik Grezel
Half februari doen ruim 160.000 basisschoolleerlingen de Cito-toets. De
uitslag maakt duidelijk welk type vervolgonderwijs geschikt is voor de
kinderen. Is dat vmbo, havo, atheneum of gymnasium? Een flink deel van
de opgaven heeft betrekking op taal. Hoe kijken kinderen, ouders,
leerkrachten en constructeurs tegen de toets aan?

Eliza Schermer, Liselotte Faber en Michelle Lieffering van basisschool De Springplank in
Eexterveen doen volgende maand de Cito-toets. ‘'t Zal vast niet mega-erg zijn.’
Foto: Jan Erik Grezel

Slapeloze nachten, afgekloven nagels, nerveuze hyperactiviteit: het grote
Cito-circus staat weer voor de deur. Op 12, 13 en 14 februari doen zo'n 160.000
leerlingen uit de hoogste groep van de basisschool de Cito-toets. Kinderen worden
getest op hun taal-, reken- en studievaardigheid. Het toetsresultaat voorspelt welk
type vervolgonderwijs het best bij de leerling past. De verdere schoolloopbaan staat
dus op het spel. Dat brengt soms ondraaglijke spanning met zich mee. Rond de
afname worden al ‘stresspreventieoefeningen’ en ‘faalangstreductietraining’
aangeboden.
‘Ik ga door de druk onder mijn niveau presteren op de Eindtoets, dat weet ik nu
al’, zegt Huug Kamerbeek (11), een pientere wijsneus uit groep 8 van de Utrechtse
basisschool Witte Vrouwen een paar weken voor de toets. Volgens zijn moeder,
Sieke Kruyt, gaat het erom spannen. ‘Hier in Utrecht kijken alle middelbare scholen
uitsluitend naar die score. Eén punt te weinig en je kunt het vwo vergeten.’ Huug,
verbaal behendig én een kei in rekenen: ‘Ik zit volgens de Entreetoets van vorig
jaar net tussen havo en vwo.’ De Entreetoets is in opzet en afname vrijwel identiek
aan de Eindtoets. Kinderen die zo'n toets maken, ervaren hoe het bij de Eindtoets
in zijn werk gaat.
Maar de Entreetoets geeft ook een indicatie. Huug: ‘Als ik die heel goed
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maak en de Eindtoets slecht, klopt er iets niet.’ Hij toont het uitslagenblad vol
percentages en percentielen. ‘Met rekenen had ik 92 procent, maar mijn percentiel
was 99. Dat wil zeggen: één procent van de kinderen heeft met rekenen beter
gescoord dan ik.’ Bij het onderdeel woordenschat zat hij ook bij de top. Kan hij zich
nog fouten herinneren? ‘Ik wist niet wat “nering” was. De rest was zo
vanzelfsprekend. Van de vier antwoordmogelijkheden zijn er altijd twee die het
sowieso niet zijn. Dan moet je een beetje nadenken over de keuze tussen de twee
die overblijven.’ Bij werkwoordspelling staat 43 procent. ‘Daar moet ik nog flink op
oefenen. Maar waarom mag je een woord niet schrijven zoals je het hoort?’

■Bananen
‘Zenuwachtig? Nee, nog niet’, giechelen Liselotte Faber (11), Eliza Schermer (12)
en Michelle Lieffering (bijna 13) van basisschool De Springplank in het Drentse
Eexterveen. ‘'t Zal vast niet mega-erg zijn’, denkt Eliza. ‘Het wordt best gezellig’,
weet Liselotte. ‘We mogen een spelletje meenemen of een boek. Voor als je snel
klaar bent. Of als je je even wilt ontspannen.’ Een Entreetoets hebben ze niet
gemaakt. Via de dvd Thuis in de Citotoets worden ze ingewijd in de geheimen van
de afname. Weten ze wat er van de Cito-toets afhangt? ‘Naar welke school je kan
en welk niveau je hebt’, zegt Michelle. Ze heeft er toch niet veel fiducie in. ‘Ik heb
last van dyslexie.’ Voor ernstig dyslectische kinderen is er een aangepaste toets,
vertel ik haar. ‘O, da-weeknie.’ Alle drie rekenen ze op een vmboadvies. ‘Gemengde
leerweg’, zegt Liselotte. ‘Dan krijg je van alles wat: theorie en praktijk.’
‘Wij hebben er onze handen vol aan om de spanning bij de kinderen weg te
nemen’, zucht Hans Meijering (60), hoofd van De Springplank en al 37 jaar actief
in het basisonderwijs. ‘Inhoudelijk vind ik de toets prima, al is de vraagstelling soms
wat verwarrend of te moeilijk. Waar ik problemen mee heb, is de overdreven
aandacht die er tegenwoordig voor is. Het Jeugdjournaal opent ermee, de kranten
staan er bol van - door al die opgeklopte belangstelling krijgt de Cito-toets veel te
veel gewicht. We maken de kinderen duidelijk dat het belang minder groot is dan
gedacht. Als ze al maanden van tevoren met vragen komen, zeg ik: “De Citotoets,
daar maken wij een feestje van, met bananen en andere lekkere dingen.” Ze moeten
het zien als een belangrijk proefwerk. Niet meer en niet minder.’

De eindtest basisonderwijs: dé Cito-toets
Elke basisschool moet leerlingen in het laatste jaar onderwerpen aan een
onafhankelijke toets. 85 procent van de Nederlandse basisscholen kiest daarvoor
de Cito-toets. De uitslag van de toets geeft inzicht in de schoolvorderingen én doet
een voorspelling over het succes in het voortgezet onderwijs. Middelbare scholen
gebruiken de uitslag - op een schaal van 501 tot 550 - als graadmeter. Per jaar
verschilt het iets, maar een score van 531-539 leidt doorgaans tot een vmbo-advies,
540-545 wijst meestal op een havo-niveau en 546-550 op vwo (atheneum of
gymnasium).
De toets bestaat uit 200 opgaven, verdeeld over de onderdelen taal (100 opgaven),
rekenen (60) en studievaardigheden (40). De honderd opgaven bij taal bestaan uit
20 vragen over spelling (10 werkwoordsvormen, 10 niet-werkwoordsvormen), 20
over woordenschat, 30 over schrijven en 30 over begrijpend lezen.
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Alle opgaven hebben de vorm van een meerkeuzevraag. Een opgave uit de toets
van 2006:
In welke zin is het schuin- en dikgedrukte woord fout gespeld?

Opgave 23
a.
b.
c.
d.

De onderzoekers testten toen tien drogers.
Hebben de troepen de hoofdstad al verovert?
Ze streden met alle middelen tegen de vijand.
Dat toontje van jou bevalt me niet!

Bij het onderdeel woordenschat moet een leerling de juiste betekenis van een woord
aankruisen. Ook wordt er gevraagd naar het tegengestelde of naar een associatie.
Bij schrijven worden verhaaltjes aangeboden waarin leerlingen woorden moeten
invullen of formuleringen moeten verbeteren (keuze uit vier mogelijkheden).
Begrijpend lezen bestaat uit vragen over de inhoud en de bedoeling van een tekst,
maar ook over verwijswoorden.

■Uitrijpen
Geruststellende woorden, maar kinderen én ouders weten dat de uitslag het
voorsorteren voor de middelbare school bezegelt. ‘Wij benadrukken dat de uitslag
dient als richtlijn’, zegt Cito-medewerker Marleen van der Lubbe, projectleider
Eindtoets. ‘Scholen voor voortgezet onderwijs moeten ook naar het advies van de
basisschool kijken. Dat is gebaseerd op het leerlingvolgsysteem én op de indrukken
die de leerkrachten in acht jaar van het kind hebben gekregen. Meestal komen de
uitslag en het oordeel van de basisschool met elkaar overeen.’ Maar alom bestaat
de indruk dat het vervolgonderwijs alleen naar de Cito-uitslag kijkt. ‘Dat is niet zo.
We hebben er onderzoek naar gedaan. In de praktijk is bij minder dan 5 procent
van de scholen de Cito-uitslag allesbepalend.’
Meijering heeft andere ervaringen: ‘Veel scholen hanteren de toets in de eerste
plaats als instrument om te bepalen in welk schooltype kinderen terecht moeten
komen, zeker als het gaat om de keuze tussen vmbo of havo, en havo of vwo. Ik
vind dat het advies van de basisschool bindend zou moeten zijn. Uit het
leerlingvolgsysteem kunnen we heel goed opmaken waar een kind zit qua
ontwikkeling. Eind november, ruim voor de Cito-toets, geven wij in een gesprek met
ouders en kind al ons advies voor het vervolgonderwijs. Dat verandert niet door de
uitslag van de Citotoets. Die uitslag is meestal een bevestiging. Heeft een
veelbelovende leerling door de zenuwen wat ongelukkig gescoord, dan moet ik
praten als Brugman om zo'n kind op het vwo te krijgen.’
Toch zijn er ook scholen te vinden die het advies zwaarder laten wegen dan de
Cito-score. Pol van Rijn (13) van het Werkman College uit de stad Groningen deed
in 2007 de Cito-toets. ‘Ik was enorm nerveus en al weken gefixeerd op die toets.
Het wordt je door andere kinderen ingeprent dat de uitslag je carrière bepaalt. Ik
was bang dat ik het helemaal zou verprutsen.’ Pol wilde graag naar het gymnasium,
waar al zijn vriendjes naartoe gaan. ‘Die droom viel aan diggelen. Mijn score van
537 wees op vmbo. Ik weet dat ik veel beter kan. Op het onderdeel wereldoriëntatie,
dat niet meetelt in de score, had ik een percentiel van 93. Dat is wél heel hoog.
Daarom gaf de basisschool me toch het advies havo/vwo. Ik zit nu op een school
met een tweejarige brugperiode. Echt kiezen doen we pas aan het eind van de
tweede. Zo kan ik nog
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wat uitrijpen. Maar mijn cijfers liggen tot nu toe op havo/vwo-niveau. Als ik een tip
mag geven aan de kinderen die de toets moeten doen: doe geen voorspelling over
je score. En maak je niet druk, het zijn eigenlijk gewone rekenen taaltoetsen zoals
je gewend bent.’

De toets getest
In juni 2007 promoveerde Tamara van Schilt-Mol op een proefschrift over de opgaven
van de Cito-toets. In haar onderzoek laat zij zien dat de vraagstelling in de 240
Cito-opgaven van de toets uit 1997 in 21 gevallen onbedoelde moeilijkheden oplevert
voor leerlingen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. In 11 gevallen heeft
de achtergrond echter een (onbedoeld) positief effect bij deze leerlingen. Opmerkelijk,
want Cito pretendeert neutrale toetsen af te nemen.
Tamara van Schilt: ‘Er was bijvoorbeeld een stukje tekst over Dick, een jongetje
dat een zakje met boterhammen uit een prullenbak vist en daar verlekkerd naar
kijkt. De vraag was oorspronkelijk: “Wat maakt dit stukje duidelijk over Dick?” De
antwoordmogelijkheden waren: “Dat Dick bekend staat als:
a. een nieuwsgierig jongetje
b. een smeerpoets
c. een veelvraat
d. een vergeetachtig jongetje.”
Turkse en Marokkaanse leerlingen gingen hier massaal de mist in. Voor mijn
onderzoek heb ik de antwoordmogelijkheden veranderd. Zo werd b. “iemand die
altijd vies is”, en c. “iemand die altijd zin in eten heeft”. Door die wijzigingen viel het
verschil tussen Turkse/Marokkaanse en Nederlandse leerlingen vrijwel weg.’
Het onderzoek was bedoeld als kwaliteitscontrole van de toets en werd mede
gefinancierd door Cito. Het instituut acht de consequenties van onbedoelde
moeilijkheden echter gering. Het totale effect van opgaven met onbedoelde
moeilijkheden zou minder dan één standaardscorepunt bedragen. ‘Dit effect is zó
klein dat het gerechtvaardigd is te concluderen dat de Citotoets neutraal is: leerlingen
van allochtone afkomst worden niet benadeeld en niet bevoordeeld.’
Van Schilt bestrijdt dat. ‘In de eerste plaats kan één punt verschil de schoolkeuze
voor een leerling bepalen. Maar nog belangrijker: uit Australisch onderzoek is
gebleken dat problematische opgaven een nadelig effect hebben op het maken van
de opgaven die eromheen staan. Dat is voor de Cito-toets nog niet onderzocht,
maar het is mogelijk dat het effect van onbedoelde moeilijkheden groter is dan Cito
beweert.’
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Illustratie: Hein de Kort

■Klinkerdief
Er is veel commercieel materiaal op de markt waarmee kinderen zich zouden kunnen
voorbereiden op de toets. Volstrekt zinloos, vindt Cito. Schoolhoofd Meijering is het
daar helemaal mee eens. ‘Met het leerlingvolgsysteem nemen wij door de jaren
heen al zo veel toetsjes af, en die lijken in vraagstelling op de Cito-toets. Wél oefenen
we met het invullen van een antwoordblad. Als je een vraag overslaat, moet je op
het formulier ook een nummer overslaan. Dat vergeten leerlingen weleens in de
spanning. Dan zien wij ze opeens wild alles uitgummen. Maar speciaal trainen op
de vragen heeft geen zin. De beste voorbereiding is goed onderwijs.’
Eliza, Michelle en Liselotte hebben wel een idee wat voor vragen er bij de
Cito-toets gesteld worden. ‘Hoe je reeën schrijft’, zegt Eliza. Nou? ‘Met drie e's
natuurlijk. En twee puntjes op de derde e.’ Michelle komt met de klinkerdief op de
proppen. ‘Die steelt bijvoorbeeld de o uit boom als je daar bomen van moet maken.’
‘Dat hebben we al in groep 3 gehad’, snuift Eliza. Ik leg de meisjes wat vragen voor
uit het onderdeel woordenschat uit de toets van 2006. Bij de vraag naar een
synoniem voor het woord sociaal geven ze snel en in koor het juiste antwoord. Maar
gammel levert discussie op. Ze moeten ‘het tegengestelde’ geven, en kunnen kiezen
uit: druk, vlot, evenwichtig, stevig en ‘geen van deze antwoorden is juist’. Liselotte:
‘Gammel? Dat is toch als je honger hebt?’ Eliza houdt het op het tegengestelde van
evenwichtig. Dat het volgens mij stevig moet zijn, horen ze gelaten aan. Stevig zal
wel net iets beter zijn in de redenering van de toetsenmakers dan het overdrachtelijke
evenwichtig.

■Afspiegeling

Onze Taal. Jaargang 77

Wie zijn die toetsenmakers en hoe komen ze tot zulke opgaven? ‘De opgaven
worden gemaakt door toetsconstructors’, vertelt Ronald Krom van Cito. ‘Dat zijn
leraren uit de hoogste klassen van het basisonderwijs. Wij testen de opgaven
uitgebreid in proefrondes. Daarna worden de opgaven bijgesteld, verwijderd of
ongewijzigd opgenomen. Al met al gaat er wel drie jaar onderzoek en ontwikkeling
in een toets zitten. In de toets van 2008 zul je geen vragen over de Tour de France
van 2007 terugvinden.’
Het onderdeel taal beslaat de helft van de opgaven. Een deel van de vragen bij
studievaardigheid komt neer op zorgvuldig lezen. Voor rekenen zijn daartegenover
maar 60 (van de 200) opgaven gereserveerd. Waarom die ver-

Onze Taal. Jaargang 77

27
deling? ‘De toets is een afspiegeling van het gegeven onderwijs’, zegt Marleen van
der Lubbe. ‘Maar de reden voor de verdeling is dat deze combinatie van opgaven
leidt tot de beste voorspelling om een advies voor het voortgezet onderwijs op te
baseren.’ Ronald Krom: ‘Bij een schriftelijke toets speelt taal in alle onderdelen een
rol. Het is eigen aan zo'n toets dat er goed gelezen moet worden. Maar bij
rekenvaardigheid zitten er vrijwel geen “talige moeilijkheden” in de opgaven. Bij
studievaardigheid ligt het accent op informatieverwerking, zoals kaartlezen en
grafieken en tabellen interpreteren. Als het daarbij om lezen gaat, is het louter lezen
om informatie uit een tekst op te pikken. Bij begrijpend lezen (onderdeel van taal)
moeten kinderen bijvoorbeeld ook de bedoeling van de schrijver kunnen aangeven.’

■Reis
Ondanks de zeer zorgvuldige constructie en de afgewogen verdeling blijft er altijd
wat aan te merken op de toets. Een reëel risico van deze toetsvorm zijn de
‘onbedoelde moeilijkheden’ die in de vraagstelling kunnen sluipen. Tamara van
Schilt-Mol onderzocht, in opdracht van Cito, een oude toets (1997) op zulke
moeilijkheden voor leerlingen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond (zie ook
het kader hiernaast). Bij 32 van de 240 opgaven had de vraagstelling een onbedoeld
positief of negatief effect. Zo werd er in een opgave bij studievaardigheid een bord
getoond met een P en het woord carpool. De opgave luidde:
Op veel plaatsen in Nederland vind je deze parkeerplaatsen. Mensen die
hier hun auto parkeren, rijden de rest van hun reis met iemand anders
mee. Wie maken vooral gebruik van deze parkeerplaatsen? Kies uit:
a.
b.
c.
d.

mensen die gaan winkelen
mensen die op vakantie gaan
mensen die het te gevaarlijk vinden om op de snelweg te rijden
mensen op weg naar hun werk

Turkse en Marokkaanse kinderen kruisten opvallend vaak het foute hokje aan:
‘mensen die op vakantie gaan’. Autochtone kinderen gaven dat antwoord veel minder
vaak. Van Schilt-Mol verving in een experiment de woorden ‘hun reis’ in de vraag
door ‘de autorit’, en legde vervolgens de vraag aan een nieuwe groep voor. Nu
bleken allochtone kinderen níét meer fouten te maken dan autochtone. Kennelijk
associëren de Turkse en Marokkaanse kinderen het woord reis onmiddellijk met
‘vakantie’.

■Doorzettingsvermogen
Een ander punt van kritiek is dat de Cito-toets belangrijke factoren voor schoolsucces,
zoals doorzettingsvermogen en attitude, niet meet. Daar is Van der Lubbe het niet
mee eens: ‘Indirect spelen die factoren wel degelijk mee als de leerlingen de toets
maken. Onze voorspelling over het schoolsucces tot en met de derde klas is dan
ook in 80 procent van de gevallen juist. Tien procent komt hoger uit, tien procent
lager.’
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Meijering: ‘In mijn ogen zegt de uitslag van de Cito-toets weinig over
doorzettingsvermogen en leerhouding. Ook verbale begaafdheid, stel- en
spreekvaardigheid kan de toets niet meten. In ons oordeel over de leerlingen zijn
die onderdelen wel verdisconteerd. Daarom zou je kunnen zeggen dat het advies
van de basisschool meer behelst dan die hele Cito-toets.’
Met zijn lange staat van dienst kan Meijering goed overzien wat er in de loop der
jaren veranderd is. ‘De toets verandert natuurlijk geleidelijk mee met het gegeven
onderwijs. Maar wat nu echt anders is dan vroeger, is de houding van de ouders.
Die zijn, ook hier op het platteland, kritischer en mondiger geworden als het gaat
om de toekomst van hun kind. Jonge, onervaren docenten worden weleens onder
druk gezet om van een vmbo- een havo-advies te maken. Dertig jaar geleden werd
een advies voor het vervolgonderwijs gewoon geaccepteerd: “Meester zal 't wel
weet'n”!’

Hans Meijering, hoofd van basisschool De Springplank: ‘Waar ik problemen mee heb, is de
overdreven aandacht die er tegenwoordig voor de Cito-toets is.’
Foto: Jan Erik Grezel
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Het Nederlands als mank been
De Taalunie debatteert over de opmars van het Engels
Marc van Oostendorp
Eind vorig jaar maakte de Nederlandse Taalunie in Brussel het taalbeleid
voor de komende vijf jaar bekend. Dat gebeurde tijdens een debat waar
onder anderen minister Plasterk van Onderwijs sprak. Centraal stond de
opmars van het Engels in Nederland en Vlaanderen.
Het is een regenachtige novemberdag in Brussel, de hoofdstad van een land dat
door taalstrijd dreigt te worden verscheurd. Een groep taalliefhebbers zit in een
zaaltje te gniffelen. Zodra iemand op het podium onverhoeds een Engels woord
gebruikt (‘er zijn te weinig native speakers’, ‘we keren terug naar onze roots’) wordt
er besmuikt gelachen. En als iemand erop wijst dat Nederlanders en Vlamingen
lang niet zo goed Engels spreken als ze zelf wel denken, klinkt er minachtend
gegnuif.
De Nederlandse Taalunie, de Vlaams-Nederlands-Surinaamse
overheidsorganisatie voor het taal- en letterenbeleid, presenteert op deze dag haar
nieuwe vijfjarenplan ten overstaan van ongeveer honderd ‘gewone taalgebruikers’
- Nederlanders en Vlamingen die de moedertaal aan het hart gaat en die zich via
de website van de Taalunie voor deze bijeenkomst hebben aangemeld. Ronald
Plasterk, de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, houdt
een praatje bij de introductie van het plan.
Erg spectaculair zijn de nieuwe plannen niet. De Taalunie wil een centrum zijn
van ‘kennis, informatie en debat’ over taal. Ze wil haar imago verbeteren, want ‘veel
mensen associëren de Taalunie alleen met spelling en hebben daar een negatieve
indruk van’. Ze wil helpen met het bouwen aan een ‘Taalmonitor’, waarmee wordt
bijgehouden hoe de verschillende talen in Europa ervoor staan.

■Afgemarcheerd
Minister Plasterk maakt het beste van zijn presentatie. Hij geeft een citaat uit 1584,
waaruit blijkt dat men ook toen al bang was voor de teloorgang van het Nederlands:
‘Dat wij Nederlanders, die alle andere talen kunnen leren onze eigen, met de
geboorte meegekregen taal zo onbehoorlijk spreken, (...) of meent men dat ons
woorden ontbreken om nauwkeurig in het Nederlands duidelijk te maken wat we
bedoelen?’ Ondanks die waarschuwingen heeft de taal het tot nu toe nog wel
volgehouden, lijkt de minister te willen zeggen. Aan de andere kant wijzen de eerste
resultaten van de Taalmonitor erop dat er in het Nederlandse bedrijfsleven al veel
meer in het Engels wordt gecommuniceerd dan in Duitsland of Zweden, ‘laat staan
in Italië of Spanje’. De minister constateert: ‘De opmars van het Engels is volgens
sommigen een “fait accompli”. Dat is een uitdrukking uit het Frans. Die taal is
inmiddels afgemarcheerd. Althans als bron van invloed op het Nederlands; als ik
iets anders zou beweren, kwam ik hier de stadsgrenzen niet meer uit.’
Plasterk kondigt een nieuwtje aan.

‘Als je woorden gebruikt die misschien net niet helemaal begrepen worden
of die niet alledaags zijn, krijgen ze een extra glans.’
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De Taalunie wil dat er meer gesproken wordt over de Nederlandse taal en letteren,
en zal er daarom naar streven ieder jaar een discussie te organiseren. Op deze dag
wordt daarmee begonnen, met een debat over de opmars van het Engels in het
Nederlandse taalgebied.
Omdat de gedachtenwisseling over dit onderwerp volgens de Taalunie te vaak
gebaseerd is op meningen en te weinig op feiten, wordt er een vouwblad uitgedeeld
met de resultaten van recente onderzoeken. Zo blijkt in Vlaanderen momenteel
ongeveer tien procent van het universitaire onderwijs in het Engels gegeven te
worden; in Nederland ligt dat cijfer op het zogenoemde masterniveau op ruim
zeventig procent. Bij zes van de tien grootste bedrijven in Nederland vergadert het
topmanagement in het Engels in plaats van het Nederlands. In Brussel spreekt men
in bijna 47 procent van de bedrijven intern alleen of voornamelijk Engels.

■Stomknop
Op basis van die gegevens kan er worden gesproken over de eigen ervaringen van
allerlei taalgebruikers. Jan Hautekiet bijvoorbeeld is een van de oprichters van de
Vlaamse jongerenzender Studio Brussel (StuBru). Hij vindt het zijn taak om ervoor
te zorgen dat het taalgebruik van deze tijd is, maar ook dat het consequent blijft.
‘Je kunt ook te ver gaan in je taalpurisme. Ik herinner me een directeur van onze
technische dienst, die alle Engelse termen op de mengtafels in de radiostudio's
wilde vervangen door Nederlandse. Nu heb je
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op de radio een ‘mute-knop’, die de presentator kan indrukken als hij bijvoorbeeld
moet hoesten of iets wil zeggen wat niet moet worden uitgezonden. Dat woord
mute-knop liet die man vervangen door stomknop.’
Hautekiet is zelf verantwoordelijk voor de slogan Music for life: ‘Het Engels hoort
bij de emoties van een jongerenzender. Als ik mijn dochter over een concert hoor
zeggen dat het megavette shit was, moet ik even slikken. Maar zolang het geen
taalarmoede is, zolang zo'n uitdrukking een instrument is dat ze op het juiste moment
uit de taalgereedschapskist haalt, vind ik het geen probleem. Ik zou daarom niet
alleen pleiten voor meertaligheid, maar ook voor meer taligheid: meer aandacht
voor een soepele omgang met onze talen. Ik hoor te vaak Vlaamse artiesten in het
Engels zingen waarvan ik denk: dit Engels moet nog uitgevonden worden.’

■Coole karakters
Het Engels is behalve de taal van de popmuziek inmiddels ook de taal van de
reclame. Volgens Bram Holzapfel, creatief directeur van het communicatiebureau
Publicis, moeten reclamemakers wel Engels gebruiken als ze hun werk goed willen
doen. ‘Mensen denken weleens dat de reclamewereld vooroploopt, maar wij volgen
juist de trends. We gebruiken Engels omdat het gevoel beter begrepen wordt, maar
als het Chinees steeds belangrijker wordt, zoals sommige mensen denken,
communiceren we over twintig jaar net zo lief in coole Chinese karakters.’
Wat veroorzaakt dat speciale gevoel waar Engelse slogans nu kennelijk mee
worden geassocieerd? ‘Een deel van de verklaring is dat het half bekende iets
magisch heeft. Als je woorden gebruikt die misschien net niet helemaal begrepen
worden of die in ieder geval niet alledaags zijn, krijgen ze een extra glans. Voor een
Nederlander klinkt Just do it spetterend. Maar voor een Amerikaan is dat net zo'n
doodnormale kreet als voor ons “Gewoon dóén.”’
Is het gebruik van Engelse slogans voorbehouden aan campagnes voor de jongere
doelgroep? ‘Vroeger was dat wel zo, maar tegenwoordig gelden mensen van 45
wat dit betreft ook al als een jongere doelgroep. Alleen voor de echt oudere groep
moet je nog met Nederlands werken. En als het over heel serieuze zaken gaat:
reclame voor banken en verzekeringen. Dan kun je je niet permitteren dat er
onduidelijkheden ontstaan, want voor je het weet wordt er een rechtszaak tegen je
aangespannen.’
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Schrijfster Anne Provoost: ‘Het blijkt heel moeilijk om je precies en sierlijk genoeg uit te
drukken in een vreemde taal.’
Foto: PEN-USA

■Hartklep
Ook al spreken zelfs mensen van middelbare leeftijd inmiddels behoorlijk wat Engels,
kinderen spannen wat dit betreft de kroon. In het zogenoemde Early Bird-programma
in Rotterdam krijgen kinderen vanaf een zo jong mogelijke leeftijd - groep 1 van de
basisschool - Engelse les. De taalkundige Brigitte van Hilst volgt die ontwikkelingen
als expert, maar ook als moeder: haar zoon van dertien heeft ze bewust op een
school gedaan waar hij een deel van de lessen in het Engels krijgt. ‘Hij wilde het
zelf graag en het Engels is ook geen enkel probleem voor hem. Door
computerspelletjes te spelen had hij het zich toch al eigen gemaakt.’
Is het nodig om kinderen op school veel Engels te geven als ze het kennelijk
vanzelf oppikken? ‘Dat vroeg ik me onlangs ook af. Ik heb het aan mijn zoon
voorgelegd: welke woorden zou je nou nooit hebben gekend als je geen tweetalig
onderwijs had genoten? Hij kwam meteen met woorden als atrio-ventricular valve
voor “hartklep”.’
Van Hilst denkt dat alle kinderen Engels kunnen leren, ‘als ze er maar vroeg
genoeg aan beginnen’. Schrijfster Anne Provoost nuanceert dat. ‘De meeste mensen
praten alleen over taal als een drager van informatie. Het is waar dat veel
Nederlandstaligen zo bezien goed Engels kunnen spreken: ze kunnen gegevens
overbrengen in die taal. Maar taal is meer, het is ook een drager van vormen. En
dan blijkt het heel moeilijk om je precies en sierlijk genoeg uit te drukken in een
vreemde taal. Als iemand bij mij een stuk bestelt in het Engels, dan schrijf ik het in
het Nederlands en vraag ik om een vertaler. Dat doe ik uit respect voor het Engels.’
Provoost zou liever als Engelstalige geboren zijn. ‘Je wordt geboren met het
Nederlands, zoals je geboren wordt met een mank been. Je kunt je handicap
romantiseren: wat is het toch mooi om te strompelen. Maar het blijft een achterstand.
Anderzijds horen beperkingen bij de mens. Stel dat we allemaal in paleizen konden
wonen, dan zouden we nog altijd een klein nestje voor onszelf maken om 's nachts
in te slapen. In een ideale wereld waarin iedere aardbewoner zich perfect zou kunnen
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uitdrukken in het Engels, zouden we misschien nog steeds op zoek moeten naar
iets waarin we in kleinere groepen konden communiceren. Een taal als het
Nederlands.’
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Namen in boerenkiel
Carnavalsplaatsnamen in Nederland
Riemer Reinsma
Begin februari is het weer zover. Dan barst in het zuiden van Nederland
het carnaval los. Den Bosch, Tilburg en Baarle-Nassau heten dan tijdelijk
Oeteldonk, Kruikenstad en Smokkelgat. Wat betekenen dat soort namen?
En wat zeggen ze over de geschiedenis van de gebieden in kwestie?

Leden van de Raad van Elf in Tilburg, in carnavalstijd ‘Kruikenstad’ geheten.
Foto: Guido Koppes

Ieder jaar vindt in Nederland op 11 november naamkundig gesproken een
aardverschuiving plaats. Vanaf die datum worden veel plaatsen opeens aangeduid
met een bijnaam, en dat blijft dan zo tot en met het carnaval. Den Bosch wordt
Oeteldonk, Eindhoven Lampegat, Tilburg Kruikenstad. Op de landkaart waren die
bijnamen nooit te vinden, maar dat veranderde in oktober 2007: de toen
gepresenteerde Bosatlas van Nederland van uitgeverij Wolters-Noordhoff heeft een
speciale kaart met de carnavalsnamen.
Hoeveel van die namen zijn er? De Bosatlas geeft er 210, maar zodra het
naslagwerk was verschenen, brak er een oproer uit. Wat bleek? De kaart en de lijst
iets verder in het naslagwerk waren incompleet. Boze voorzitters van
carnavalsverenigingen bestookten de uitgeverij met e-mails; zo ontbraken
bijvoorbeeld Berenland (Hooge Zwaluwe), Krulstarteland (De Mortel) en
Ulewappersrijk (Neerkant).

■Nederlands erfgoed
Een van de mailers aan de Bosatlas eiste dat premier Balkenende, hoeder van het
Neerlands erfgoed, de firma Wolters hiervoor op de vingers ging tikken. Wolters
verweerde zich in de media met het argument dat ze alleen de grotere plaatsen
wilden vermelden, maar in de atlas staat wel degelijk dat het om een ‘volledige lijst’
ging. Wolters had zich de commotie overigens kunnen besparen door bij de
redactionele voorbereidingen even het internet op te gaan. Daar geeft de onvolprezen
encyclopedie Wikipedia namelijk 249 namen, heel wat meer dan de Bosatlas, en
een naam als Berenland was daar al bij voordat de kaart gepubliceerd werd.
De carnavalsnamen liggen niet regelmatig over het hele taalgebied verspreid.
Om te beginnen is het een typisch Nederlands verschijnsel - in Vlaanderen lijken
ze niet voor te komen. Maar ook binnen Nederland is de spreiding ongelijkmatig.
Het fenomeen concentreert zich vooral in Noord-Brabant, waar 140 van de 210
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namen uit de Bosatlas te vinden zijn. En ook al is de atlas niet compleet, dit geeft
de verhoudingen waarschijnlijk toch wel aardig weer. Opvallend is dat Zuid-Limburg
op de kaart leeg is. Een plaats als Maastricht moet het zonder bijnaam doen, al
wordt in carnavalstijd bij voorkeur wél de dialectversie gebruikt: Mestreech.
Witte plekken op de kaart met carnavalsnamen zijn er ook boven de grote rivieren.
Als we op de Bosatlas mogen afgaan, is Drenthe het karigst bedeeld. Alleen
Barger-Compascuum heeft een bijnaam: Stiekelstad (‘Distelstad’; stiekel is een
dialectvorm van stekel). Verder valt het op dat de drie grote steden niet allemaal
een carnavalsnaam hebben. Amsterdam schittert door afwezigheid. De andere twee
grote steden zijn er wel: Den Haag heet, met een woordspeling, Kreesidentie.
Rotterdam is Dwalmdam. Dwalm is in Zuid-Holland een dialectwoord voor ‘sufferd’.

■Bier
In sommige plaatsnamen is de originele plaatsnaam nog enigszins te herkennen.
Soms wordt de plaatsnaam eenvoudigweg uitgesproken volgens het plaatselijke
dialect, zoals Mestreech hiervóór. En op diezelfde manier wordt Boxmeer Boxmèr,
Ossendrecht Ostrecht, Roermond Remunj en Simpelveld Zumpel-

Onze Taal. Jaargang 77

31
veld. Soms ook borduren namen speels voort op de officiële naam - Bieringen
bijvoorbeeld, de bijnaam voor de Zuid-Hollandse plaats Wateringen, met een
zinspeling op de favoriete carnavalsdrank. En in Oss is de officiële naam vervormd
tot Ossekoppenrijk. In werkelijkheid heeft de naam Oss overigens niets met de
gelijknamige herkauwer te maken (wat de naam wél betekent, is in nevelen gehuld).
De bijnaam voor Nieuw-Vossemeer werd 't Vosse'ol. Een duidelijk geval van
volksetymologie. Vossen, zo moet men hebben gedacht, hebben geen ‘meer’ maar
een ‘hol’. Maar de plaatsnaam verwijst helemaal niet naar vossen: hij komt
hoogstwaarschijnlijk van Vorsemeer (waarbij vors ooit ‘vers’, ‘zoet’ betekende, wat
een zinvolle naam is, als je bedenkt dat er in de omgeving veel brak of zout water
was). En nu driemaal raden wat de officiële versie is van de bijnaam Zeuvebultelaand.
Niet moeilijk: Zevenbergen.

■Spotnamen
Andere namen zijn veel lastiger te doorzien. Soms weten zelfs de inwoners van een
bepaalde plaats niet eens waar de carnavalsversie vandaan komt. Zo is de betekenis
van 's lands bekendste carnavalsplaatsnaam, Oeteldonk (Den Bosch), niet helemaal
zeker. Taalkundige Marc van Oostendorp sprak in de Taalkalender Onze Taal van
2001 het vermoeden uit dat een ‘oetel’ een kikker was. Meer zekerheid hebben we
over donk, een woord dat ook in het Standaardnederlands bestaat. Het is een
zandopduiking te midden van een moeras.
Maar meestal zijn carnavalsnamen alleen voor buitenstaanders abracadabra, en
hebben ze voor de inwoners geen geheimen. De naam Nölers - in het dagelijks
leven Cuijk - is bijvoorbeeld eenvoudig te begrijpen als je het plaatselijke dialect
kent: een ‘neuler’ was een zeurpiet of een treuzelaar.
Zeurpieten, sufferds... echt positief klinken veel van die carnavalsnamen niet. Dat
komt doordat ze vaak teruggaan op spotnamen, dus de namen waarmee de plaatsen
en inwoners vroeger door hun buren belachelijk werden gemaakt. Ze dateren
grotendeels uit de tijd dat gemeenschappen geïsoleerd leefden. Er heerste vaak
wantrouwen, rivaliteit of ruzie, een vruchtbare voedingsbodem voor spot. Deze
namen zijn dus een echo uit het verleden.
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Carnavalsnamen in Nederland volgens De Bosatlas van Nederland.
In: De Bosatlas van Nederland. Groningen, Wolters-Noordhoff, 2007

■Kruikenzeikers
Een van de oudste bijnamen heeft Tilburg. De inwoners van die stad heetten Kruiken
(of Kruikenzeikers), omdat ze sinds de zeventiende eeuw urine leverden aan de
textielnijverheid. De ‘zeik’ werd aangeleverd in kruiken en werd gebruikt om de wol
mee te wassen. Maar al vóór het eind van de negentiende eeuw werd de urine als
wasmiddel vervangen door chemicaliën. Toch raakte de bijnaam niet helemaal in
de vergetelheid, en toen in het midden van de
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jaren vijftig het carnaval plotseling sterk aan populariteit won, kreeg de oude
spotnaam een nieuwe kans: hij werd gekoppeld aan het carnaval. Toch zou het tot
de jaren zestig duren voordat de langere versie Kruikenzeikers het won van Kruiken,
zoals Henk van Doremalen en Paul Spapens melden in hun boek Kruikezeikers.
Mythe en werkelijkheid van een Tilburgs fenomeen (2004). Overal in Nederland
bloeide het openbare carnaval op: het carnaval dat zich niet alleen in feestzaaltjes
en cafés afspeelde maar ook op straat.
Het behoeft nauwelijks betoog dat de bewoners van Kruikenstad op dat moment
allang niet meer gebukt gingen onder deze spotnaam, integendeel, men was er
trots op. En waar je als buitenstaander anderhalve eeuw geleden nog een flinke lel
kon krijgen als je zelfs maar zinspeelde op de spotnaam, krijg je nu desgewenst
een gretige toelichting. Geen Tilburger of hij staat te popelen om je te vertellen
waarom zijn stad die bijnaam heeft. De spotnaam is een geuzennaam geworden.

Gat, durp en andere achtervoegsels
Een kwart van alle carnavalsnamen eindigt op gat. Een kleine greep: Smokkelgat
voor Baarle-Nassau, Knollevretersgat voor Berkel-Enschot, Klompengat voor Best,
Trekkersgat voor Amersfoort. Onder de officiële plaatsnamen komt dat gat nauwelijks
voor.
Andere echte carnavalachtervoegsels zijn land (Bavianenland voor Bavel), rijk
(Muggeziftersrijk voor Bladel), durp/dorp (Peerdedurp voor Hedel), donk (Narrendonk
voor Reusel) en stad (Boeskoolstad voor Oldenzaal; boeskool is een dialectwoord
voor ‘witte kool’, waar Oldenzaal vroeger bekend om stond). Ook dat vinden we
nauwelijks buiten carnavalstijd.
achtervoegsel

percentage bij
carnavalsnamen

-gat

25

percentage bij officiële
*
namen
0

-land

17

0.5

-durp

10

0.5

-donk

6

0

-stad

4

0.5

■Criminaliteit
In zulke oude carnavalsnamen trekt dus vaak het verleden aan het oog voorbij. Veel
namen gaan over het werk dat men deed, of over producten die men verbouwde.
Eindhoven is Lampegat (genoemd naar de gloeilampen van Philips), Nistelrode is
Weversrijk, want daar woonden vroeger veel wevers. Brouwersgat (Dommelen)
verwijst naar de plaatselijke bierbrouwerij en Drabbelterp (Sneek) naar de
drabbelkoeken, een bekend exportartikel van het Friese stadje. Soms is er zelfs
*

Berust op een steekproef van namen met de letter A uit het boek Nederlandse plaatsnamen
(Van Berkel en Samplonius, 2006), vandaar dat bijvoorbeeld Raamsdonk en Boeregat niet
zijn meegeteld.
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een verwijzing naar de (kleine) criminaliteit. Het keurige Baarle-Nassau, aan de
Belgisch-Nederlandse grens, heet Smokkelgat.
Grappig vond men ook de leefgewoonten van de ‘buren’. Dorpen die opvallend
vaak pap op het menu hadden, konden rekenen op een naam als Papgat
(Sint-Oedenrode). Ook de consumptie van wortelen (‘peeën’) werkte op de
lachspieren, hetgeen leidde tot namen als Peejenland (Hoeven) en Peejenrijk
(Dongen). Hilvarenbeek heet Pezerikkengat. Pezeriken - uitgesneden
varkenspenissen - werden normaal gesproken gebruikt om zagen in te vetten, maar
de buurdorpen van Hilvarenbeek meenden te weten dat de Hilvarenbekers er soep
van trokken.

Dialect-carnavalsnamen
Keunedarp (Holten) keun is ‘varken’. Holten was rijk aan varkensboeren en
-handelaars.
Knoerissenrijk (Uden) knoeris is ‘varken’. In het begin van de twintigste eeuw
had Uden een biggenmarkt.
Kuussegat (Veghel) kuus is ‘kalf’. In de negentiende eeuw was hier een bloeiende
handel in kalveren.
Peejlòòfdurp (Dinteloord) peej is ‘suikerbiet’, lòòf is ‘loof’. Er staat een grote
suikerfabriek.
Striepersgat (Valkenswaard) strieper is ‘sigarenmaker’. In de negentiende eeuw
waren hier veel sigarenfabrieken.
Tuuteriek (Hegelsom) tuut is ‘kip’. In de jaren zestig was Hegelsom een dorp van
kippenhouders.
Klottenriek (Wilbertoord) klot is ‘turf’. Naam herinnert aan de veenontginning.
Mastepinnenlaand (Wouwse Plantage) mastepin is ‘dennenkegel’. In het
omringende natuurgebied groeien veel dennen.

■Fusiegemeenten
Een minderheid van de carnavalsnamen is van recente datum. Die zijn niet bedacht
door vijandig gezinde buurdorpen maar door de eigen carnavalsvierders. Zo werd
Knienenburg (‘konijnenburcht’, voor Apeldoorn) in 1969 bedacht, juist op het moment
dat er een tunnel onder de spoorlijn gegraven werd. Een carnavalsbaas, ‘grootvorst
Piet Politiek’, moest onweerstaanbaar denken aan de vele konijnen die hun holen
groeven in de omgeving van de Veluwse stad.
En hoe zit het met (relatief) nieuwe gefuseerde gemeenten? Carnavalsnamen
blijken zich van zulke fusies niets aan te trekken. Neem nu Etten-Leur, dat al bijna
twee eeuwen geleden één gemeente is geworden. Toch heeft elk van de twee
tijdens het carnaval weer zijn eigen naam: Etten is Stijlorenrijk (een ‘stijloor’ was
een koppig iemand, meldt het Woordenboek der Nederlandsche Taal), Leur wordt
weer Zwaajgat, wat verwijst naar de ‘zwaaikom’ in het dorp: een verbreding in het
kanaal, waar schepen kunnen keren.
Ook de gemeente Gilze en Rijen, in 1961 uit een fusie ontstaan, valt elk jaar voor
korte tijd weer uiteen. Al lijken de twee bijnamen wel héél erg op elkaar - toeval lijkt
uitgesloten. Gilze wordt Dringersgat, Rijen Wringersgat. Een ‘dringer’ kan een
dramkont zijn, maar ook een lomperd. Een ‘wringer’ is in het plaatselijke dialect een
ruziezoeker.
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■Keien
Opmerkelijk is de grote groep namen waarin het woord kei voorkomt: Keienland
(Liessel), Keiegat (Waalre), Keistad (Lichtenvoorde), Keijebijtersstad (Helmond),
Keieschietersriek (Arcen) en Keiespellersdurp (Helvoirt). Aan dat rijtje kan worden
toegevoegd Bergen op Zoom, dat vroeger Keijenburg als bijnaam had, zoals Theo
Fransen en Gerrit Gommans meedelen in hun boek Alaaf! Carnaval in Nederland
& België (1984). Zij lichten toe: ‘De Kei geldt (...) als het
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symbool van de dwaasheid.’ Nadere uitleg hierover biedt het Woordenboek der
Nederlandsche Taal: de naam Keienburg (‘gekkenburg’) bevatte een woord kei dat
niets met stenen of rotsblokken te maken had, en ‘nar’ of ‘zot’ betekende. Het woord
gaat terug op Keye, de naam van een van de Ridders van de Ronde Tafel van de
legendarische koning Arthur. Deze Keye hield het midden tussen een held en een
clown, en zo kon er een woord kei ontstaan dat ‘nar’ betekende. En dat dus goed
bij het carnavalsritueel aansloot - want carnaval is het zottenfeest bij uitstek.
Later ging de volksverbeelding echter verband leggen met de keistenen uit de
ijstijd, en er ontstonden uitdrukkingen als een kei in het hoofd hebben, ‘niet goed
bij je verstand zijn’. Men dacht dat zo'n gestoord persoon een steen in zijn hoofd
had en zich door de chirurgijn kon laten behandelen: die moest ‘de kei snijden’ of
‘de kei trekken’.
En in Keijebijtersstad, oftewel Helmond, circuleren wéér andere, wéér onjuiste
verklaringen van dat kei in de naam: Helmonders waren armoedzaaiers en beten
op steentjes om de honger te verdrijven. Of plattelanders rond Helmond waren
jaloers op de verharde straten van Helmond.
Ook bij Keiespellersdurp (Helvoirt) zou zoiets gespeeld hebben: de omliggende
dorpen waren afgunstig. Keiespellers betekent hetzelfde als keieschijters.
Keischietersriek (Arcen) tot slot, het rijk van de keienschijters, slaat volgens Dirk
van der Heide (Groot schimpnamenboek van Nederland, 1998) op een naburige
grintgroeve ‘waarin naast grint dikwijls grote keien werden aangetroffen’.
Sommige dorpen lijken geen carnavalsnaam nodig te hebben. Stampersgat
bijvoorbeeld. Deze naam is al aangetroffen in 1639 en betekende: het gat (‘plaatsje’)
waar de stampers (‘arbeiders in de meekrapindustrie’) wonen. Dat gat in de naam
doet erg carnavalesk aan, doordat één op de vier carnavalsnamen op die uitgang
eindigt (zie ook het kader ‘Gat, durp en andere achtervoegsels’ op de vorige pagina),
maar de waarheid is anders: Stampersgat heet in carnavalstijd Meekrapdurp.
Dan Boeregat. Dat klinkt als een dorp waarvan de plaatselijke boeren de
carnavalsnaam hebben bepaald, maar niets is minder waar: het is de officiële naam
van een dorpje in Zeeland, en in carnavalstijd heeft het gehucht geen aparte naam.
Boerenkielen zijn er kennelijk het hele jaar welkom.

Iktionaire
Glinsterend
Gedachten vormen de taal, maar de taal vormt ook gedachten. Neem rijm. Leo
Vroman dichtte:
Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.
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Tussen verhalen, herhalen en malen bestaat geen ‘logisch’ verband, en toch hebben
ze elkaar in dit gedicht opgezocht. ‘Rhyme and reason’, zegt de Brit, een uitdrukking
die zichzelf illustreert, want ook hier helpen metrum en rijm een handje. Poëzie is
waar de logica van taal overgaat in de illogica van muziek.
Ik kreeg Erfgenamen van een glinsterende wereld, een roman van Cynthia Ozick,
prachtig vertaald uit het Engels. Maar die titel, zou een Nederlandse auteur een
roman zo noemen?
‘Erfgenamen van een glinsterende wereld’.
Spreek het een paar keer uit.
‘Erfgenamen van een glinsterende wereld’.
Het ‘bekt’ niet. De steen stuitert te vaak en haalt de overkant niet. De choreograaf
heeft een dartele combo bedacht, maar de ballerina weegt honderd kilo en stampt.
Meer lettergrepen dan de gedachte rechtvaardigt. Natuurlijk, je kunt het zeggen, of
schrijven, de gedachte heeft bestaansrecht, en wat gezegd moet, moet gezegd,
maar een boektitel? Die toets haalt hij niet.
Heir to the Glimmering World heet het origineel. Dat werkt. Bijna half zo veel
lettergrepen. Ook de klanksequentie is beter: è - ì - eu - het rolt eruit.
Ik had trouwens op shiny world gegokt, eerlijk gezegd, nog korter, maar
‘glimmering’ is inderdaad beter. Subtieler, abstracter.
De Nederlandse titel is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Eigenlijk
werken alleen ‘van’ en ‘een’ mee, alle andere woorden bieden verzet.
Het kloeke ‘heir’ wordt het waggelende ‘erfgenaam’. Een ‘heir’ aanvaardt wat hem
toekomt, een erfgenaam schijnt ergens recht op te hebben. Heir ben je ‘to’, je krijgt
toegang, erfgenaam ben je ‘van’, het is nog afwachten van wat.
Maar Engelsen hebben makkelijk praten, letterlijk. Geen geslachten bijvoorbeeld.
‘Glimmering’ is ‘glimmering’, ‘glinsterend’ is mooi, maar met een beetje pech, zoals
hier, komt er een overtollige e achteraan, hobbelend als een bakkie aan een trekhaak.
‘World’: kort en rond. ‘Wereld’: tweeluik met scharnier.
Sommige dingen wíllen gewoon geformuleerd worden, daar komt het op neer,
en andere stribbelen tegen.
Schrijven is de taal onderwerpen aan jouw waarheid. Maar daarvoor was de
waarheid al onderworpen aan de taal.
Jan Kuitenbrouwer
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Riemer Reinsma
Namen op de kaart
Terpen en wieren
Waar komt de naam Schiphol vandaan? Heeft Abel Tasman Tasmanië
inderdaad ontdekt? Waarom schrijven Duitsers ‘Rhein’, met een h?
Dit soort vragen kunnen rijzen als je met de vinger over de landkaart
gaat. Riemer Reinsma gaat erop in, in zijn nieuwe rubriek ‘Namen
op de kaart’.
Al tientallen jaren beschermen de Deltawerken ons tegen het geweld van de zee.
Het geeft een veilig gevoel, en we zouden bijna vergeten dat het ooit anders geweest
is. Toch herinneren honderden plaatsnamen ons aan de tijd dat iedereen vooral
zélf maar moest zorgen dat hij droge voeten hield en het zeewater geen kans gaf.
Het recept: je steekt plaggen in de kwelder - het land dat bij vloed niet meer
onderloopt -, je verzamelt de mest van het vee, werpt met dat alles een heuvel op
en bouwt daarop je huis, of zelfs een heel dorp.
Al in de zevende eeuw voor Christus is de bevolking aan de noordelijke
Noordzeekust ermee begonnen: daar was namelijk geen duinenrij. En overal waar
de zee het land geregeld overstroomde, verrezen ze: de wieren, weren, wierden,
werven, hillen en terpen, zoals die verhogingen nogal uiteenlopend werden genoemd.
Het hoogst was de woonheuvel van Hogebeintum: negen meter boven NAP - de
naam betekent ‘hoge woonplaats met bentgras’.
Toen de Romein Plinius de Oudere in het jaar 47 n.Chr. met een legerafdeling
door Friesland reisde, schreef hij, zeer beeldend maar niet al te complimenteus: ‘Er
woont een armzalig volk op hoge heuveltjes of eigenhandig gebouwde stellages,
zodat hun huizen uitsteken boven de hoogste waterstanden. Wanneer de golven
het omliggende land overspoelen, lijken de bewoners op zeelieden, maar ze lijken
op schipbreukelingen als het water is geweken.’

■Verval
Vanaf ongeveer 1100 n.Chr. verloren de terpen hun functie, want tegen het eind
van de tiende eeuw was men begonnen met de aanleg van dijken. De terpen raakten
in verval. Langzaam kalfden de woonheuvels af. Vaak werden ze geheel of deels
afgegraven, omdat de vruchtbare terp-aarde veel geld opbracht: elders kon men
daarmee de zand- en veengrond verbeteren. Op die manier is nu al zestig procent
van alle terpen die er ooit geweest zijn verdwenen. En ook door het ploegen
verdwijnen de heuvels: iedere keer als er geploegd wordt, gaat er twee centimeter
af.
Maar zelfs als de terpen verdwenen waren, bleef één ding gelukkig vaak intact:
de plaatsnamen die aan deze reddende heuvels herinneren - namen waarin de
woorden weer, wier, wierde, werf en terp voorkomen. Die aanduidingen zijn soms
synoniem, soms verschillen ze in betekenis, of worden ze in verschillende streken
gebruikt. Een terp is groter dan een wierde en loopt minder steil op. Een wierde is
groter dan een weer of wier. Een werf onderscheidde zich van de andere
woonheuvels doordat hij uitsluitend in zeekleigebieden voorkwam. Dat geldt ook
voor het dorp Zandwerven in Noord-Holland, al suggereert het eerste deel van de
naam het tegendeel. Het zand was hier afkomstig van een oude rivierbedding die
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ooit door de zee overstroomd en met een laag klei bedekt was. De bewoners hadden
de kleilaag én het blootgelegde zand gebruikt om de terp aan te leggen.

Waar wier en waar werf?
Vooral in het noorden van Nederland eindigen veel plaatsnamen op terp, werf, weer,
wier en wierde. Welke achtervoegsels vinden we waar?

Terp bijv. Jousterp (Fr) ‘terp van Jou(we)’; het achtervoegsel komt vooral voor in
Groningen en Friesland.
Werf bijv. Warffum (Gr) ‘heem, woonplaats op de werf’; wijdverbreid: komt voor
in Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Noord-Holland en Zeeland.
Weer bijv. Abbeweer (Gr) ‘weer van Abbe’; komt vooral voor in Groningen.
Wier bijv. Wierhuizen (Gr) ‘huizen op een wier’; vooral in Groningen, Friesland
en West-Friesland.
Wierde, wierd, werd, ward bijv. Bolsward (Fr) ‘wierde van Bodil’ - in de elfde
eeuw heette het stadje Bodliswerd; Bodil is de voorloper van de voornaam Boele.
Wierde, wierd, werd en ward komen vooral voor in Groningen en Friesland.

■Gewaagd
Waar komt het woord terp intussen vandaan? Het is in oorsprong een Fries woord
(verwant met het Nederlandse woord dorp), en dat geldt ook voor weer, wier en
wierde. Die laatste drie lijken verdacht sterk op elkaar; betekent dat ook dat ze
allemaal teruggaan op één grondwoord? Van weer en wier staat inderdaad vast dat
ze twee uitspraakvormen zijn van hetzelfde woord; de oudste vorm was weer. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit de naam van het dorp Wierhuizen; in 1371 heette dat nog
‘Werahuesum’. Maar of wier en weer verwant zijn met wierde en de daarmee
samenhangende vormen -ward (Bolsward; zie kader) en -werd (Cornwerd: ‘wierde
met een molen’)? Daar zijn de etymologen nog niet uit.

Terp in het Friese Easterwierrum (Oosterwierum).
Foto: Flying Camera / Karel Tomeï

Heeft Plinius de woorden terp, wierde of wat dies meer zij uit de mond van de
Friezen kunnen opvangen? Zelf duidde hij ze aan met het Latijnse woord tumulos
(‘opgeworpen heuveltjes’), en over een mogelijk inheems woord schrijft hij niets.
Het zou een gewaagde veronderstelling zijn. Want pas in de tiende eeuw zijn er
aantoonbaar plaatsnamen waarin de genoemde woorden voorkomen. Zoals
Bornwerd in Friesland. De naam betekent ‘wierde bij een bron’ en wordt in 944 voor
het eerst vermeld (Brunnenuurt; de uu staat waarschijnlijk voor een w).
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Nu mogen we aannemen dat werd of wierde op dat moment al enige tijd in het
Fries als soortnaam voorkwam en dat het woord al uit de negende eeuw kan dateren.
Maar dan nog zitten we met een gat van negen eeuwen. Bovendien is het maar de
vraag of de Friezen uit het begin van de jaartelling een taal spraken die als de
voorloper kan gelden van het huidige Fries. Het laatste woord is daarover nog niet
gesproken.

Onze Taal. Jaargang 77

35

Taaltest
Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1.

a.
b.
c.

brokaten
brocaten
broccaten

2.

a.
b.
c.

cappuchon
capuchon
kapuchon

3.

a.
b.
c.

koffiepad
coffeepad
coffeeped

4.

a.
b.
c.

troubadour
troebadoer
troebadour

5.

a.
b.
c.

voluptueuse
voluptueuze
voluptieuze

B. Vergroot uw woordenschat
1. dacron
a.
b.
c.

kunststof
keukenkruid
versuikerde tablet

2. schalmen
a. lawaai maken
b. snoeien
c. kattekwaad uithalen
3. sousbras
a.
b.
c.

oksellapje tegen doorzweten
kruk die steun biedt onder de oksel
slingerworp in judo

4. taupe
a.
b.
c.

molgrijs
mosterdgeel
kastanjebruin
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C. Zoek de fouten
1. De kort geleden aangestelde licht gehandicapte amanuenses baste dat de
leerlingen haar niet zulke inpertinente blikken moesten toewerpen.
2. Gelukkig was ze van nature een geboren leider en kwam het zeldzaam voor
dat zij zich van haar stuk liet brengen door pubers.

D. Extra
In sommige talen, bijvoorbeeld het Hawaïaans, geeft een liggend streepje boven
een klinker (ā, ē, ī, ō, ū) aan dat deze klinker lang uitgesproken moet worden. Hoe
heet dit liggende streepje?
De antwoorden vindt u op bladzijde 39 van dit nummer.

Spaan
Gebruiksaanwijzing
Wat ik altijd weggooi, zijn cd-roms met gebruiksaanwijzingen erop. Ook geschreven
handleidingen belanden op den duur in de prullenmand. De boekjes durf ik niet
meteen weg te gooien, want soms gaat het apparaat stuk. Zul je net zien dat ze de
garantie aan de binnenkant van het omslag in het boekje hebben gestempeld.
Dat er mensen zijn die de concentratie kunnen opbrengen om een
gebruiksaanwijzing te lezen, vind ik verbazingwekkend. Ik ken iemand die er twee
maanden over heeft gedaan om de gebruiksaanwijzing van zijn digitale camera
Canon Ixus 65 te doorgronden. Maar die man heeft ook de Elfstedentocht een keer
uitgereden. Hij beschikt over een meer dan gemiddeld doorzettingsvermogen.
De tekst van gebruiksaanwijzingen is meestal zichtbaar vertaald door een Vlaming,
uit een taal die de zijne niet is, evenmin als ons Nederlands. Sorry, maar het moest
er even uit. Vlamingen hoeven echt niet te doen alsof zij het zuiverste Nederlands
spreken.
Onze afzuigkap deed het niet meer. Althans, hij deed het wel, maar als je hem
aanzette, of het nu op stand één, twee of drie was, klonk er een piepje dat door
merg en been ging. Ook knipperde de lichttoets. In het boekje stond dat we de
roosters moesten schoonmaken. Mijn vrouw heeft de roosters een hele nacht in
zeepsop gelegd en ze daarna weer aangebracht. Dat ze zoiets kan, vind ik
bewonderenswaardig. Zij doet bij ons dan ook de elektriciteit, ik herstart de router
als we geen mail hebben.
De afzuigkap bleef piepen en het knopje knipperen.
Aan de binnenkant van het rooster staat de volgende tekst.
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Als het lampje van de toets [symbooltje toets] knippert druk twee keer
achter elkaar gedurende 1 seconde op de toets [symbooltje toets] tot het
akoestisch signaal te horen is.
De term ‘akoestisch signaal’ is van een Belg. Dat kan haast niet anders.
Waarschijnlijk stond er oorspronkelijk ‘bip sonore’. Ik kan me voorstellen dat er
afzuigkapgebruikers bestaan die niet weten wat een ‘akoestisch signaal’ is.
Omdat we het probleem niet konden oplossen - het ding bleef piepen, gek werden
we ervan - moest er een mannetje van Bosch komen. Een week of vier later had hij
een plekje in zijn agenda. Hij verhielp het probleem door twee keer ‘binnen een
seconde’ op de bewuste toets te drukken. Wij drukten steeds op het knopje
‘gedurende’ een seconde, zoals de tekst aan de binnenkant van de roosters
voorschreef.
Hoe de Belg deze fout heeft kunnen maken, snap ik niet. Tenzij ‘binnen’ en
‘gedurende’ in het Chinees één karakter is. Een omgewaaid theehuis bijvoorbeeld,
of een vuurpijl in een fles.
Henk Spaan
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Redactie Onze Taal
Tamtam
Bijbel in eenvoudig Nederlands
Er komt een bijbelvertaling in eenvoudig Nederlands. Het Nederlands
Bijbelgenootschap (NBG) heeft daar onlangs toe besloten. De nieuwe vertaling
(werktitel: Basisbijbel) is bestemd voor mensen die moeite hebben met lezen, en
daarom zal de begrijpelijkheid vooropstaan. Zinnen en alinea's worden zo kort
mogelijk gehouden, weinig voorkomende woorden zullen achterwege blijven, en
met verwijswoorden en verbindingswoorden wordt de structuur van de tekst zo
duidelijk mogelijk benadrukt.
De teksten worden rechtstreeks vertaald uit de Hebreeuwse en Griekse bronnen,
door brontekstkenners en neerlandici, die daarbij ook gebruik zullen maken van het
werkmateriaal van de in 2004 verschenen Nieuwe Bijbelvertaling.
De Basisbijbel zal waarschijnlijk in 2014 verschijnen.

Best schrijvende ambtenaar
Gerda van den Boogaard van de gemeente 's-Hertogenbosch is uitgeroepen tot de
best schrijvende ambtenaar van 2007. Eind november ontving ze in Zwolle de daarbij
behorende Gouden Veer uit handen van juryvoorzitter Annemarie Jorritsma. Van
den Boogaard won de landelijke wedstrijd met een herschreven versie van een brief
van de Bossche afdeling Stadstoezicht.
Naast haar werk als redacteur bij de Sociale Dienst in Den Bosch geeft Gerda
van den Boogaard schrijftraining aan medewerkers van de gemeente. Ze leert hun
om brieven te schrijven die klantvriendelijk en begrijpelijk zijn. Haar eigen brief, met
daarin bijvoorbeeld het tussenkopje ‘Waarom duurde het zo lang?’, voldeed volgens
de jury ruimschoots aan deze eisen. ‘Gerda is op de stoel van de lezer gaan zitten
en legt bondig uit wat er is gebeurd en hoe het verder moet. Een schitterende brief,
die niet zou misstaan in een schrijvershandleiding’, zo luidde het oordeel.
De schrijfwedstrijd, een initiatief van trainings- en adviesbureau Schouten &
Nelissen, werd dit jaar voor de derde keer gehouden, onder het motto ‘De overheid
schrijft stukken beter’.

Verbazing over Kamervragen Jood
Alle woorden waarmee naar het Jodendom wordt verwezen, moeten met een
hoofdletter worden geschreven. Daar hebben de CDA-Tweede Kamerleden Jan
Schinkelshoek en Wim van de Camp op aangedrongen bij minister Plasterk van
Onderwijs en Cultuur.
Het Groene Boekje maakt sinds 2005 een verschil tussen jood (met een kleine
letter, betekenis ‘aanhanger van het joodse geloof’) en Jood (‘lid van het Joodse
volk’). Vóór die tijd werd jood in beide betekenissen met een kleine letter geschreven,
maar onder meer vanwege combinaties als joden en Arabieren is dat veranderd.
De Kamerleden willen dat ook samenstellingen als ‘Jodenbuurt, Jodenster,
Jodenhaat, Jodenvervolging en Jodenmop’ een hoofdletter krijgen. Alleen zo kan
volgens hen een einde worden gemaakt aan ‘de kleinerende bedoelingen om jood
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met een kleine letter te schrijven, een belediging die dateert uit 1941(!)’, zo schrijven
ze op de website van het CDA.
Maar waren ze wel goed geïnformeerd? Jodenbuurt, Jodenhaat en
Jodenvervolging worden namelijk nu al met een hoofdletter geschreven. Dat de
kleine letter ooit is ontstaan uit antisemitische sentimenten in de oorlog is twijfelachtig:
al in de negentiende eeuw was jood met een kleine letter heel gebruikelijk.

Homohuwelijk blijft bij NOS
De NOS blijft in het journaal en op teletekst de term homohuwelijk gebruiken,
ondanks protesten van de Gay Krant. Die wees erop dat de term verwijst naar iets
wat niet bestaat: ‘Bij ons is als eerste land ter wereld, op 1 april 2001, het Burgerlijk
Huwelijk opengesteld voor iedereen. Homo's die met elkaar trouwen, maken van
hetzelfde instituut gebruik als hun vaders en moeders. We kennen in Nederland
ook geen Jodenhuwelijk of Turkenhuwelijk’, aldus Henk Krol van de Gay Krant.
Maar volgens de ombudsman van de NOS is homohuwelijk ingeburgerd en
neutraal: ‘Het staat gewoon opgenomen in Van Dale met als betekenis “huwelijk
tussen twee personen van hetzelfde geslacht”.’ En ook praktische overwegingen
spelen een rol: ‘Boven een teletekstbericht krijg je nooit een tekst als “Discussie in
Afghanistan over openstelling huwelijk voor homoseksuelen”. Een kop als
“Afghanistan worstelt met homohuwelijk” zou perfect passen. En de lading dekken.’

Chatten goed voor pubers
Chatten op het internet is goed voor de ontwikkeling van pubers, zo blijkt uit
onderzoek van Alexander Schouten, die daarmee promoveerde aan de Universiteit
van Amsterdam. Jongeren uiten zich makkelijker via internet dan in een mondeling
gesprek, zeker als het om intieme dingen gaat, en al helemaal als die dingen tegen
leeftijdgenoten van het andere geslacht gezegd moeten worden. Tieners die msn'en,
kunnen langer nadenken over wat ze willen zeggen, en hoe ze dat doen.
Ouders, docenten en anderen die niet met dit soort onlinecommunicatiemiddelen
zijn opgegroeid, weten volgens Schouten vaak niet wat ze van al het gechat moeten
vinden. Daarom pleit hij voor meer aandacht voor de positieve kanten van msn'en.
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Frank Jansen
Hom of kuit
Moet de naam van streekproducten beschermd worden?
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige Frank Jansen behandelt iedere maand zo'n kwestie, en
nodigt iedereen uit te reageren.
Moet fetakaas uit Griekenland komen? Volgens de Grieken wel, maar de Denen
vinden hun feta ook feta. Sinds het Europese Hof de Grieken gelijk gegeven heeft,
breidt de stroom van wettelijk beschermde streekproducten zich gestaag uit. Onlangs
is besloten dat jenever alleen jenever mag heten als die uit de Lage Landen komt.
Is die bescherming verstandig?

Voorstander
Het is heel nuttig dat de EU regionale producten de bescherming geeft die zij
verdienen. Dat is in het belang van de consument, die bij feta denkt aan Griekenland
en bij de Opperdoezer Rondeaardappels aan het Noord-Hollandse Opperdoes. Hij
neemt aan dat het product daar echt vandaan komt, en niet uit China. Daarnaast
fungeert de beschermde naam als kwaliteitsgarantie. De streekproducten waar het
hier om gaat, zijn natuurlijk niet voor niets bekend geraakt tot ver buiten de grenzen
van de streek. Deze producten zijn bereid volgens beproefde ambachtelijke
werkwijzen uit ingrediënten van de streek zelf. Zo komt de bijzondere smaak van
de Opperdoezer Ronde direct voort uit de bijzondere bodemgesteldheid aldaar. De
naamsbescherming is ook in het belang van de producent. Die heeft er recht op dat
zijn met zo veel moeite ontwikkelde product niet weggeconcurreerd kan worden
door een gelijknamig, inferieur massaproduct.

Tegenstander
De manier waarop de EU de namen van streekproducten beschermt, berust op een
statisch, dus verkeerd idee over taal. De plaatsaanduiding in de productnaam mag
dan oorspronkelijk naar de plaats van herkomst verwezen hebben, maar geleidelijk
is die betekenis gaan slaan op de wijze van bereiding. Dat beseft iedereen die liever
niet heeft dat zijn wienerschnitzel in Wenen gebakken is. De EU-aanpak probeert
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dit heel gewone type taalverandering tegen te houden, iets wat tot mislukken
gedoemd is.
De regionale productnamen zijn soms zelfs misleidend, want vaak komt het product
ook nu niet uit de streek. Zo wordt een fors deel van de beroemde parmaham
gemaakt van Nederlandse varkens, die eerst ons Nederlandse milieu belasten, dan
naar een Nederlandse slachterij in de buurt van Parma gaan om daar geslacht en
bereid te worden. Dit Parmezaanse voorbeeld maakt ook duidelijk dat het beleid
producenten discrimineert. Wie zegt dat de bereidingswijze van varkens in Parma
beter is dan ergens anders? Waarom zou een talentvolle slager uit Den Dolder naar
Parma moeten emigreren om zijn superieure parmahammen te kunnen slijten? Voor
de beschermde producenten is de maatregel op korte termijn winstgevend, maar
op de lange duur leidt hij tot verstarring, omdat er geen enkele impuls is om het
product te verbeteren. Ten slotte valt te betwijfelen of de bescherming effectief is.
Laatst dronk ik een prima niet-Hongaarse tokay die Okay heette.

Wat vindt u ervan? Is het goed om de namen van streekproducten
te beschermen?
Geef voor 4 februari 2008 uw mening op onze website:
www.onzetaal.nl/homofkuit. Of stuur een briefkaart met ‘streekproducten:
naamsbescherming’ of ‘streekproducten: geen naamsbescherming’ naar de
redactie van Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In de volgende
aflevering de uitslag.

Uitslag vorige stemming
Moeten we van docenten in een vreemde taal eisen dat zij die taal als moedertaal
hebben? Nee, dat is niet nodig, vindt een duidelijke meerderheid (146, oftewel
83,3%) van de inzenders. Slechts 2g van hen (16,6%) willen wel alleen
vreemdetaaldocenten die hun moedertaal doceren. De vraag was voor veel inzenders
aanleiding tot genuanceerde betogen op het forum, bijvoorbeeld over de
wenselijkheid van moedertaalsprekers en anderen in een onderwijsteam, en over
de toegevoegde waarde van een moedertaalsprekende docent in de laatste fase
van het leren van een vreemde taal. Zie www.onzetaal.nl/homofkuit/ho712.php.

Antwoorden Taaltest
(zie bladzijde 35)
A. Spelling
1. a. brokaten
2. b. capuchon
3.
a. koffiepad en
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b.

coffeepad

4. a. troubadour
5. b. voluptueuze

B. Woordenschat
1.
2.
3.
4.

a. kunststof
b. snoeien
a. oksellapje tegen doorzweten
a. molgrijs

C. Zoek de fouten
1. kortgeleden, amanuensis, impertinente
2. van nature een geboren leider is dubbelop, zelden

D. Extra
Een liggend streepje boven een letter heet een ‘macron’.
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Raymond Noë
InZicht
Bijbeltaal
‘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.

Het christendom en de Bijbel hebben een enorme invloed op ons geestelijke en
culturele leven en daardoor ook op ons taalgebruik. Er zijn woorden (gouden kalf,
farizeeër, jeremiëren) en uitd rukkingen (in goede aarde vallen, de dood in de pot)
die we rechtstreeks uit de Bijbel hebben overgenomen, maar er zijn ook veel
begrippen die in bijbelse context een eigen betekenis hebben (broeders en zusters,
Babylon, dienaar). In het lijvige boek Valse profeten heeft de Vlaamse theoloog en
filoloog Bart Mesotten honderden van deze bijbelse woorden en uitdrukkingen
samengebracht. Dat is op zichzelf niet nieuw, maar het bijzondere van Mesottens
aanpak is dat hij ook ingaat op de bijbelse context. Hij doet dat omdat niet iedere
in etymologie geïnteresseerde lezer goed thuis is in de Bijbel.
De woorden en uitdrukkingen zijn geordend op trefwoord (aalmoes, aanfluiting,
aangezicht, etc.) en worden allemaal vrij uitgebreid behandeld, met uitvoerige
beschrijvingen van de bijbehorende bijbelteksten (en citaten daaruit) en een gedegen
beschrijving van de talige, culturele dan wel theologische of kerkhistorische
ontwikkeling ervan. Zo nodig wordt er naar Engelse, Franse en Duitse varianten
gekeken, en ook naar andere bronnen dan de Bijbel, zoals het Gilgamesj-epos. De
grote informatiedichtheid van de lemma's gaat overigens niet ten koste van de
leesbaarheid.
Mesotten meldt in zijn voorwoord dat hij is uitgegaan van woorden en uitdrukkingen
die nog in gebruik zijn, en dat hij daarom bijvoorbeeld armageddon, Beëlzebub,
beren op de weg zien en aan de heidenen overgeleverd zijn heeft weggelaten. Dat
maakt toch een wat merkwaardige indruk als je ziet hoe uitgebreid zijn verzameling
is, en als je bedenkt dat obscuurdere spreekwoorden als ‘Als de ouders onrijpe
druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden’ wel zijn opgenomen.

Onze Taal. Jaargang 77

Valse profeten. Honderden bijbelse woorden en uitdrukkingen te gast in
het Nederlands is een uit gave van Averbode en kost €36,50 (gebonden,
644 blz.). ISBN 978 90 317 2523 6

■Vergelijkingen

Het Van Dale Groot vergelijkingenwoordenboek bevat een kleine vierduizend
vergelijkingen die worden gebruikt om de betekenis van een woord te versterken.
Voor het grootste deel hebben ze een ‘zo... als...’-vorm: zo duf als een konijn, zo
zat als gespogen spek. Maar ook vormen als kogelrond en paren als konijnen zijn
opgenomen. In het boek wordt de betekenis ervan verklaard, veelal aan de hand
van citaten en voorbeelden. Waar dat van belang is, zoals bij eruitzien als de dood
van leperen, wordt ook de herkomst toegelicht.

Van Dale groot vergelijkingenwoordenboek. Verklaring en herkomst van
vergelijkingen van Ton den Boon is een uitgave van Van Dale Lexicografie
en kost €49,95 (gebonden, 494 blz.).
ISBN 978 90 6648 084 1

■Nieuwe woorden van 2007

Net als vorig jaar dient ook de editie-2008 van Van Dales Jaarboek taal weer twee
nogal uiteenlopende doelen. Ten eerste inventariseert het - zoals de titel al doet
vermoeden - de nieuwe woorden van het afgelopen jaar, zoals prachtwijk,
bosbelasting en klimaatzwendel. Daarnaast geeft het woorden die al veel langer in
het Nederlands voorkomen, maar nog niet in de grote Van Dale stonden. Welk
woord nieuw is en welk oud, is niet altijd duidelijk. En ook is het de vraag of wat
nieuw is, ook bestendig zal zijn. Woorden moeten immers eerst hun
levensvatbaarheid bewijzen voordat ze ook echt in de grote Van Dale mogen.
De inhoud van het boek kan men met een meegeleverde cd-rom op de harde
schijf installeren, waarna de bestanden ook raadpleegbaar zijn vanuit de
elektronische versie van de grote Van Dale. Op de cd-rom staan ook andere extra's,
zoals een functie voor retrograde zoeken. De cd-rom is alleen geschikt voor Windows.

Van Dale jaarboek taal 2008 van Ton den Boon is een uitgave van Van
Dale Lexicografie en kost €29,50 (gebonden, 160 blz.).
ISBN 978 90 6648 963 9
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■Woordvormgeving

Het boek Sculptaal vloeit voort uit de eindexamenopdracht die student Joris Visser
uitvoerde aan de Design Academy Eindhoven. Hiervoor construeerde hij
honderdtwintig nieuwe woorden, zoals theoponeren (‘het aanvechten van
grondregels’), taboegbeeld (‘omstreden icoon’) en klikschetsen (‘met gebruik van
fotografie notities maken’), die hij vervolgens vormgaf in een soort miniposters,
waarop de woorden groot zijn afgedrukt en waarop ook de betekenis en de
inspiratiebron te zien zijn.

Sculptaal is een uitgave van D'jonge hond en kost €14,95 (gelijmd, 160
blz.).
ISBN 978 90 891000 25 2

■Encyclopediertjes

In de boekenwereld worden veel termen gebruikt die op de een of andere manier
met dieren te maken hebben, zoals drakenbloedpoeder (kleurstof), elefanthaut
(papiersoort) en hondsletter (de letter r). Daarnaast zijn er veel dieren waarvan de
naam een woord bevat dat iets te maken heeft met lezen, schrijven, boeken of de
productie van drukwerk, zoals de boekvink, de inktvis, de kommavlinder, de
schriftbaars en het papiervisje. Al deze (ruim tweehonderd) ‘encyclopediertjes’ zijn
nu verzameld in een gelijknamig, mooi verzorgd en met tekeningen geïllustreerd
boekje.

Encyclopediertjes is verschenen bij uitgeverij Perio en kost €15,- excl.
porto (gebonden, 96 blz.). Bestellingen bij W. Winters per e-mail
(w.winters@chello.nl) of telefonisch (058 - 215 37 73).
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■Taal op advertentiesites

Advertentiesites op internet, zoals eBay, Marktplaats en Speurders, zijn een groot
succes en trekken miljoenen bezoekers. Maar de teksten waarmee adverteerders
hun koopwaar aanbieden zijn niet altijd even vlekkeloos, en soms in al hun
onbeholpenheid onbedoeld komisch. Tekstschrijver en taaladviesauteur Eric Tiggeler
schuimde een aantal Nederlandse vraag-en-aanbodsites af en vond ‘kronkelend
taalgebruik, fantasiespellingen, onbegrijpelijke verkoopargumenten en absurde
aanbiedingen geïllustreerd met wazige foto's’. In Marktpraats presenteert hij een
bloemlezing uit de oogst van zijn zoektocht, met daarin onder meer een ‘mooi
safedruk herman brood’ een ‘friese straatklok’ en een ‘zeer kwalitieve
schoonheidsspecialiste’.

Marktpraats. De mooiste advertentiemissers van het web verscheen bij
de Sdu en kost €9,95 (ingenaaid, 95 blz.). ISBN 978 9012 12296 2

■Taal in rouwadvertenties

Barend Weegink, predikant in Katwijk aan Zee, verzamelt al lange tijd
rouwadvertenties, ook omdat ze volgens hem goed weergeven hoe wij in Nederland
aan het einde van een leven de balans opmaken. Een greep uit de vele door Weegink
verzamelde annonces is nu gebundeld in Einde oefening (een citaat uit de
overlijdensadvertentie van een militair). De citaten zijn thematisch gerangschikt
(‘natuur en seizoenen’, ‘werk’, ‘er is meer’, etc), en als extraatje is ook een
hoofdstukje met ontspoorde teksten opgenomen (‘Voor de vijfde maal in een paar
jaar tijds haalde de Here uit onze familie weg...’). Bovendien gaat Weegink kort in
op de tendensen die hij in zestien jaar rouwadvertenties heeft kunnen waarnemen.

Einde oefening. De boodschap van de rouwadvertentie is een uitgave
van Meinema en kost €12,90 (gelijmd, 112 blz.).
ISBN 978 90 211 4172 5
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■Uitvaartteksten

Na een overlijden zal niet iedereen even makkelijk een grafrede of een
rouwadvertentie opstellen. Het boek Vaarwel! van Monique Spangenberg helpt de
nabestaanden bij het vervullen van zulke taken. Het biedt praktische hulp bij het
schrijven (hoe stel je een levensbeschrijving op, hoe kies je ‘kleuren toon’) maar
besteedt ook aandacht aan het verwoorden van de emoties die een sterfgeval
oproept. Daarnaast geeft het tips, voorbeeldteksten en toepasselijke citaten en
metaforen.

Vaarwel! Hoe schrijf je een treffende tekst bij de uitvaart is een uitgave
van Servire en kost €19,95 (gelijmd, 191 blz.). ISBN 978 90 215 1141 2

En verder
■Kèk mè nâh. Plat en bekakt Haags van Ad van Gaalen en Frans van den Mosselaar.
Dertiende druk van deze uit 1985 stammende uitgave over het nog immer populaire
Haagse stadsdialect, deze keer uitgegeven door Seapress. €9,90 (gelijmd, 109
blz.). ISBN 978 90 73930 29 2
■All Write. An Introduction to Writing in an Academic Context van Kris Van de
Poel en Jessica Gasiorek. Schrijfhulp Engels voor academici met aanwijzingen voor
het opstellen van een lezing, een samenvatting, een debat of een essay. Acco,
€22,50 (ingenaaid, 112 blz.). ISBN 978 90 334 6627 4

Rutger Kiezebrink
Spelen met taal
De ukeleleleraar gaf een rocococoncert
Wat is er zo opmerkelijk aan stresssituatie? Wat is het langste
palindroom met afwisselend klinkers en medeklinkers? Zijn er meer
woorden als arbeidsonrust, lateihout en tafeldiscours? Om dat soort
vragen draait het in de nieuwe, tweemaandelijkse rubriek ‘Spelen
met taal’.
Je hoeft geen Battus te heten om te zien wat er bijzonder is aan de woorden
jazzzangeres, stresssituatie en Churchilllaan. En wie in een van Battus' Opperlandse
naslagwerken gaat neuzen, vindt niet alleen voorbeelden van woorden met driemaal
dezelfde letter achter elkaar, maar ook met drie keer - of vaker - dezelfde combinatie
van drie letters. Zoals kerkerker (‘erker in een kerk’; drie keer ker) en het bekende
hottentottententententoonstelling (vier keer ten achter elkaar).
Herhaling van één letter of drie letters is dus een veelbeproefd taalspelletje, maar
hoe zit het met de herhaling van twéé letters? Een mooi voorbeeld is stagegegevens,
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aangedragen door Onze Taal-lezer Guy Willems: dat woord bevat drie keer achter
elkaar het bigram ge (een bigram is een combinatie van twee letters). Het mooie is:
het is geen gekunsteld woord, zoals Battus' kerkerker, maar een begrip dat je zomaar
in het wild kunt tegenkomen. Met Google levert stagegegevens een paar honderd
treffers op, net als het vergelijkbare fabricagegegevens overigens.
Is dat nou bijzonder, zo'n bigramdrieling? Tot nu toe kwam ik in de gangbare
woordenboeken en -lijsten maar twee voorbeelden tegen. Van Dale vermeldt het kunstmatige - chemische element unununium, een woord dat net zo kunstmatig is
als het element zelf (het is door wetenschappers opgebouwd uit driemaal het Latijnse
woord voor ‘één’: unus, vanwege het atoomnummer: III). En het Groene Boekje
noemt in zijn leidraad het woord parallelelementen (met daarbij trouwens de
suggestie om dat met een streepje te schrijven). Overigens staat er ook nog een in
het Opperlans woordenboek (2007), namelijk medededen, de verleden tijd van
mededoen.
Er moeten betere voorbeelden zijn, die min of meer ‘natuurlijk’ zijn ontstaan. Met
wat gepuzzel kwam ik op ukeleleleraar, rocococoncert en volwassenenentertainment,
die ook ‘in het wild’ op internet voorkomen (al dan niet met een streepje). En er zijn
ook vast natuurlijke bigramdrielingen te bedenken met ananas aan het eind of
miserere aan het begin, maar een goed voorbeeld daarvan heb ik nog niet gevonden.
Kennen andere Onze Taal-lezers meer voorbeelden? Ze zijn welkom op
spelen@onzetaal.nl of via het postadres van Onze Taal (zie colofon).
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Taalergernissen
Hoort of ziet u taalverschijnselen die u lelijk, verwerpelijk, leuk, nieuw
of anderszins opmerkelijk vindt? Laat het ons dan weten. Liefst per
e-mail (redactie@onzetaal.nl, met vermelding van uw adres) of anders
per reguliere post (Redactie Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den
Haag).

Van plan zijn
S. Smid - Rottevalle
De laatste tijd hoor ik geregeld dat mensen volgende week of volgend jaar ‘iets van
plan zijn’. Bijvoorbeeld: ‘We zijn volgend jaar van plan om een wereldreis te maken.’
Moet het niet gewoon zijn: ‘We zijn van plan om volgend jaar een wereldreis te
maken’?

Wat we zien
Henk Harmsen - Stokkum
Let eens op hoe vaak in vraaggesprekken het antwoord begint met ‘Wat we
momenteel zien, is...’ Vooral bij controversiële onderwerpen. Kennelijk wil de spreker
benadrukken dat hij een objectief-wetenschappelijke beschouwer is van een bepaald
opmerkelijk fenomeen of van een verrassende ontwikkeling, waar hij zelf part noch
deel aan heeft. Men wil persoonlijk afstand nemen van het aangesneden onderwerp.
Waarom zijn die sprekers zo bang erop aangekeken te worden dat ze zelf ook
gewoon deel uitmaken van de Nederlandse samenleving?

Design-ontwerpen
Coen Eggen - Kelmond
Ik zag onlangs een mooi staaltje pretentieus Nederengels: een meubeljongen die
adverteert met ‘design-ontwerpen’. Nog zo'n mooi dubbelopisme, waar ik me al heel
lang aan erger: service-diensten.

Essentiële oliën
Antoinette Vlieger - Amstelveen
Er is weer een onwaarschijnlijk onnozele term in omloop waar ik gek van word.
Overal worden mij ‘essentiële oliën’ aangeboden, wat een vertaling is van het Engelse
essential oils. Niemand lijkt zich te realiseren dat het Engelse woord essence twee
betekenissen heeft: ‘essentie’, maar ook ‘geur’.
Lavendelolie is absoluut niet essentieel, maar wel geurend. Wat kan ik doen om
verlost te worden van deze tenenkrommende fout?
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Eigengemaakt
Ted Stokvis - Amsterdam
Met verbijstering las ik in mijn woordenboek van de Standaard Uitgeverij in Antwerpen
dat eigengemaakt als in eigengemaakte taart correct Nederlands is. En ook volgens
de grote Van Dale is het zo. Hoe kan men dit verdedigen? Wat is er met zelfgemaakt
gebeurd?

Verontachtzamen?
Frans Lisman - Velp
In kranten, tijdschriften en op internet kom je nogal eens de term verontachtzamen
tegen. In een ANP-bericht op de website van de Volkskrant bijvoorbeeld: ‘Hij vreest
dat een linkse coalitie wel oog zal hebben voor de collectieve sector maar de
marktsector zal “verontachtzamen”’, waarbij dat laatste woord gezegd zou zijn door
Balkenende.

‘Genootschap, doe er wat aan!’
Er zijn woorden die met on ervoor het tegendeel uitdrukken, zoals on-aangenaam,
on-achtzaam, on-gelukkig, on-gelijk, on-rein, on-rustig, on-schuldig en on-waardig.
Van deze acht woorden kunnen we werkwoorden maken door er ver voor te zetten.

Lavendelolie: ‘essentiële’ olie?

Het grappige is nu dat on er dan bij de eerste vier géén t bij krijgt, maar bij de
tweede vier wél, kijkt u maar mee: ver-on-aangenamen, ver-on-achtzamen,
ver-ongelukken en ver-on-gelijkt zijn, maar ver-ontreinigen, ver-ont-rusten, zich
ver-ont-schuldigen en ver-ont-waardigd zijn.
Een regel is er niet voor te geven, maar de eerste t in de kop moet er dus écht
uit.

Grappig
Wout van Kuilenburg - Boxmeer
Het verwondert mij dat men de laatste jaren onbegrepen zaken of gebeurtenissen
steevast als ‘grappig’ aanduidt. Iemand die vertelt dat er ergens op de wereld drie
mensen om het leven zijn gekomen bij een zware onweersbui, moet er niet raar van
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opkijken als iemand daaraan toevoegt: ‘Wat ook grappig is, is dat er verleden jaar
drie slachtoffers vielen bij een hagelbui op de camping.’

Beleving
Roel de Waard - Valkenswaard
Vooral in reclametaal, maar ook daarbuiten hoor of lees je in de media (tv, radio,
kranten) steeds vaker het woord beleving. Het nuttigen van een ijsje is dan een
‘smaakbeleving’, een grasveldje heet opeens ‘groenbeleving’, een nieuw tapijt moet
doorgaan voor ‘vloerbeleving’, een bosperceel zag ik aangeduid als ‘natuurbeleving’.
Zelfs las ik op de gevel van een hypotheekwinkel de kreet: ‘financiële beleving’. Ik
ervaar het als overbodige onzinprietpraat. Als dat zo doorgaat, zullen we nog heel
wat beleven met al die beleving!

‘Systemen’ en ‘concepten’
Jan Brard
Nieuwste trend in blablaland: systemen en concepten. Bij Gillette koop je geen
scheermesjes meer, maar een ‘scheersysteem’. En het nieuwe schoenenmerk
Footwork blijkt helemaal geen schoenenmerk, maar een ‘multibrand shoe &
sneakerconcept’.

Roomdivider
Nine de Kruijff - Gieten
In een advertentie van een meubelzaak las ik vanmorgen over een ‘roomdivider’:
een stellingkast die, als je hem haaks op de muur zet, de kamer in tweeën deelt.
Hoe verzint men zoiets? Ik kan niet zeggen: ‘weer wat geleerd’, want zo'n woord
wil ik niet kennen.
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Gesignaleerd
Pruimentabak
Chandrã Bliek - Kekerdom
Op de nieuwssite Nu.nl stond laatst een bericht over ‘Pruimentabak’. Dat zou net
zo schadelijk zijn als roken, zo was uit onderzoek gebleken. Het leek mij dat hier
sprake is van een misverstand, omdat hier volgens mij ‘pruimtabak’ wordt bedoeld:
tabak die grover is gesneden dan gewone tabak en die door de gebruiker wordt
gekauwd en waarvan de restanten na een tijdje worden uitgespuugd. Even dacht
ik zelfs nog aan een verlate 1-aprilgrap, maar toen ik het woord via Google ging
zoeken, bleek het ruim honderd keer voor te komen, en steeds in een andere context.
Kennelijk is pruimtabak zo in onbruik geraakt dat het inmiddels onbekend is bij
de jongere generatie. Die denkt misschien dat als er dingen bestaan als pruimenwijn
en pruimenjam, ook pruimentabak tot de mogelijkheden moet behoren.

Pruimtabak. Of pruimentabak?

Alloceren
Ruud van der Helm - Den Haag
Een belangrijke taak voor wie werkt op een ministerie is het toewijzen van middelen
aan doelen. In het jargon wordt hier meestal gesproken over het ‘alloceren’ van
middelen. Wat me is opgevallen is dat iedereen dit woord consequent uitspreekt
als ‘allokeren’ met een k-klank en niet, zoals het zou moeten, als ‘alloseren’. Dit is
verbazingwekkend, omdat het probleem zich met vergelijkbare woorden helemaal
niet lijkt voor te doen. Communiceren en kwalificeren spreekt iedereen gewoon uit
met een s-klank.
Wanneer ik mijn collega's hierop wijs, zijn ze meestal verrast. Ik vraag me af wat
de oorzaak van deze opvallende anomalie zou kunnen zijn. Misschien de invloed
van het Engelse to allocatel Veel financiële vaktermen komen immers uit het Engels.
Aan de andere kant: bij communiceren (to communicate) en kwalificeren
(qualification) doet die invloed zich dan weer niet gelden. Het blijft voor mij een
raadsel.

Jubileumdrenkeling
Th. Sips Bul - Eemnes
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Op 18 oktober werd op het Radio 1 Journaal verteld dat de Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij de 75.000ste drenkeling had gered. De nieuwslezeres noemde
dat ‘de jubileumdrenkeling’. Wat een woord: jubileumdrenkeling!
Hebt u misschien een idee hoe de 74.999ste drenkeling in goed Nederlands
genoemd moet worden? Een ‘pechdrenkeling’?

Boeiend
F.W. Houtman - Berg en Dal
In de jongerentaal kunnen bestaande, alledaagse woorden ingrijpend van betekenis
veranderen of nieuwe betekenissen krijgen, maar daarmee kunnen jongeren wel
onduidelijkheid scheppen. Neem nu de tekst die ‘Loesje B.’ schrijft op het
internetforum www.nujij.nl: ‘Ik ga graag werken, gooi er mijn hart en ziel in (...) Maar
mijn werk is ook boeiend en afwisselend. Al draai ik weken van meer dan 50 uur
ooit, het boeit me niet zo... is nooit verloren tijd.’
Boeit het werk nu wel of niet?

Koninginnedag aftrappen
Cor Nelisse - Rotterdam
Voetbaltermen zijn ook buiten het voetbalveld heel populair. Vooral het bedrijfsleven
is er dol op. Scoren is natuurlijk een heel bekende, net als buitenspel staan, en
speler, als in ‘een grote speler in de markt’. Ook aftrap wordt steeds vaker
overdrachtelijk gebruikt (‘ChristenUnie geeft aftrap voor debat over leefregels’).
Sinds 2005 staat aftrap zo zelfs in de grote Van Dale: ‘(figuurlijk) opening, start; de
aftrap geven voor - het genoemde (officieel) openen, laten beginnen’.
Dat in het kielzog van aftrap ook het werkwoord aftrappen in
niet-voetbalbetekenissen opkwam (‘Vodafone trapt af met mobiele muziekdienst’),
is niet zo verwonderlijk. Maar wat wél opvalt, is dat dit aftrappen langzamerhand
transitief aan het worden is: er staat steeds vaker een lijdend voorwerp bij. ‘Op 27
juni is het James Morrison die de reeks concerten aftrapt’, stond onlangs in Metro.
En op internet las ik: ‘The Police trapt wereldtournee af in Vancouver.’ En: ‘De
Effenaar trapt Koninginnedag af met Q-de-LUX.’
Dat je schoenen kunt aftrappen was mij bekend, maar een reeks concerten
aftrappen, of een wereldtournee, of Koninginnedag - dat is nog even wennen.

Uitvolkoren
M. Heemskerk
Tijdens een zoektocht op het internet ontdekte ik de volgende verbastering van het
woord uitverkoren: uitvolkoren. Ik toetste het woord vervolgens in in de zoekmachine
Google en kreeg talloze pagina's waarop het woord voorkomt. Sommige mensen
schreven het woord binnen één artikel zelfs dan weer goed, dan weer fout.
Blijkbaar vervangt men het uit de tijd geraakte verkoren door iets wat men wel
kent: volkoren.
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In het volgende nummer
In het februari/maart-nummer, een themanummer over het onlangs gehouden Onze
Taalcongres ‘Onze taal, onze toekomst’, onder meer:
• verleden en toekomst van Onze Taal
• de veranderende uitspraak van koningin Beatrix
• het Nederlands van de toekomst
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl

Nederlandse leerlingen van 9 en 10 jaar kunnen minder goed lezen
dan vijf jaar geleden.
NRC Handelsblad
Onder luid gezang, applaus en het aanroepen van Gods naam heeft
vicepremier André Rouvoet gisteren in Amsterdam-Zuidoost het
kerkgebouw De Kandelaar geopend.

Nederlands Dagblad
Herder wint award met poedel knippen
Marie Herder van Trimsalon Appelscha heeft in Duitsland op een
hondenscheerwedstrijd de Difficultyaward in de wacht gesleept.

Nieuwe Ooststellingwerver
Jaarlijks overlijdt ongeveer 32 procent van de Nederlanders aan de
gevolgen van hart- en vaatziekten, en 30 procent aan kanker.
Personeelsadvertentie CBS in de Volkskrant
Op de bodem van de Oostzee is een Nederlands scheepswrak
gevonden dat waarschijnlijk in de zestiende eeuw is gebouwd.
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NOS.nl
Lek zwembad Enschede boven water
Nu.nl

Metro
Meer vleesloze ouderen
Op het landgoed Nijenhuis bij Diepenheim moeten veertig
wooneenheden worden gebouwd voor vegetarische ouderen.

De Weekendkrant Twente
Creatief met eten! Kinderen voelen, proeven en koken!
Aankondiging Gezinsbond van Ottenberg
Wereldrecord Veldhuis op 50 m. vrij korte baan
Zwemster Marleen Veldhuis heeft zaterdag bij wereldbekerwedstrijden
in Berlijn het wereldrecord op de 50 meter vrije slag (korte baan) verbeterd.

NRC Handelsblad
Op 25 november is er weer de jaarlijkse feestmarkt. Op deze dag
kunt u harteloos shoppen en kraampjes bekijken in het centrum van
Zandvoort.
Haarlem Bruist...
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Congres ‘Onze taal, onze toekomst’

Foto: Bart Versteeg

Het 75-jarig jubileum van Onze Taal werd op 8 december jl. afgesloten met het
congres ‘Onze taal, onze toekomst’. In de Utrechtse Jaarbeurs stonden vijf
deskundigen uitvoerig stil bij vragen als: wat is er de voorbije 75 jaar zoal veranderd
in de taal, en wat staat ons de komende 75 jaar te wachten?
Ook ontving Adriaan van Dis die dag de Groenman-taalprijs, traden cabaretiers
Pieter Nieuwint en Erik van Muiswinkel op, en als afsluitend hoogtepunt werden de
nieuwe ereleden van het Genootschap Onze Taal gepresenteerd: Kees van Kooten
en Wim de Bie.
In dit nummer vindt u een impressie van het congres, en de (ingekorte en
bewerkte) teksten van de voordrachten.

Googelend en hyvend naar een rooskleurige toekomst
Uit de toespraak van H.K.H. Prinses Laurentien
Het congres werd geopend door H.K.H. Prinses Laurentien,
beschermvrouwe van het Genootschap Onze Taal. Ze ging in op de
maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op onze taal, en
keek op grond daarvan vooruit. Hieronder een ingekorte versie van haar
toespraak.
Dames en heren, of misschien moet ik zeggen: goeiemoggel. Het thema van deze
bijeenkomst, ‘Onze taal, onze toekomst’, getuigt van een dynamisch taalbegrip en
van de wens vooruit te kijken. Er zitten enkele belangrijke toekomstvragen in verpakt,
zoals: Wat is de context waarin onze taal zich ontwikkelt? Wat is de toekomst van
onze taal in die context? En wat wordt eigenlijk met ‘onze taal’ bedoeld?
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Allereerst die context. Taal, taalbegrip en taalgebruik staan niet op zichzelf, maar
veranderen mee met de maatschappij waarin wij leven. De meest wezenlijke
veranderingen hebben te maken met de toegenomen snelheid, bereikbaarheid en
pluriformiteit van de interactie tussen mensen, en de rol van communicatie en
informatie hierin. Ik licht enkele van deze veranderingen toe.

■Zorgwekkend?
De afgelopen 25 jaar zijn de fax, de computer, de mobiele telefoon, sms, Skype en
andere communicatiekanalen onze levens gaan domineren. Precies vijftien jaar
geleden werd de eerste sms verstuurd, met de woorden ‘Merry Christmas’. Inmiddels
worden dagelijks miljarden sms'jes verzonden en ontvangen. En ook het chatten
via msn en het communiceren via Hyves hebben een hoge vlucht genomen. Het
kan niet anders dan dat dit invloed heeft op het taalgebruik.
‘Is dat niet zorgwekkend?’, wordt mij vaak gevraagd. Vanuit mijn vakgebied,
communicatie, zie ik taal vooral als een communicatiemiddel dat essentieel is om
elkaar te begrijpen en van elkaar te leren, en dus om samen te kunnen leven. Dat
de communicatie van jongeren onderling niet altijd volgens de formele conventies
gaat, hoeft daarbij geen probleem te zijn, als mensen de afgesproken conventies
maar wel begrijpen. Gezien vanuit mijn werk op het gebied van geletterdheid en
leesbevorde-
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ring zie ik wel welke enorme obstakels een gebrekkige taalvaardigheid veroorzaakt,
met name in meer formele en zakelijke situaties. Ik hoop dus wel dat jongeren net
zo vlot sollicitatiebrieven schrijven en de krant lezen als zij onderling communiceren
in hun ‘eigen’ taal. Gemak van communicatie staat duidelijk centraal. Maar als gemak
omslaat in gemakzucht, wordt het wel zorgwekkend.

Ik hoop dus wel dat jongeren net zo vlot sollicitatiebrieven schrijven en
de krant lezen als zij onderling communiceren in hun ‘eigen’ taal

■Hectiek
Een andere belangrijke recente verandering is dat informatie en communicatie nu
in principe van en voor iedereen zijn. Wat vroeger door een klein groepje
deskundigen werd beoordeeld, kan nu zonder filters worden gedeeld met anderen.
Iedereen kan zelf uitgever zijn van muziek, beeld en tekst. Brengen van het nieuws
is niet langer alleen het domein van professionele journalisten. Met Google, blogs,
Hyves en websites zijn wij allen potentiële journalisten, ook nog eens allemaal
uitgerust met een fotocamera en natuurlijk een gezonde eigen mening. Wij maken
het nieuws. Om u een idee te geven: er bestaan wereldwijd naar schatting 150
miljoen websites - 40 miljoen meer dan een jaar geleden. Onderzoekers schrijven
dit toe aan de groei van het aantal weblogs. Dit is ook van betekenis voor de
standaardisering van taal en taalgebruik. Wat is wel en niet ‘correct taalgebruik’?
Taal incorrect gebruiken met humor als drijfveer is eigenlijk alleen doeltreffend - en
grappig - als de ontvanger ook weet dát het incorrect is. Maar weten bezoekers van
die sites nog wel dat het dat niet is?
Dan is er de verhoogde snelheid van ons leven. Als werkende moeder met drie
kinderen weet ik uit ervaring dat de hectiek van het combineren van verschillende
taken - wij noemen dit in goed Nederlands ‘multitasking’ - ook een effect heeft op
de aandacht voor het gebruik van taal in de communicatie met de omgeving. Daarom
zal ik wél proberen taalfouten van mijn kinderen te corrigeren - net als mijn moeder
vroeger - maar er is te weinig tijd voor iets als een gedegen briefwisseling.
Communicatie is vooral kort en zakelijk.

■Multitaliteit
Ook de toenemende diversiteit van achtergronden van mensen binnen onze
samenleving is van invloed op de taal. Taalgebruik kan niet anders dan veranderen
wanneer een Nederlandssprekende jongere ondergedompeld wordt in het Engels
via de televisie, of via vrienden in contact komt met het Turks, Marokkaans,
Surinaams of welke andere taal dan ook. Uit deze invloeden is bijvoorbeeld straattaal
ontstaan.
Maar ik zou het breder willen trekken dan meertaligheid. Interactie is ook complexer
geworden door de verschillende niveaus van taalgebruik - en taalbeleving - van
mensen. Wij kunnen niet langer weglopen voor de schrikbarend hoge percentages
van taal-, lees- en schrijfachterstanden onder volwassenen en kinderen, ook bij
mensen voor wie het Nederlands de eerste taal is. Diversiteit gaat verder dan
meertaligheid.
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Ik zou dit ‘multitaliteit’ willen noemen - verschillende niveaus van taalbeleving en
taalbegrip en de manieren waarop wij invloeden op taal toelaten. Het roept veel
vragen op, wellicht ook relevant voor dit congres, zoals: Verstaan wij elkaar eigenlijk
wel, ook al spreken wij dezelfde taal? Komen de definitie van ‘onze taal’ en de
beleving ervan overeen? Wat hebben mensen nodig op taalgebied om actief deel
te kunnen nemen aan de maatschappij?

■Uitdagend
Al deze maatschappelijke veranderingen geven een interessant beeld van de huidige
mens - en in ieder geval de mens van de toekomst: haastige mensen die voortdurend
met elkaar in verschillende contexten, talen en dialecten bellen, teksten en chatten.
De toekomstige mens gaat hyvend, googelend, multitalend en multitaskend door
het leven. Ik denk dus dat we een rooskleurige toekomst hebben.
Ter afsluiting: ik had niet de pretentie alle antwoorden te geven op de vragen over
het thema ‘Onze taal, onze toekomst’. Ik heb een aantal gedachten met u gedeeld,
vanuit het perspectief dat taal een voorwaarde is om volledig aan de samenleving
deel te nemen.
Het is een uitdagende toekomst. Samen spelen wij een rol bij het bepalen waar
de grenzen liggen van het bewaren, bewaken en uit handen geven van ‘onze’ taal
aan de gebruikers. Als beschermvrouwe van dit bijzondere genootschap volg ik
deze ontwikkeling met waardering en interesse. Van 16 mei 1931 op naar de
volgende 75 jaar. Hoe zullen mensen in 2081 de volgende 75 jaar van Onze Taal
vieren? Weer tijdens een publiekscongres? Misschien is dat idee wel achterhaald
en ontmoeten mensen elkaar via een virtuele taalgemeenschap op ‘Second Life’ wat tegen die tijd natuurlijk ‘Fourth Life’ heet. De toekomst van (O)(o)nze (T)(t)taal
zal het leren!

Prinses Laurentien: ‘Als gemak omslaat in gemakzucht, wordt het wel zorgwekkend.’
Foto: Bart Versteeg
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Jaap de Jong
Docent Nederlandse taal en cultuur, Universiteit Leiden; redacteur
Onze Taal
Het verhaal van Onze Taal
Verleden en toekomst van het genootschap

Hoe houdt een clubje germanismenbestrijders het 75 jaar uit, terwijl andere
taalverenigingen en -tijdschriften het loodje hebben gelegd? Over
conflicten en compromissen, de opkomst en ondergang van de Raad van
Deskundigen en de actiebereidheid van het Genootschap Onze Taal.

Jaap de Jong: ‘Ik hoop dat Onze Taal in de toekomst het taalonderwijs meer zal bedienen.’
Foto: Bart Versteeg

Als er één boek is dat de geschiedenis van het Genootschap Onze Taal in de
puurste vorm bevat, dan is dat het verloren gewaande notulenboek. Toen Peter
Burger en ik in 1991 het archief van Onze Taal wilden bestuderen voor onze
geschiedschrijving van het genootschap, stuitten we op een pijnlijk feit. Tweeënhalve
meter archief van Onze Taal was spoorloos verdwenen. Het stond ooit opgeslagen
bij het Haagse hoofdkantoor van het ANP, waar Onze Taal jarenlang onderdak heeft
gekregen, en is waarschijnlijk door een ANP-medewerker bij het huisvuil gezet.
Groot was dan ook de vreugde toen ik in december 2006 bij de weduwe van
oudredacteur Jan Veering het zo begeerde notulenboek aantrof. Het notulenboek,
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honderden bladzijden verslagen van de bestuurs- en jaarvergaderingen vanaf de
oprichting in 1931 tot aan 1959, in diverse meer en minder leesbare handschriften,
biedt een goed beeld van de dromen, frustraties en discussies binnen het jonge
genootschap.
Het boek beschrijft hoe de oprichters, die vooral germanismen uit het Nederlands
wilden weren, bakkeleien over de doelstelling van het genootschap. Na een stevige
discussie moet voorzitter Elout bakzeil halen en stemt hij in met het compromis van
een ruimere doelstelling van een algemene, en dus niet alleen op germanismen
gerichte taalzuivering: ‘de onzuiverheden in de Nederlandsche Taal te bestrijden,
welke bestrijding zich in het bijzonder - in dit tijdsgewricht - keert tegen het gebruik
van germanismen’. Bij dit eerste hoogtepunt in het verhaal van Onze Taal stuiten
we direct op een belangrijke eigenschap van de oprichters: het vermogen tot
compromissen sluiten, zelfs op het gebied van de doelstelling. Al polderend werd
een vroege scheuring voorkomen. En later is de doelstelling gelukkig opnieuw
verbreed; die luidt nog altijd:
Het Genootschap Onze Taal stelt zich ten doel het verantwoorde gebruik
van de Nederlandse taal te bevorderen en aan hen die haar gebruiken
meer begrip en kennis daarvan bij te brengen. Het maandblad Onze Taal
wil op prettig leesbare en taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in
alle zaken die het taalgebruik betreffen.
Dankzij die compromisvaardigheid en aanpassing aan de veranderende tijd staat
het blad nu niet slechts vol met lijstjes afkeurenswaardige germanismen en
anglicismen.

■Leken versus deskundigen
In de enerverende oprichtingsvergadering kwam nog een ander punt naar vo-
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ren Het moest een genootschap worden van leken die via een maandblad met elkaar
discussieerden. Want leken mochten fouten maken in hun taalbeschouwingen. Ze
zouden eerder bereid zijn die fouten toe te geven dan deskundigen, meenden de
oprichters. Daarom mocht de redacteur geen taalkundige zijn en daarom heeft het
bestuur heel lang geen taalkundigen geteld.
Maar hoe te voorkomen dat er met het dilettantisme ook te veel amateurisme en
zelfs onzin in de kolommen van het blaadje zou komen? Elout wist opnieuw raad.
Het genootschap moest zich van deskundige bijstand verzekeren. Van een Raad
van Deskundigen, bestaande uit hoogleraren Nederlandse taal- en letterkunde van
naam en faam. Geleerden als Van Ginneken, Kern, Overdiep, Prinsen, Wille en
Beets stemden toe. Wat was het bestuur trots op de raad!
In de eerste jaren stelde redacteur Smit, van beroep importeur van muurverven,
lijsten van verdachte woorden op en stuurde ze naar de leden van de raad. Alleen
eenstemmige of bijna eenstemmige adviezen kwamen in het blad. In het eerste
nummer, maart 1932, stond meteen een lijst van 43 verwerpelijke germanismen.
Zoals de inderdaad verdwenen woorden aanstrengen, daadzaak, keelkop (voor
strottenhoofd), maar ook inmiddels ingeburgerde woorden als beëindigen, benutten
en rauwkost - wat natuurlijk rauwe kost moest zijn. Ook deed men voorstellen tot
verbetering: geen vischstand maar vischstapel, geen stekker maar contactstop,
geen ordner maar brievenknip.

■Geen eenheid
De leden van Onze Taal bleken het vaak oneens met elkaar. Uit een enquête onder
de leden in 1935 bleek dat slechts 4 van de 107 voorgestelde woorden algemeen
goedgekeurd en slechts 3 algemeen afgekeurd werden. Daarom leek een Raad
van Deskundigen die niet langer alleen adviseerde, maar het laatste woord had een
uitkomst: Roma locuta, Rome heeft gesproken - discussie gesloten. Helaas was er
ook in de raad vaak geen eenheid en leidde het werken met de woordenlijstjes tot
onbevredigende gedachtenwisselingen. Redacteur Smit kreeg ook steeds meer
vertrouwen in het eigen oordeel. Hij legde de raad op den duur geen lijstjes meer
voor, maar ging ervan uit dat de raadsleden met zijn keuzes instemden als ze
achteraf niet uitdrukkelijk reageerden op zijn bijdragen in het blad.
Sinds Jan Veering in 1952 aantrad als redacteur heeft de redactie wél altijd uit
taalkundigen en taalbeheersers bestaan. De sluimerende raad is ten slotte in 1979
opgedoekt door redacteur Jan Renkema. Daarvoor in de plaats kwamen adviserende
instituten en onlangs toch weer zogenoemde vaste adviseurs, zoals Ton den Boon,
Ewoud Sanders, Nicoline van der Sijs en Joop van der Horst.

■Taalschandpaal
Ook een andere soort spanning tussen leken en taalkundigen heeft zich al vanaf
het begin gemanifesteerd. Ik bedoel de spanning tussen de leken, die om houvast
vroegen, versus de taalkundigen, die in hun ivoren toren bang waren om stevige
uitspraken te doen over fout, onzuiver en vreselijk taalgebruik. Terwijl de leken de
redacties vaak smeekten om harde afkeuring, om een taalschandpaal en
taalpolitionele acties, weigerden de taalkundigen - vanuit hun opleiding en begrip
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van altijd veranderende taal - om van taalverloedering te spreken. De leden wilden
weten ‘hoe het hoort’, de taalkundigen wilden vooral uitleggen ‘hoe het werkt’.
De redacteuren zijn in de loop van de jaren van mening geworden dat de knoop
van goed en fout vaak moeilijk kon worden doorgehakt. Het hoogst haalbare bleek
doorgaans: laten zien hoe de taal werkt en een beredeneerde keuze aanbieden uit
bijna gelijkwaardige alternatieven. Zoals de Taaladviesdienst van Onze Taal al sinds
jaar en dag doet. Een aanpak die recht lijkt te doen aan de complexiteit van het
taalgebruik in verandering en aan de zelfstandigheid van de moderne taalgebruiker.

De leden wilden weten ‘hoe het hoort’, de taalkundigen wilden vooral
uitleggen ‘hoe het werkt’.

■Onderonsje?
Nog een andere kwestie trof mij in het notulenboek. Als er al op het genootschap
gemopperd werd door leden, dan ging het over het passieve onder-onskarakter. Ik
citeer uit het notulenboek een brief van een lid uit 1947:
Wij moeten de taal verdedigen en de beste verdediging ligt in den aanval.
Wij moeten niet als Jorrissen-Goedbloed maar onder elkaar blijven
jammeren; wij dienen de boosdoeners te lijf te gaan, hardhandig.
Redacteur Smit voelde niets voor zo'n burgerwacht van verontruste taalliefhebbers.
Hij pleitte voor vreedzame gedachtenwisseling binnen het genootschap: ‘Wie
gelooven haasten niet.’ Eerder hadden leden al opgeroepen om affiches op de
stations te hangen met leuzen als ‘Steunt de degermanisatie!’ Het genootschap
moest hoofdredacteuren kapittelen en radiopresentatoren de mond laten spoelen.
En recenter zijn de verzoeken om met spandoeken naar Schiphol te trekken om te
protesteren tegen onnodig Engels op de borden daar.
Hoewel de opeenvolgende besturen altijd terughoudend zijn geweest in het
uitvoeren van dit soort acties, zijn er wel initiatieven genomen. Er werden lezingen
in het land gegeven, gekoppeld aan de jaarvergadering, vaak met teleurstellende
gevolgen, omdat veel minder leden en belangstellenden op die bijeenkomsten
aanwezig waren dan gehoopt.
Minder voor eigen parochie was de vondst van het tweejaarlijkse taalcongres,
waarmee Veering in 1955 is begonnen. Die goed voorbereide thema-bijeenkomst
met bekende sprekers als Godfried Bomans en minder bekende taalkundigen was
een groot succes: het leidde tot een groeiend aantal leden en veel persaandacht.
Ook is in 1987 - na aanvankelijk sputteren - premier Lubbers ingegaan op het aanbod
van het genootschap om te adviseren over de taal van de Troonrede. Dit leverde
eveneens de nodige publiciteit op.
Veel gevolgen ook hebben de acties van het genootschap bij de laatste
spellingwijzigingen gehad. Het Witte Boekje heeft de tongen en pennen losgemaakt
en werd en wordt ruim gebruikt. En dan laat ik de stille diplomatie van bestuur en
redactie maar buiten beschouwing: met brieven aan instellingen en aan politici, en
deelname aan werkgroepen en adviesraden.

■Enquête

Onze Taal. Jaargang 77

De vraag is nu: Vindt u dit alles genoeg? Of moet het genootschap actiever worden?
Iets actiever mag wel, zo blijkt uit enkele enquêtes onder de leden gedurende de
laatste vijftien jaar. Ik stip de resultaten van drie vragen aan. Een vraag over de
betrokkenheid van de
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leden luidde in 2007: voelt u zich vooral abonnee of lid? Een flinke meerderheid
blijkt zich vooral abonnee te voelen, velen voelen zich abonnee én lid, en een kleine
minderheid ziet zich vooral als lid.

Illustratie: Matthias Giesen

Op de tweede vraag, of Onze Taal in het blad meer ongewenste taalontwikkelingen
moet bestrijden, zegt in 2007 bijna tweederde het daarmee eens te zijn. Dat was in
1995 bij een vergelijkbare vraag nog de helft.
Ten slotte, met de stelling in 2007 dat het genootschap meer actie moet voeren
(buiten het blad) is een ruime minderheid het eens (39%). Een even grote groep
twijfelt en een kleinere minderheid (22%) is het ermee oneens. Kortom, de
actiebereidheid die volgens het notulenboek ook in de begintijd van het genootschap
leefde, blijkt niet uitgeblust.

■Académie Néerlandaise
Graag geef ik nog twee schoten voor de boeg voor de toekomst van ons
genootschap. Verontruste taalgebruikers vragen om de zoveel tijd om een sterk
Taalgezag, een Académie néerlandaise, naar het voorbeeld van de Académie
française. Zal zo'n taalbewakingsinstituut er komen en ligt hier geen taak voor Onze
Taal?
Allereerst: er is natuurlijk al de Nederlandse Taalunie. En aan de problemen die
de Taalunie heeft om de spelling te regelen, meet ik af dat taalregels opleggen een
hachelijke onderneming is. Maar het belangrijkste is: taalpolitie werkt nauwelijks in
onze democratische samenleving. Het helpt nauwelijks, zoals ook uit onderzoek
naar germanismenbestrijding is gebleken, en het roept veel weerstand op.
Voor het genootschap zie ik een andere rol weggelegd: als kenniscentrum dat
niet opereert vanuit een ivoren toren, maar midden tussen de mensen functioneert.
Als vraagbaak dus en als breed forum voor actuele taaldiscussies. Met een goede
neus voor wat zinnig en onzinnig is.
Het genootschap heeft en krijgt steeds meer aanzien door de gezaghebbende
artikelen, opinies en reportages. Door adequate nieuwsvoorziening (denk aan onze
elektronische nieuwsbrief Taalpost en aan het dagelijkse nieuws op de website).
Door een actieve Taaladviesdienst die adviezen gratis en digitaal beschikbaar stelt
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en met lezers discussieert op het taalblog. Door medewerking aan Taalprogramma's
op tv. Door de uitgave van leerzame, amusante en bruikbare boeken. Door de
mooiste en rijkste taalwebsite van de wereld, waarop sinds januari 2008 het hele
tijdschrift, ook de nieuwste nummers, digitaal te vinden en te doorzoeken is. Door
meer interactie met de redactie.

■Actiegroep?
En het tweede punt voor de toekomst: moet Onze Taal een actiegroep worden? In
het februari/maartnummer van 2007 hebt u kunnen lezen over de rondgang die
gemaakt is langs de verschillende Taalactiegroepen buiten het genootschap. Wat
viel op, naast hun oprechte enthousiasme? Afsplitsingen, particularisme en
richtingenstrijd over doelen en actiemiddelen alom! Het genootschap moet geen
professionele dagelijkse lobby- of actiegroep voor de taal worden. Binnen de kortste
keren dreigen dan verdeeldheid en scheuring, zo blijkt ook uit minder fortuinlijke en
zieltogende zusterverenigingen in Vlaanderen.
Wel kunnen we op schaarse en goed gekozen momenten aandacht vragen voor
brandende discussies. In het blad, op de site, via boeken of congresthema's en
soms ook via gesprekken met Kamerleden of een protestbrief. En met een wit boek
over spelling bijvoorbeeld.
Ik hoop verder dat we in de toekomst het taalonderwijs meer zullen bedienen.
Dat we leraren Nederlands en docenten taalbeheersing inspireren met mooie
artikelen, prikkelende columns, grappige illustraties, goede nieuwsvoorziening en
onderzoeksdossiers voor de werkstukken, zodat er meer kennis en plezier in de
lessen Nederlandse taal komt. En zodat het schoolvak Nederlands in de beoordeling
van leerlingen wat betreft populariteit van de hatelijke lage tiende plaats - aldus een
recent Taalunie-onderzoek - stijgt naar de top-drie.
Dit genootschap blijkt geen afstandelijk instituut te zijn. Het was en is mensenwerk,
geploeter van een groep idealisten met een hart voor taal. Het waren leken,
amateurs, die vanuit hun muurvervenhandel en huiskamer een uit de hand gelopen
hobby beoefenden. De huidige medewerkers in Den Haag zijn liefhebbers met
professionele opleidingen en werkwijzen om u van dienst te zijn - en die voor
zogenoemde professionals verdacht vaak overwerken om de publicaties van het
genootschap goed en op tijd af te krijgen.
Het gaat ons, medewerkers en leden, meer en meer om verwondering over de
taal. En om plezier - niet alleen elke maand als het maandblad op de mat valt, maar
wekelijks bij de nieuwsbrief of dagelijks op de site. Jan Kuitenbrouwer schreef het
vorig jaar in het septembernummer, en ik zeg het hem na: laat het genootschap ook
een genotschap zijn.
Ik verwacht net als u dat het Nederlands over 75 jaar nog steeds een springlevende
taal is. Ik ben nu al nieuwsgierig naar hoe die taal dan zal klinken. En ik weet zeker
dat er tijdens de jubileumviering van het genootschap in 2082 nieuwe avonturen te
horen zijn uit dat wonderlijke verhaal van Onze Taal.
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Marc van Oostendorp
Onderzoeker variatielinguïstiek Meertens Instituut en bijzonder
hoogleraar fonologische microvariatie, Universiteit Leiden
Hoe de slot-r verdween uit het Nederlands
Ook koningin Beatrix volgt uitspraakverandering

In de jaren dat het Genootschap Onze Taal werd opgericht, werd er al
geklaagd over de gebrekkige articulatie van de r. Uit opnamen van de
kersttoespraken blijkt dat ook koningin Beatrix de r aan het eind van de
lettergreep steeds minder duidelijk uitspreekt. Waar komt die verandering
in de uitspraak vandaan?

Marc van Oostendorp: ‘De trillende tongpunt-r is veel gemakkelijker te maken dan de huig-r
van bijvoorbeeld nieuwslezer Sacha de Boer.’
Foto: Bart Vertsteeg

Hoe praat de beschermvrouwe van Onze Taal bij het 150-jarig jubileum? Als de
band tussen het genootschap en het Koninklijk Huis zo innig blijft als hij nu is, wordt
die eretitel tegen die tijd gedragen door koningin-moeder Catharina-Amalia (79). Ik
durf één voorspelling te wagen: zij maakt dan nog minder r'en dan de huidige
beschermvrouwe, prinses Laurentien, tijdens dit congres deed.
De uitspraak van de r-klank is al decennia aan het slijten. Die ontwikkeling begon
sommige taalgeleerden vijfenzeventig jaar geleden al op te vallen. De neerlandicus
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dr. P.J. Meertens schreef in 1938 al enigszins bitter: ‘Maar wie de geringe moeite
neemt, eens goed te letten op de uitspraak van onze omroepers, de aankondigers
der radio-programma's en alle andere laat ik maar zeggen “officiële” sprekers van
onze Nederlandse omroep-mikrofoon, zal zijn oren niet willen geloven! (...) Van de
medeklinkers komen vooral de l en de r onherkenbaar verminkt te voorschijn uit de
beste luidsprekers, die de techniek tegenwoordig kan maken. “Dames en hejen, het
vojgend nummej van het programma is...”’

■Tongpropje
Het Nederlands is niet de enige taal waarin iets aan het veranderen is. Terwijl in
grote gebieden van de wereld r-klanken worden gemaakt door het puntje van de
tong te laten trillen, is die uitspraak in de talen die ons omringen, het Engels, het
Frans en het Duits, in de loop van de afgelopen eeuwen stilaan verdrongen. In het
Frans en het Duits zijn het vooral zuidelijke dialecten die de klank bewaard hebben.
Ook in Scandinavische talen en in het noorden van Italië lijkt de tongpunt-r terrein
te verliezen.
De verandering is niet het gevolg van luiheid. Anatomisch gezien is de trillende
tongpunt-r voor het menselijk lichaam veel gemakkelijker te maken dan de huig-r
van bijvoorbeeld de nieuwslezer Sacha de Boer van het NOS Journaal. Voor de
eerste hoef je alleen het puntje van je tong te laten trillen - een heel eenvoudige
beweging, ook al zijn veel Nederlandstaligen die in hun vroege jeugd verleerd. Voor
de tweede moet?
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je je tong op een heel ingewikkelde manier oprollen in je mond en hem tegelijkertijd
naar achteren trekken - je maakt een tongpropje. Dat geldt ook voor andere manieren
om de r te maken: puur lichamelijk zijn ze helemaal niet zo gemakkelijk te maken
als de tongpuntvariant die Nederlandstaligen meer en meer versmaden.

■Franse gouvernantes
Een ander curieus verschijnsel is dat er in Nederland inmiddels al heel veel
verschillende manieren zijn om de r uit te spreken: met een rollende of juist een
schrapende huig, als een j, als een w, en ga maar door. Volgens taalkundige Renée
van Bezooijen zijn er minstens 22 Nederlandse r'en in omloop. Daarbij geldt dan
ook nog eens dat er vrijwel geen spreker van het Nederlands is die de r altijd en
overal op dezelfde manier uitspreekt. De meesten van ons hebben een repertoire
van drie of vier verschillende uitspraakmogelijkheden, en sommige mensen blijken
zelfs tijdens een kort gesprekje de r wel op zeven verschillende manieren te kunnen
maken.
Hoe zijn wij in ons hoekje van de wereld de oorspronkelijke tongpunt-r
kwijtgeraakt? Volgens één verhaal is het allemaal begonnen met een Parijse
modegevoelige adellijke dame, een ‘precieuse’, die rond 1650 aan een spraakgebrek
leed waardoor ze de r niet zeggen kon. Andere adellijke dames zouden dat toen
zijn gaan imiteren. Daardoor zou die rare uitspraak in de mode zijn gekomen in
Parijs en gaandeweg in heel Frankrijk. Toen Nederlanders en Duitsers in de
achttiende en negentiende eeuw Franse gouvernantes contracteerden, namen ze
ook die chique rare r over. Vanuit de steden, waar de rijke mensen met Franse
gouvernantes woonden, verspreidde de klank zich over de rest van Europa. Sacha
de Boer is zo bezien een nazaat van de Parijse precieuses.

Koningin Beatrix tijdens haar jongste kersttoespraak. De laatste jaren zegt ze de slot-r soms
bijna helemaal niet meer.
Foto: ANP Photo Royal Images/ Ed Oudenaarden

■Bessah
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Dat is wel een mooi verhaal, maar helaas zijn er weinig bewijzen voor de juistheid
ervan. Het verklaart bovendien niet waarom er zo veel verschillende manieren zijn
om de r uit te spreken. De r van Sacha de Boer heeft een heel andere klank dan de
Franse, die meer klinkt als de g. In plaats van invloed van het Frans zou je daarom
kunnen denken aan invloed van het Engels. Dat is een populaire verklaring voor
veel soorten taalverandering, en inderdaad lijkt Sacha's r wel een beetje op een
Engelse. Toch is er een belangrijk maar systematisch verschil. Als ik de Engelse
klank met een hoofdletter schrijf, en de duidelijker hoorbare klank met een kleine
letter, dan zegt Sacha ‘raaR’, met die Engelse R alleen aan het eind van de
lettergreep, en niet ‘RaaR’, met die Engelse R overal, zoals Engelstaligen het zelf
zouden doen.
Het systeem van De Boer lijkt eigenlijk nog het meest op het Duits. Ook daar
verandert de r aan het eind van de lettergreep: ‘stahk’ voor stark (‘sterk’), ‘bessah’
voor besser (‘beter’), maar niet ‘aheden’ voor reden (‘praten’). Toch kun je ook weer
niet zeggen dat wij Nederlanders hier achter de Duitsers aan lopen, daarvoor klinken
die r'en toch weer te verschillend.

Verst
Doordat de r verdwijnt, ontstaan er in sommige hoekjes van het Nederlands ineens
nieuwe verschillen. Zo is het woord verst in ‘ouderwets’ Nederlands dubbelzinnig:
het kan de overtreffende trap zijn van zowel ver als vers. Voor sprekers van een
modern Nederlands is dat vaak anders: de e in ‘meest ver’ klinkt iets langer dan die
in ‘meest vers’.
Hoe komt dat? Als de r verdwijnt, wordt de eraan voorafgaande klinker wat langer.
Maar dat gebeurt in een woord als ver wat meer dan in een woord als vers. De extra
medeklinker in het laatste woord zorgt er kennelijk voor dat het wat moeilijker is om
de klinker te verlengen.
Als we een overtreffende trap maken, behouden we kennelijk de lengte van de
klinker uit de stellende trap. Dat verklaart het verschil tussen de zinnen ‘Welk brood
is het verst?’ en ‘Welke reis is het verst?’

■Boor en boom
Er is wel één opvallende overeenkomst. Het Engels en het Duits hebben eenzelfde
neiging om de r langzaam te laten verdwijnen aan het eind van de lettergreep. Of
preciezer: om hem te laten opgaan in de voorgaande klinker. Hoe gaat dat in zijn
werk? Dat kun je horen als je luistert naar de klinkers in de woorden beek en beer.
Die twee klinkers zijn verschillend: die in beer klinkt eigenlijk meer als een
langgerekte i-klank, zoals in pit. Dat is ook wat kinderen die leren schrijven wel
noteren: ‘un bir’. Dat
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geldt voor alle woorden met eer: de ee in eet klinkt anders dan die in eer, die in
keep anders dan die in keer, en die in veen anders dan die in veer. Op dezelfde
manier is de o in boor anders dan in boom en de uh in keur anders dan in keus.
De r maakt dus op de een of andere manier dat de klinker die ervoor staat anders
wordt uitgesproken. De klinker die na de r komt, wordt helemaal niet zo beïnvloed:
de ee in reep is niet anders dan die in zweep.
Je kunt aan de klinker dus al horen dat er een r in aantocht is. Als ik eenmaal ‘bii’
heb gezegd, weet u al wat er komt: een r. Dan wordt het voor mij minder zinvol om
die r ook echt te zeggen. Als die r dan ook nog zo'n acrobatische toer vereist als
het maken van een tongpropje, is de verleiding wel heel groot om hem weg te laten.

■Troonredes
Hoe kun je nu vaststellen of de slot-r inderdaad een steeds kwijnender bestaan
leidt? Je zou daarvoor over geluidsopnamen moeten beschikken die enkele decennia
teruggaan. We hebben zulke opnamen ook wel, want er wordt natuurlijk inmiddels
al heel lang opgenomen voor de radio. Het probleem is daarbij dat die opnamen zo
moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. De ‘gewone man’ komt nu waarschijnlijk vaker
aan het woord dan in de jaren dertig, en het soort radioprogramma's verandert ook
met de tijd. Maar vooral is de techniek veranderd: wie vroeger door de grote grijze
radiomicrofoons bijna werd gedwongen om plechtig te spreken, merkt nu nauwelijks
nog dat er opgenomen wordt en praat alleen al daardoor zorgelozer. Dat alles maakt
vergelijking lastig: misschien is er geen verandering aan de gang, maar praten
verschillende groepen mensen in verschillende radioprogramma's voor verschillende
microfoons wel verschillend.
Sinds 1980, het jaar van haar kroning, houdt koningin Beatrix ieder jaar op 25
december een kersttoespraak, die wordt uitgezonden via de radio en sinds het jaar
2000 ook via de televisie. Die toespraken zijn bijna ideaal onderzoeksmateriaal. Het
komt niet vaak voor dat je opnamen hebt van een en dezelfde persoon die over een
periode van ruim een kwarteeuw ieder jaar een toespraak houdt met telkens min of
meer dezelfde strekking.
Troonredes zijn bijvoorbeeld voor dit doel al minder geschikt, omdat deze door
de zittende ministers worden geschreven en dus telkens een net iets ander
taalgebruik laten zien. De kersttoespraken schrijft de koningin waarschijnlijk zelf,
en we mogen ervan uitgaan dat die teksten haar dus ieder jaar ongeveer even goed
in de mond liggen.
Om deze reden heeft een collega van mij een paar jaar geleden de kersttoespraken
van de Engelse koningin Elizabeth bestudeerd. Hij ontdekte dat zij, ondanks haar
conservatieve imago, haar uitspraak in de loop van de tijd had aangepast aan de
manier waarop andere Engelsen spraken. Ik was benieuwd of dat voor onze eigen
koningin ook zou gelden.

■Modieuze types
Geïnspireerd door het onderzoek van die Engelse collega heb ik de kersttoespraken
onderzocht die koningin Beatrix tussen 1981 en 2007 gehouden heeft. Voor zulk
onderzoek is meer nodig dan alleen een goed paar oren: juist omdat de klinker in
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bii al een r lijkt aan te kondigen, laat het oor zich gemakkelijk bedotten. Het is daarom
nodig om het spraaksignaal met een computer te analyseren. We kunnen zo
nauwkeurig meten wat het relatieve aandeel is van de r in een woord als waardering.
Wat blijkt? Als we de gemiddelde lengte van Beatrix' r'en aan het eind van de
lettergreep op deze manier meten, zien we dat de vorstin in haar regeringsperiode
- en die beslaat nog maar een fractie van de geschiedenis van onze taal - haar r
langzaam maar zeker laat verdwijnen. Aan het begin van het woord, waar de r niet
door de klinker kan worden vervangen, blijft hij ongeveer van gelijke lengte. Maar
de slot-r zegt ze de laatste jaren soms bijna helemaal niet meer, al kun je er meestal
nog wel een spoortje van vinden.
De koningin is zich daar waarschijnlijk niet van bewust, zoals vrijwel niemand in
de gaten heeft dat dit soort dingen gebeuren, al helemaal niet in zijn eigen uitspraak.
Soms horen mensen nog wel dat anderen om hen heen in de loop van de tijd anders
zijn gaan praten - ‘jongeren’ of ‘mensen in de Randstad’ of ‘modieuze types’ - maar
het is veel waarschijnlijker dat iedereen onbewust de hele tijd onder invloed van zijn
omgeving zijn taalgebruik steeds iets aanpast.
Iedereen past onder invloed van zijn omgeving zijn taalgebruik onbewust
de hele tijd steeds iets aan.

■Onverwachte hoek
Uit experimenten blijkt steeds weer dat die aanpassing er wel degelijk is. In een
bekend experiment liet men mensen een woordenlijst voorlezen, om vervolgens
heel nauwkeurig te meten hoe ze alles articuleerden. Daarna lieten de onderzoekers
hun proefpersonen luisteren naar de anderen die dezelfde taak uitvoerden, zodat
ze de hele lijst met woorden een paar keer hoorden. Daarna mochten ze de lijst
nogmaals voorlezen. De tweede keer bleek iedereen in zijn uitspraak veel dichter
bij het gemiddelde te zitten dan de eerste keer. Zelfs als ze een week later nog eens
terugkwamen, bleek dat effect niet helemaal geweken. Wie het journaal een keer
gehoord heeft, blijft voor altijd beïnvloed door Philip Freriks of Sacha de Boer.
Mensen passen zich de hele tijd een beetje aan elkaar aan. Dat zit in de menselijke
natuur en zo zal het daarom ook de komende 75 jaar gaan. Hoe we ons aan elkaar
gaan aanpassen, weten we niet zeker. Misschien wordt er uit een onverwachte hoek
van de samenleving ineens weer een impuls aan de r gegeven en komt die klank
de Nederlandstaligen ooit weer onbelemmerd uit de mond rollen. Aan de andere
kant is de slijtage nu al zó ver gevorderd dat ik wel durf te voorspellen dat de
toekomstige beschermvrouwe van het genootschap een koningin-moede zal zijn.

Geluidsbestanden op internet
Hoewel de effecten pas echt goed te meten zijn met behulp van de computer, kan
een aandachtige luisteraar de r ook horen verdwijnen als hij een aantal
kersttoespraken na elkaar hoort. Bij de digitale versie van dit artikel op
www.onzetaal.nl/2008/23/toespraken.php zijn daarom beginfragmenten te vinden
van enkele kersttoespraken die voor dit onderzoekje zijn gebruikt.
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Ewoud Sanders
Het mes erin!
De digitale toekomst van taalonderzoek
Door de computer en het internet zijn de mogelijkheden om onderzoek
te doen naar woorden en uitdrukkingen de laatste decennia spectaculair
gegroeid. Steeds meer teksten zijn digitaal toegankelijk, voor iedereen.
Hoe kun je zo'n onderzoek uitvoeren? En moeten er niet nóg meer
bronnen elektronisch beschikbaar komen? Hoe pak je dat aan?

Ewoud Sanders: ‘Er zijn veel digitale hulpmiddelen voor taalonderzoek en - heel belangrijk
- ze zijn voor iedereen beschikbaar.’
Foto: Bart Versteeg

Toen de Leidse hoogleraar Matthias de Vries in 1851 de opdracht aanvaardde
om het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) te gaan samenstellen, het
grote wetenschappelijke woordenboek van het Nederlands, zat hij meteen met een
organisatorisch probleem. De Vries wilde de artikelen in dit woordenboek baseren
op het werk van de beste schrijvers uit de Nederlandse literatuur, zoals Joost van
den Vondel, P.C. Hooft en Willem Bilderdijk.
Maar alle werken van die schrijvers moesten voor dit doel nog wel worden
doorgenomen. Hiertoe vroeg De Vries hulp aan alle letterkundigen in Nederland en
Vlaanderen. In een oproep die werd gepubliceerd in allerlei kranten en tijdschriften
zette hij nauwgezet uiteen hoe zij te werk moesten gaan. Medewerkers dienden op
een stuk papier van een bepaald formaat te noteren waar, op welke bladzijde in
een boek, zij welk woord hadden gevonden.
Vervolgens stuurden ze die stukken papier, fiches genoemd, naar De Vries. Die
fiches - het waren er uiteindelijk ruim twee miljoen! - werden alfabetisch geordend
door assistenten van dit megaproject.

■Veel tijd
Was het werk hiermee gedaan? Nee, want op ieder fiche stonden nu niet meer dan
een woord en een verwijzing, onvoldoende voor een redacteur om mee aan de slag
te kunnen. De redactieassistenten gingen dus terug naar de bron, schreven met de
hand een citaat op het fiche (zodat de context duidelijk werd), ordenden vervolgens
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alle fiches per woord in chronologische volgorde, waarna ze in een kaartenbak
werden gedaan die bij de redacteur werd afgeleverd.
Ziehier een voorbeeld van hoe er honderdvijftig jaar geleden aan een woordenboek
werd gewerkt. U begrijpt dat dit allemachtig veel tijd kostte. Het duurde dan ook
dertien jaar, tot 1864, voordat de eerste aflevering van het WNT af was. En
uiteindelijk was het hele project pas klaar in 1998 - na bijna 150 jaar hard werken.
De laatste jaren werd er natuurlijk wel gebruikgemaakt van computers en soms van
fotokopieen, maar tot ver in de twintigste eeuw bleef men de oude, omslachtige
werkwijze volgen.
Een ander voorbeeld van taalonderzoek uit het predigitale tijdperk. We verplaatsen
ons naar Utrecht, 1972, naar de vooraanstaande hoogleraar C.B. van Haeringen.
In wat hij later omschreef als een ‘rustig en zakelijk gesprek’ met een studente,
hoorde Van Haeringen op een dag een uitdrukking die hem schokte. De studente
had gezegd: ‘Dat slaat als kut op dirk.’ Van Haeringen had grote belangstelling voor
het moderne Nederlands en dus ging hij op onderzoek uit. Hij raadpleegde het WNT
(waarin hij, in een deel uit 1909, de variant ‘Dat rijmt als kut op Dirk’ vond) en hij
vroeg een Amsterdamse collega om een ‘vervolgonderzoekje’ te doen. Dat
vervolgonderzoekje bestond uit een ‘kleine pei-
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ling’ onder de studenten van die collega. Degenen die de uitdrukking van jongs af
aan kenden, zo bleek, waren Amsterdammers. De versie met rijmt kende niemand,
maar Van Haeringen veronderstelde dat dit de oervorm was. Daarnaast circuleerde
er een aangepaste, versluierende variant, namelijk ‘Dat slaat als kip op Dirk.’ Voor
de zekerheid koos Van Haeringen, zoon van een predikant, die toch maar als titel
voor het artikel dat hij in 1974 over de uitdrukking publiceerde in het tijdschrift De
nieuwe taalgids.

■Roltrap
Hoe zouden wij tegenwoordig zo'n onderzoek aanpakken? Over welke digitale
hulpmiddelen kunnen wij beschikken als we de geschiedenis van een woord of
uitdrukking willen onderzoeken? Het zijn er veel en - heel belangrijk - ze zijn voor
iedereen beschikbaar, niet alleen voor historici of taalkundigen, maar ook voor iedere
leek die er plezier in heeft zich in zo'n woordgeschiedenis te verdiepen.
Laten we het woord roltrap als voorbeeld nemen. Sinds wanneer kennen wij dit
woord in het Nederlands? Een van de websites die je bij dit soort onderzoek niet
mag missen is de DBNL, de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
(www.dbnl.org). De DBNL bestaat sinds eind 1999. Sinds een paar maanden kun
je bronnen op deze website - literaire en enkele taalkundige werken, ruim
tweeduizend boeken en zo'n vierhonderd jaargangen van tijdschriften, samen goed
voor zo'n 700.000 pagina's - op woordniveau doorzoeken.
Zoek naar roltrap in de DBNL en je vindt als vroegste bron een passage in het
tijdschrift Merlyn uit 1963 (‘Een nieuw [verhaal] lijkt te beginnen, waarin Erwin (...)
de jongen Elies op een roltrap ontmoet’).

■Kranten
Een nadeel van de DBNL is dat er relatief zo weinig bronnen in staan. Je kunt er
leuke dingen vinden, maar voor dateringen van woorden heb je meer aan de echt
grote materiaalverzamelingen, vooral aan oude kranten. Er zijn nu al ruim twintig
kranten op internet te raadplegen (voor een selectie zie het kader op blz. 58) en de
komende jaren komen er nog een paar honderd titels bij. Een goede plek om te
beginnen is het krantenproject van de Koninklijke Bibliotheek (www.kb.nl/kranten),
waar je vier kranten uit de periode 1910-1940 tegelijk kunt doorzoeken. Zoek in dit
bestand en je vindt binnen een paar seconden een grote advertentie van de Bijenkorf
in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 20 maart 1926.
Er was indertijd al een Bijenkorf in Amsterdam, maar die in Den Haag werd nog
groter en specialer, verzekerde de advertentie ons. ‘Voor de communicatie tusschen
de vijf étages’, zo lezen we, ‘dienen vier ruime personenliften en vier goederenliften,
een roltrap (escalier roulant), de eerste in ons land, is in staat 4000 personen per
uur te vervoeren.’
De eerste roltrap in Nederland werd dus in het voorjaar van 1926 in gebruik
genomen. Je kunt niet uitsluiten dat het woord roltrap al eerder was gebruikt in
reportages over warenhuizen in bijvoorbeeld Parijs, Berlijn, Londen of de Verenigde
Staten, maar dikke kans dat het woord bij ons pas algemeen bekend werd door die
roltrap bij de Haagse Bijenkorf. We hebben meteen een goede aanwijzing voor de
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herkomst: kennelijk ging het hier om een leenvertaling uit het Frans (escalier roulant),
niet om een woord dat we uit het Engels (moving staircase) overnamen.
Natuurlijk moet je dit nog nader onderzoeken, maar daar zijn dan weer allerlei
andere digitale bronnen voor beschikbaar (zoals de digitale versie van het WNT zie http://gtb.inl.nl).

Langs digitale weg is snel te achterhalen dat het woord roltrap in 1926 algemeen bekend
werd, toen de Haagse Bijenkorf er een in gebruik nam.
www.kb.nl/kranten

■Google
Van Haeringen zocht onder meer naar varianten van de uitdrukking ‘Dat slaat als
kut op dirk.’ Heb je wat dit betreft ook iets aan internet?
Zeker. In de meeste zoekmachines, waaronder Google, kun je gebruikmaken van
zogenoemde booleaanse operatoren. Dat klinkt wellicht ingewikkeld, maar het
betekent dat je met woorden als AND, OR en NOT zoekopdrachten kunt verfijnen
of uitbreiden. Bovendien kun je met behulp van een asterisk (*) plekken in een
zoekopdracht leeg laten. Vooral dit laatste is belangrijk als je zoekt naar varianten
van uitdrukkingen.
Van Haeringen moest zich beperken tot een kleine steekproef onder studenten
in Amsterdam. Krap veertig jaar la-
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ter hebben we de beschikking over het grootste tekstcorpus uit de geschiedenis
van de mensheid: de miljarden woorden op internet. Neem de proef op de som en
tik zelf op Google deze formule in: ‘(dubbele aanhalingstekens openen) dat slaat
als * * op * *’ (dubbele aanhalingstekens sluiten). Als u zich beperkt tot het
Nederlandstalige gedeelte van internet, vindt u zo'n negentienhonderd resultaten.
Vindt u dit te veel? Beperk dan uw zoekopdracht met NOT of - (het min-teken). Wil
je bijvoorbeeld het varken eruit werken, maak dan als zoekregel: ‘dat slaat als * *
op * *’ -‘op een varken’. Nu zijn er nog maar 247 zoekresultaten over.
In plaats van slaat (‘dat slaat op’), kun je ook nog zoeken op de woorden klinkt,
lijkt, past, rijmt, sluit en voegt, en zo nodig kun je die allemaal toevoegen achter het
commando OR.

Mede omdat de groei van de DBNL mij veel te traag gaat, ben ik zelf
boeken gaan versnijden en scannen.

■Cd's en dvd's
Nogmaals, dit klinkt misschien ingewikkeld, maar je hebt het werkelijk zó in de
vingers. Al heel snel vind je interessante varianten, bijvoorbeeld deze eufemistische:
‘Dat slaat als een hm tegen de kerktoren’, ‘Dat slaat als orgaan op Dirk’ en ‘Dat slaat
als kul op Dirk.’ Wil je nu weten hoe vaak dergelijke varianten voorkomen (het kunnen
immers ook eenmalig gebruikte varianten zijn, wat ze voor taalkundig onderzoek
minder interessant maakt), zet dan de complete uitdrukking tussen dubbele
aanhalingstekens (bijvoorbeeld ‘slaat als orgaan op Dirk’).
Op deze manier kun je van alles te weten komen over de frequentie van woorden,
woordcombinaties en uitdrukkingen. Dat is doorgaans een goede aanwijzing voor
de bekendheid en verbreiding van een woord of uitdrukking.
Zijn hiermee alle digitale hulpmiddelen uitgeput? Welnee, we staan pas aan het
begin. Er verschijnen steeds meer woordenboeken online. De belangrijkste
historische woordenboeken voor het Nederlands, waaronder het WNT, zijn digitaal
raadpleegbaar via www.inl.nl. De afgelopen jaren heeft het Genootschap Onze Taal
diverse cd's en dvd's in omloop gebracht met belangrijke bronnen voor taalkundig
onderzoek. De belangrijkste taalkundige tijdschriften en spreekwoordenboeken uit
de negentiende en twintigste eeuw zijn digitaal te doorzoeken - snel en makkelijk,
via een centrale index. In samenwerking met Onze Taal heb ik onlangs een dvd
uitgebracht met daarop veertig van de belangrijkste etymologische woordenboeken
en woordstudies van 1818 tot 2001 - ruim 12.000 pagina's.

Krantenarchieven op internet
Een selectie van historische krantenarchieven op internet, chronologisch
gerangschikt.
1752-heden

Leeuwarder Courant

1854-1939

De Postrijder (Vlaams)

1856-1956

De Gelderlander
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1857-1914

Gazette van Yperen (e.a)

1864-heden

kranten uit Oostende

1877-1940

De Groene Amsterdammer

1887-1973

Texelse Courant

1891-1940

Elsevier's Maandschrift

1901-1912

De Moker (Schiedam)

1910-1945

Vier kranten bij de KB

1921-2005

Soester Courant

1930-1939

Alkmaarsche Courant

1940-1945

Rotterdamsch Nieuwsblad

1946-1963

Dagblad voor Amersfoort

1950-1960

Leidsch Dagblad

Zie voor de webadressen en een completer overzicht:
http://kranten-historisch.startpagina.nl.

■Discussie
Is dit alles bij elkaar zo langzamerhand niet te veel aan het worden? Niet voor mij
persoonlijk. Onlangs is er een discussie losgebarsten over plannen van de Koninklijke
Bibliotheek om boeken te gaan versnijden en scannen. Je kunt boeken bladzijde
voor bladzijde op een scanner leggen en je kunt ze letter voor letter laten uittikken
in het buitenland, zoals de DBNL lang heeft gedaan. Dit is echter tijdrovend en duur.
Vandaar dat nu ook de wetenschappelijke bibliotheken nadenken over een andere
aanpak: van de boeken die in veelvoud aanwezig zijn in de collecties één exemplaar
nemen dat je kunt opofferen. Lees: dat je kunt versnijden, dat je snel en goedkoop
kunt scannen om het vervolgens weg te gooien.
Hoewel er jaarlijks stilzwijgend honderdduizenden boeken worden weggegooid,
ook door bibliotheken, leidt het tot luide protesten als je aankondigt dat je boeken
wilt gaan vernietigen nadat je ze een tweede leven hebt gegeven in digitale vorm.
Er valt veel over dit onderwerp te zeggen, maar laat ik hiermee volstaan: mede
omdat de groei van de DBNL mij veel te traag gaat (ruim 2000 titels in acht jaar is
niet veel, zeker niet als je bedenkt dat Google nu maandelijks 10.000 boeken uit de
bibliotheek van Gent gaat scannen), mede omdat het mij dus allemaal veel te traag
gaat, ben ik zelf gaan snijden en scannen. In anderhalf jaar tijd heb ik op die manier
een gespecialiseerde taalbibliotheek aangelegd die nu 1,5 miljoen pagina's telt en
die met zo'n 50.000 pagina's per maand groeit.
Die bibliotheek is nog niet openbaar (dat kan niet vanwege de auteursrechten),
maar ik probeer hem in delen toegankelijk te maken voor belangstellenden en
onderzoekers in binnen- en buitenland.
Je moet het nut van al die digitale bronnen niet onderschatten. Het worden er meer
en meer, en er zou een punt kunnen komen dat we dreigen te verzuipen in het
materiaal. Ik ben daar zelf niet zo bang voor, want tegelijkertijd komen er steeds
betere en fijnmaziger zoeksystemen op de markt.
Hoe dan ook kunnen wij nu beter zoeken en hebben wij nu meer materiaal tot
onze beschikking dan ooit tevoren. Het onderzoek naar het Nederlands, met name
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naar de geschiedenis van onze woordenschat, is daarmee in een nieuwe fase
terechtgekomen.
Niet alleen in een fase van overdaad, maar ook in een democratische fase, want
ik zeg het nog maar eens: iedereen die een klein beetje thuis is op de computer,
iedere lezer van dit blad die bereid is om zich een avondje in deze materie te
verdiepen, heeft een onwaarschijnlijke rijkdom aan bronnen onder toetsbereik. Hoe
je bronnen vervolgens ordent en analyseert, is een ander verhaal.
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Reinier Salverda
Directeur Fryske Akademy; buitengewoon hoogleraar Dutch
language and literature, University College London
Meer talen, meer toekomst
De smalle marges van de Nederlandse taalpolitiek
Als er in Nederland één organisatie is die zou moeten bepalen welke kant
het op moet met het Nederlands, dan is het wel de Nederlandse Taalunie.
Maar terwijl er in de samenleving op taalgebied van alles gaande is, lijkt
de Taalunie zich binnen de landsgrenzen alleen met spelling bezig te
houden. Wie stippelt in Nederland het werkelijke taalbeleid uit? En hoe
kan het beter?

Reinier Salverda: ‘Wat de taalpolitiek ons sinds 1980 heeft gebracht, is teleurstellend.’
Foto: Bart Versteeg

Een samenleving als de onze zou geen enkele overlevingskans hebben zonder
taal. Zonder taal geen nieuws, geen discussie, geen uitwisseling van gedachten en
inzichten, geen besluiten, geen werk, geen samenwerking, geen scholing, geen
toekomst. Zo bezien is taal dus een allereerste levensbehoefte voor ieder lid van
onze samenleving. Dan zal taal ook wel topprioriteit hebben in de politiek, zou je
verwachten. En inderdaad, in 1980 werd er zelfs een aparte organisatie opgericht
om de belangen van het Nederlands te behartigen: de Nederlandse Taalunie, waarin
Nederlandse en Vlaamse bewindslieden zitting hebben en inmiddels eveneens
Surinaamse. Maar als we kijken naar wat de taalpolitiek ons sindsdien heeft gebracht,
is dat toch teleurstellend.

■Reikwijdte
De reikwijdte van de Taalunie is beperkt. Balkenende heeft bijvoorbeeld uitdrukkelijk
gesteld dat de Nederlandse regering zelf beslist over zaken als het Engels als
voertaal in de Europese Unie, en dat regeringsbeleid komt al jaren neer op het
vergemakkelijken van de onvermijdelijk geachte opmars van het Engels. Doordat
dergelijke beslissingen buiten de Taalunie om genomen worden, gebeurt dat ook
zonder overleg met onze Vlaamse buren.
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Dat er met de Vlamingen een gemeenschappelijk beleid gevoerd zou kunnen
worden als het gaat om het Nederlands in Europa of om ons gezamenlijk belang
bij de Nederlandse taal en cultuur, lijkt nog niet zo te zijn doorgedrongen in Den
Haag. Terwijl we het toch aan de Vlamingen te danken hebben dat het Nederlands
in 1956 erkend is als een van de officiële talen van de Europese Unie, nadat de
Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Paul-Henri Spaak, het had opgenomen
voor onze taal terwijl Nederland die al had ingeleverd voor het Frans en het Engels.
Ook heel veel andere taalpolitieke kwesties gaan buiten de Taalunie om. Wie
doet precies wát aan taal in politiek Den Haag?

■Eentalige staatsnorm
In het regeerakkoord van het kabinet-Balkenende IV is vorig jaar het voornemen
opgenomen het Nederlands te verankeren in de grondwet. In één lange volzin: ‘De
overheid bevordert het eenvoudig en zorgvuldig gebruik van het Nederlands als
bestuurstaal en cultuuren omgangstaal en legt daartoe het Nederlands vast in de
Grondwet, onverminderd de wettelijke erkenning van (het gebruik van) de Friese
taal.’

Dit lijkt mij een belangrijk moment op taalpolitiek gebied, want niet eerder werden
de Nederlandse taal, het Fries en de grondwet zo tezamen in een regeerakkoord
genoemd. Een staatscommissie moet dit voornemen nu verder uitwerken, maar de
kans is groot dat die commissie het alleen over het Nederlands zal hebben, en niet
over het Fries - terwijl dat toch onze tweede rijkstaal is.
Dat negeren van talen en taalvarianten buiten de standaardtaal zou in ieder geval
goed passen in een traditie die teruggaat tot het begin van de negentiende eeuw,
en waarin vaak geprobeerd is deze eentalige staatsnorm op te leggen aan allen die
iets anders spraken dan Standaardnederlands, met name aan de sprekers van het
Jiddisch, Fries en andere streektalen.
Maar de vraag is wel hoe relevant en
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adequaat een dergelijke eentalige aanpak nog is in de eenentwintigste eeuw, en of
er niet meer behoefte is aan een taalcommissie zoals er in Scandinavië een is
geweest. Die commissie heeft een uiterst verhelderend rapport uitgebracht met
voorstellen voor een taalbeleid dat recht doet aan de complexe meertaligheid van
de eigentijdse samenleving - dus niet alleen de nationale taal, maar ook de regionale
taalminderheden, het Engels en de minderheidstalen.

■Verengelsing
Kijken we nu naar het Engels, dat in Nederland tegenwoordig voor veel mensen de
tweede taal is - in veel situaties zelfs de eerste - én dat overal oprukt. Hoogleraar
Toegepaste Taalwetenschap Kees de Bot heeft in 1994 een scenario geschetst
voor die opmars. Hij voorspelde dat eerst de handel en economie, de wetenschap
en informatietechnologie, en de universiteiten en academische uitgeverijen zullen
overschakelen op het Engels, vervolgens de entertainmentsector en de media, en
ten slotte ook het onderwijs, het recht, de politiek, en het openbare leven in het
algemeen.
Anno 2007 lijkt dit een gelopen race. Immers, zoals socioloog Abram de Swaan
heeft opgemerkt leert negentig procent van de Europese schooljeugd nu Engels.
In Nederland wordt deze razendsnelle verengelsing nog versterkt doordat er
tegenwoordig veel Engelstaligen in Nederland wonen: in Amsterdam vormen ze
zelfs de grootste buitenlandse gemeenschap. Zij zijn in geen enkel opzicht verplicht
om Nederlands te leren. Bovendien hoeft onderwijs in Nederland allang niet meer
per se in het Nederlands gegeven te worden. Ooit stond dat wél in de Onderwijswet,
maar onderwijsministers als Ritzen en Hermans zijn er de afgelopen vijftien jaar
met een experimenteerartikel in geslaagd om die verplichting buiten werking te
stellen.

■Voetbalcoaches
Die eenzijdige nadruk op het Engels is de afgelopen jaren zeer duidelijk ten koste
gegaan van het onderwijs in overige vreemde talen. Ondanks ‘Horizon taal’, het
nationale actieprogramma moderne vreemde talen uit 1990 van het ministerie van
OCW, en ondanks campagnes als het Europese Jaar van de Talen, denkt men vaak
dat men er met het Engels wel is. Maar voor de omgang met onze andere grote en
belangrijke buren in Europa (Frankrijk en Duitsland) - zal kennis van die talen altijd
zeer belangrijk blijven. Engels is wel noodzakelijk, maar niet voldoende, zeker voor
een klein land als Nederland.
Maar niet alleen de kennis en beheersing van de vreemde talen - iets waar
Nederlanders vroeger toch om bekend stonden, en onze internationaal actieve
voetbalcoaches nog steeds befaamd om zijn - heeft onder het Engels te lijden. Ook
het Nederlands zelf ondervindt er hinder van. Zo is er een officiële achterstelling
van het Nederlands als het gaat om de beoordeling van de kwaliteit van onderzoek
en publicaties op onze universiteiten. Voor publicaties in het Nederlands krijgen
onderzoekers minder punten dan voor Engelstalige publicaties, en op die punten
worden zij afgerekend.
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En dit alles werkt door in de samenleving, want als ouders zien dat er met Engels
economisch voordeel te behalen valt, of als ze zien dat een universitaire mastergraad
zonder Engels onbereikbaar is, dan willen ze voor hun kinderen natuurlijk ook graag
onderwijs in het Engels. En op hun beurt maken kinderen zich dat soort
maatschappelijke waarden ook razendsnel eigen. De Taalunie heeft in het jongste
Taalpeil-onderzoek kunnen vaststellen dat het vak Nederlands voor de gemiddelde
Nederlandse scholier wat populariteit betreft op de tiende plaats komt. Als ik dit alles
zo zie, denk ik weleens aan mijn Amerikaanse collega de taalkundige Bob Kirsner,
die ooit op een congres van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek heeft
opgemerkt dat het Nederlands toch eigenlijk te belangrijk is om het aan de
Nederlanders over te laten.

■Drempels
Sinds 1998 is het leren van het Nederlands een verplicht onderdeel voor wie wil
inburgeren. Dat sluit aan bij wat de meeste Nederlanders van immigranten
verwachten. Buitenlanders die Nederlands leren, zullen er zeker mee geholpen zijn
dat de Taalunie de komende jaren de nadruk legt op ‘Nederlands zonder drempels’,
zoals zij haar meerjarenplan genoemd heeft. Maar voor alle duidelijkheid: de
inburgeringscursussen Nederlands in de asielzoekerscentra vallen onder
Binnenlandse Zaken. En niet onder de Taalunie.
En wat vaak ook niet beseft wordt, is dat kennis van het Nederlands als
inburgeringsverplichting alleen geldt voor niet-Europese immigranten en dus
bijvoorbeeld niet voor al die Engelstaligen in Amsterdam. Voor het Engels staat
overal de deur wijd open, bij Buitenlandse Zaken, bij Binnenlandse Zaken en bij
OCW - en ook bij dit alles komt de Taalunie er niet aan te pas.

■Koloniaal

Illustratie: Hein de Kort
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Blijven we nog even bij het ministerie van OCW. Staatssecretaris Dijksma van
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Onderwijs wil dat taal en rekenen centraal komen te staan op school. Ook wil ze
eventuele taalachterstanden graag al op jeugdige leeftijd meten. Maar taalachterstand
meet je in iemands moedertaal, en zeker niet in een taal die het kind (nog) niet kent.
Ter vergelijking: in Nederlands-Indië werd destijds het analfabetisme ook alleen
gemeten in het Nederlands, terwijl daar toch allerlei geletterde Javanen, Chinezen
en Arabieren rondliepen. Die koloniale fout moeten we niet weer maken.
Ik gebruik het woord ‘koloniale’ hier niet voor niets. Onlangs hoorde ik dat een
hoge Haagse ambtenaar zich bij een recent beraad van gemeenten met
Antillianenwijken afvroeg waarom die mensen niet gewoon hun Papiaments konden
opgeven en overschakelen op Nederlands. Maar uit recent onderzoek onder
Nederlandstalige emigranten in Canada blijkt dat dat nu juist vrijwel onmogelijk is.
Je moedertaal zit er zó diep in dat die wel ongeveer het laatste is wat nog overblijft
wanneer je op oudere leeftijd te maken krijgt met processen van taalverlies.
Bovendien staat die Haagse uitspraak haaks op het feit dat het Papiaments sinds
begin 2007 op de Antillen erkend is als onderwijstaal.
Dit soort ongeïnformeerde misverstanden zit heel diep en is wijdverspreid. Volgens
een onderzoek van de Groninger Wetenschapswinkel vindt ruim tweederde van de
leerkrachten in Groningen het doodnormaal om ouders van kinderen met een
anderstalige achtergrond te adviseren om thuis maar op het Nederlands over te
stappen. Dat wil dus zeggen dat die ouders en hun kinderen dit ‘probleem’ dan zelf
maar even moeten oplossen. Geen wonder dat je dan uitkomt bij de tweedeling van
het Nederlandse onderwijssysteem.

■Allochtone talen
Volstrekt in overeenstemming hiermee is dat minister Zalm in de zomer van 2004
met één pennestreek een eind heeft gemaakt aan het Onderwijs in Allochtone Talen,
dat talrijke kinderen de mogelijkheid bood hun thuistaal goed te leren. En dat terwijl
het juist in de eerste schooljaren essentieel is om de elementaire leervaardigheden
te ontwikkelen in de moedertaal - of dit nu Moluks-Maleis is of Chinees, of
Papiaments, of Turks, of Fries. Daarmee leg je de basis voor het leren leren, dat
voor de rest van je leven cruciaal is.
Twee- en meertaligheid is een zó algemeen menselijk verschijnsel - mensen
komen immers niet met een taal ter wereld, maar met een taalvermogen, dat ons
in staat stelt om meer dan één taal te verwerven - dat dit eigenlijk het uitgangspunt
zou moeten zijn voor taalbeleid. Maar dit soort inzicht is in Nederland niet erg
wijdverbreid, en lijkt bij beleidsmakers vrijwel onbekend te zijn, met als gevolg een
grote verspilling van talent onder allochtone leerlingen.
Het denken over allochtone anderstaligen wordt in Nederland gedomineerd door
het begrip ‘taalachterstand’. Anderstaligheid is in die optiek alleen maar goed voor
problemen, die aangepakt moeten worden. Maar in feite vormen tweetalige mensen
die én goed Nederlands én goed hun moedertaal beheersen, een enorm sociaal,
cultureel en economisch kapitaal, dat nu ten onrechte maar nauwelijks benut wordt
in ons land.

■Achterkamer
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Wat verder nog onder de verantwoordelijkheid van de regering valt, is het beleid
rondom de regionale minderheidstalen, soms ook aangeduid als erfgoedtalen. In
Nederland zijn het Fries, Nedersaksisch, Limburgs, Jiddisch en Roma/Sinti als
zodanig erkend onder het Europees Handvest van de Raad van Europa. Maar wat
betekent die erkenning in de praktijk? Te weinig, volgens de evaluatiecommissies
van de Raad van Europa. Die stellen keer op keer vast dat de Nederlandse regering
de verplichtingen niet nakomt.
Zo is Nederland de verplichting aangegaan om een substantieel deel van het
onderwijs in het Fries te laten geven, maar in de praktijk krijgen basisschoolleerlingen
in Friesland gemiddeld niet meer dan 45 minuten per week les in hun moedertaal.
En terwijl Nederland zich verplicht heeft om in het voortgezet onderwijs te voorzien
in het onderwijzen van het Fries als integrerend onderdeel van het leerplan, wordt
deze taal enkel aangeboden als leervak, dus alsof het een vreemde taal is (wat het
niet is) en niet de dagelijkse omgangstaal (wat het wel is).
Het helpt natuurlijk niet dat er bij het hele immense ministerie van OCW zegge
en schrijve één ambtenaar is die zich, ergens op een achterkamer, moet bezighouden
met het onderwijs in deze vijf erkende minderheidstalen. Hier zijn de marges dus
wel heel bijzonder smal.

Het is mooi dat de Taalunie er is, maar als het er werkelijk op aankomt,
komt die er vrijwel niet aan te pas.

■Hindernissen
Het is, kortom, mooi dat de Taalunie er is om het Nederlands en het gebruik ervan
te bevorderen, maar als het er werkelijk op aankomt - de grondwet, de inburgering,
de verengelsing, de samenwerking met Vlaanderen op het gebied van de
Nederlandse taal en cultuur, de relatie met de andere talen in Nederland - dan komt
de Taalunie er vrijwel niet aan te pas. Op die gebieden wordt de dienst uitgemaakt
door de verschillende Haagse ministeries.
Daarmee worden allerlei hindernissen en obstakels opgeworpen bij het ontwikkelen
en uitvoeren van een zinnig taalbeleid. Enigszins oneerbiedig geformuleerd: terwijl
er in de samenleving op taalgebied van alles gaande is, mag de Taalunie zich
beperken tot de spelling.
Maar als we dan iets willen doen voor het Nederlands, wat zouden we dan anders
en beter kunnen regelen? Ik zou zeggen: kijk eens naar Friesland.

■Experiment
Wat is er dan zo aantrekkelijk aan die Friese situatie? Moeten we ons niet zorgen
maken over de toekomst van deze taal? Jawel, maar nood maakt vindingrijk, en er
wordt in Fryslân van alles aan gedaan om het gebruik en de overdracht van het
Fries op een aantrekkelijke manier te stimuleren, bijvoorbeeld met het aanstekelijke
Friese ‘Tomke’, een leesbevorderingsprogramma voor peuters, waarvan inmiddels
ook een Papiamentse versie beschikbaar is.
Het Friese taalbeleid gaat uit van het belang van twee- en meertaligheid en richt
zich op participatie en communicatie. Zo loopt er al tien jaar een buitengewoon
interessant experiment met integraal drietalig Fries-Nederlands-Engels onderwijs
op de basisschool. Dat Friese beleid laat zich niet vangen onder de slogan van het
Onze Taal-congres ‘Onze taal, onze toekomst’ - voor de Friezen is het eerder ‘Meer
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talen, meer toekomst’. En dát zou ook de leidraad moeten zijn voor het landelijke
taalbeleid.
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Adriaan van Dis
Klankwoord
Bij de ontvangst van de Groenman-taalprijs
Tijdens het Onze Taal-congres ontving schrijver Adriaan van Dis de
Groenmantaalprijs van de stichting LOUT (Let Op Uw Taal). Die prijs,
bedoeld voor mediapersoonlijkheden die zich onderscheiden door hun
voorbeeldige taalgebruik, ging eerder naar onder anderen Freek de Jonge,
Jan Mulder en Paul Witteman. Van Dis bewerkte zijn dankwoord tot
onderstaand ‘klankwoord’.

Foto: Bart Versteeg

Het begon allemaal met de klanken van thuis: de zondagse rijsttafel met de sterke
verhalen van mensen die een halve wereldreis achter de rug hadden. Hun taal was
lichtelijk aangebrand onder de evenaar en de klemtoon had rare sprongen gemaakt:
‘motór’, ‘Afslúítdijk’. En dan de grapjes in het Petjoh, het indo-dialect waar ik geen
toegang toe had, maar toch Sinterklaas mee toezong:
Ach, goede Sint-Niklaas,
heb toch kassian,
en seg tegen Pieter,
een beetje plan plan...

Dat was de binnentaal. De taal van de blauwe kolonie. Blauwen... zo werden wij
bewoners van het repatriantenhuis in Bergen aan Zee door de kaaskoppen genoemd.
In het dorp spraken de kaaskoppen West-Fries. Voer er een schip voorbij, dan
wezen ze naar een ‘skip’. Een schep heette ‘skop’. Maar onze hond Skipie vernoemd naar de hond van stripheld kapitein Rob - spraken ze aan met ‘Schipie’.
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Binnen hoorde ik bij de kaaskoppen - ik had de verkeerde kleur. Buiten hoorde
ik bij de blauwen - dankzij mijn bruine halfzusters. Wilde ik niet om de dag van het
duin worden gemieterd, moest ik me buiten dus aanpassen. Met West-Fries telde
ik meer mee achter de ‘skuur’ van de reddingspaarden en op het ‘skooltje’ in het
Parnassia-park. Onder het greppelspringen haalde ik even stoer een ‘nat seik’ als
de andere kaaskoppen.

Het Afrikaans zat ook vol uitdrukkingen waarbij je de ribbetjes van andere
talen langs je tong voelde schrapen.

■West-Brabants
Er was nóg een taal waarbinnen ik me moest handhaven: het West-Brabants van
mijn neven en nichten - familie van mijn moeder, die als boerendochter op haar
negentiende naar Indië vertrok. Aan mijn moeder kon je niet horen dat ze uit Brabant
kwam, maar haar boerenfamilie sleepte nog graag met de g. Haar halve geboortedorp
heette Van Dis. (Ik draag mijn moeders naam - oorlogsnaweeën maakten van mij
een onwettig kind.) De vrouwen heetten allemaal Marie, de mannen mochten uit vijf
voornamen kiezen - dat ging al eeuwen zo. De families waren en zijn onderling dan
ook nauwelijks uit elkaar te houden. Je had Huibert met de bok en Huibert met de
oren, getrouwd met Marie van achter de kerk, die weer naast Leendert van Marie
aan de werf woonde, een nicht van Marie van Meeuwis van 't heike... Als jongen
verdwaalde ik in deze verwanten.
‘En Arjaan ister ook een van ons, niewaar hé?’
‘Wij zijn Indisch’, zei ik ferm.
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‘Ach, stel je niet zo an.’ Ze lijfden me in. Om niet uit de toon te vallen, papegaaide
ik hen onder het avondeten vrolijk na...
‘Ja, 't zijn beste errepels hé?’
‘Ik eet ze gêrre, tante Marie.’
‘Als ge nie gêrre eet, Arjaan, dan smekt 't nie hé.’
‘Maar 't smekt hé.’
En dan smekten we allemaal.

■Gooisch
Drie accenten beheerste ik op mijn tiende. Ik had een soepele huig.
Maar de ware proef moest nog komen: op mijn tiende werd ik uit de duinen gerukt.
Moeder wilde een tuin met gras; in Hilversum zou het gras groener groeien.
Verskrikkelijk! Ik werd op een kleine school geplant, net zo'n kleine als in Bergen,
maar in het Gooi was klein meteen ook deftig. (Ik had veel aandacht nodig als kind.
Kon slecht stilzitten. ADHD. ‘Druk’ heette dat vroeger.)
We kregen timmerles van een freule. De kinderen woonden in huizen als
‘omgekeerde portemonnees’ - een beeld van Fritzi Harmsen van Beek. Hun ouders
hielden er een tennisbaan en zwembad op na.
Thuis hadden wij het niet zo breed; mijn vader kwam gek uit de oorlog en stond
thuis werkeloos en wijdbeens voor het raam. Gelukkig betaalde grootvader onze
scholen - met zachte g en al.
Wederom paste ik me aan. Zei net als de kinderen ‘pluin’ tegen een plein. En
‘veurwiel’ tegen een voorwiel. En ik ging nog op ‘tannis’ ook. Aan mijn accent kon
je niet horen dat ik een bastaard was en in een nieuwbouwwijk vol repatrianten én
spijtoptanten woonde (lui met de verkeerde klemtóón).
Pas in Amsterdam, waar ik me in 1967 als student inschreef, verweet men mij
voor het eerst dat ik bekakt sprak. Als ik na het sluiten van café Hoppe bij Broodje
van Kootje een ‘croquette’ bestelde, werd ik door tientallen nachtbrakers uitgelachen.
Na enige oefening maakte ik er ‘kroket’ van, ook al smaakte dat minder. En zo paste
ik me wéér aan. Niet genoeg kennelijk. Nog altijd menen mensen die mij niet kennen
dat ik te bekakt praat.
Gooisch is het, meer niet.

■Afrikaans
Tijdens mijn studie Nederlands ontdekte ik een taal waarin veel van mijn oude
accenten samenvielen: het Afrikaans. Alsof het Nederlands in Afrika een bruin korstje
had gekregen! De klank van Indië vond ik erin terug, en Petjoh-woorden uit ons
repatriantenhuis. Reduplicatie (woordverdubbeling) bleek in het Afrikaans heel
gewoon: ‘Die vrouens loop draaikont draaikont oor die pad.’ Ja, soms hoorde ik er
zelfs West-Fries in opklinken. Verskriklik stond in het woordenboek! Ook de rangen
en standen uit het Gooi zaten verscholen in het vocabulaire. En zo lenig bleek het
Afrikaans, de sprekers plukten de woorden groen uit de boom.
Het Afrikaans zat ook vol uitdrukkingen waarbij je de ribbetjes van andere talen
langs je tong voelde schrapen. Neem een woord als paddakombèrs, letterlijk
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‘kikkerdeken’, oftewel ‘kroos’. Naar het schijnt is het een letterlijke vertaling uit het
Khoi (voorheen het Hottentots).
Ik dook in de literatuur; de dichters Van Wyk Louw, Opperman en Breytenbach
gaven me de moed zelf te gaan schrijven. In een taal waar meester en knecht
hetzelfde spraken. Een taal te jong voor rigide regels. Ik ben een slechte speller,
mijn oor leest beter dan mijn oog, maar door het Afrikaans leerde ik de schaamte
af te leggen en durfde ik te schrijven zoals ik spreek. In een Nederlands dat
vreemdgaat bij het leven, dat flirt met accenten en rangen en standen, maar dat
soms o zo nuffig doet. En alles wat ik schrijf, lees ik hardop. De klank is de
keurmeester. De kleur meester. Klank laat mijn zinnen lopen.
Met dit stukje probeerde ik de toon van mijn op 8 december jl. uitgesproken
dankwoord te vangen. Aangezien ik toen spontaan uit het hoofd sprak,
heb ik geen flauw idee meer wat ik allemaal zei. Maar ik schreef eerder
over mijn taalgebruik, onder andere in mijn roman Familieziek en de
reisverhalenbundel Leeftocht, daarom nam ik als noodgreep de vrijheid
enige eigen citaten te verdraaien en naar mijn hand te zetten. [AvD]

De presentatie van het congres was in handen van VRT-nieuwspresentatrice Martine Tanghe.
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Cabaretier Pieter Nieuwint kreeg als entr'acte de handen op elkaar voor zijn stekelige
taalobservaties.
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Joop van der Horst
Hoogleraar Nederlandse taalkunde, Katholieke Universiteit Leuven
Een wisseling van taalcultuur
Wat toekomstvoorspellingen zeggen over de taal van nu
Tijdens het congres werd het boekje De toekomst van het Nederlands
gepresenteerd, waarin lezers van Onze Taal, wetenschappers en
schrijvers vertellen hoe de taal er naar hun idee over 75 jaar uitziet.
Volgens taalkundige Joop van der Horst zeggen de voorspellingen vooral
ook veel over het heden: ‘We maken momenteel met onze taal veel grotere
en veel ingrijpender veranderingen door dan de meeste taalkundigen
lijken te denken.’

Joop van der Horst: ‘De taalkundigen kunnen niet echt de zorg wegnemen dat er meer aan
de hand is.’
Foto: Bart Versteeg

Over de toekomst kan ik niet veel zeggen. Ik vind het fascinerend dat zo veel
mensen nagedacht hebben over het Nederlands van 2082, en dat ze daarover
samen een boek geschreven hebben, De toekomst van het Nederlands, maar ik
ben daar niet zo goed in. Wat ik mooi vind aan dat boek, is dat bijna alle inzenders
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in feite hun mening en ideeën over het tegenwoordige Nederlands uitvergroten. De
lijnen die men op dit moment meent te zien, worden doorgetrokken. Zo krijg je een
prachtig beeld, onbedoeld, van wat men vindt van het Nederlands van nu. Voor mij
is vooral dat de waarde van het boek.
Het beeld is genuanceerd, en de toekomstverwachtingen ongelijksoortig. Maar
dominant aanwezig in dit boek is toch: bezorgdheid. Sommigen zijn uitgesproken
somber, anderen zien nieuwe kansen, maar bij bijna iedereen is er onzekerheid.
Gaat het wel goed met onze taal? Er verandert zo veel, en in zo korte tijd. Daarover
wil ik iets zeggen. Niet over de verre toekomst dus, maar over het heden.

■Grote veranderingen
Vanuit de taalwetenschap horen we geregeld geruststellende geluiden.
Taalverandering is volkomen natuurlijk, helemaal niet slecht voor een taal;
integendeel. Kortom: er is niets aan de hand. Maar het overtuigt niet. De taalkundigen
kunnen niet echt de zorg wegnemen dat er meer aan de hand is. Wat gebeurt er
met de taal?
Ik raak er steeds meer van overtuigd dat we momenteel met onze taal veel grotere
en veel ingrijpender veranderingen doormaken dan de meeste taalkundigen lijken
te denken. Volgens mij: een complete wisseling van taalcultuur. Een oude taalcultuur
loopt af, en een nieuwe is in opkomst. En de overgang, daar zitten wij middenin.
Laten we beginnen met de vaststelling dat de bezorgde vraag ‘Gaat het wel goed
met onze taal?’ volstrekt niet typisch Nederlands is, maar op ditzelfde moment overal
in Europa klinkt, ook in Frankrijk, ook in Italië, ook in Duitsland, en misschien wel
het meest intens in Engeland. Nu de hele wereld meent Engels te kunnen spreken,
staat de traditionele Oxford-norm zwaar onder druk, om niet te zeggen dat die totaal
om zeep is.
Overal in Europa hoor je dezelfde bezorgdheid. Men spreekt over het dalende
niveau van het onderwijs, over veel
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spelfouten, er is discussie over wat de norm zou moeten zijn, of dat bijna niemand
zich aan die norm houdt, er zijn protesten tegen te veel Engelse woorden, er wordt
geklaagd over een slordige uitspraak, sommigen menen dat de jeugd geen boeken
meer leest, of dat er minder kranten gelezen worden, dat de sms-taal oprukt, of dat
de tolerantie voor taalvariatie te ver is doorgeschoten. Overal in Europa zijn dezelfde
kwesties aan de orde. De wisseling van taalcultuur is dan ook, zoals ik het zie, een
algemeen Europese aangelegenheid, en geen typisch Nederlands verschijnsel.

De handgeschreven brief is verdrongen door e-mail. Daardoor is er de
laatste tien jaar meer veranderd in ons schrijven dan in de 500 jaar
daarvoor.

■Niks nieuws?
Af en toe kom je iemand tegen die zegt: ‘Er is altijd geklaagd, alle eeuwen door.
Niks nieuws.’ Ik bestrijd dit. Er wordt niet altijd evenveel geklaagd, en niet altijd over
hetzelfde. Neem het handschrift. Over het beroerde handschrift van de jeugd is in
de voorbije duizend jaar twee keer geklaagd. De eerste keer rond 1830; de tweede
keer rond 1960.
Eeuwenlang had men in Europa geschreven met een ganzenveer. In de
negentiende eeuw nam het aantal mensen die schreven, enorm toe. En zo ook het
aantal benodigde ganzen. Rond 1830 waren de ganzen niet meer aan te slepen.
Daarom ging men stalen pennen maken, zeg maar de kroontjespen. Algemeen
gejammer dat er met zo'n nieuwerwets ding niet fatsoenlijk te schrijven was;
‘verwoestend voor het handschrift’. De klachten van rond 1830 verstomden, totdat
in de jaren vijftig van de twintigste eeuw de ballpoint opkwam. Opnieuw geklaag:
‘verwoestend voor het handschrift’. Maar ook die klachten verstomden weer.
Klachten zijn niet van alle tijden; ze markeren belangrijke overgangen. En laten
we wel zijn: de klagers hadden niet helemaal ongelijk. Het handschrift van de modale
scholier is inderdaad te gronde gegaan. Ik moet tegenwoordig geregeld een student
oproepen om zijn tentamen te komen voorlezen; sommige geschriften zijn absoluut
onleesbaar. Het zal niet lang meer duren voordat we ertoe besluiten dat iedereen
behalve zijn werkstukken ook zijn tentamens en examens op de laptop maakt.
Handgeschreven teksten worden onleesbaar. Voor de meeste mensen is leesbaar
schrijven thans te hoog gegrepen. Of dat erg is, is natuurlijk iets anders.

■Toetsenbord
Zoveel is zeker dat de kroontjespen en de vulpen en zelfs de ballpoint grotendeels
plaatsgemaakt hebben voor het toetsenbord. De handgeschreven brief is bijna
volledig verdrongen door e-mail. Daardoor is er in de laatste tien jaar meer veranderd
in ons schrijven dan in de 500 jaar daarvoor.
We lezen nu ook anders. Ook al zullen krant en boek allicht blijven bestaan, bijna
ieder mens leest tegenwoordig ook veel, en sommigen zelfs het meeste, op het
beeldscherm. Vanaf de uitvinding van de boekdrukkunst, rond 1450, was het boek
de onbetwistbare marktleider voor opslag en verspreiding van kennis en informatie,
maar voor het eerst in 500 jaar ondervindt het boek nu serieuze concurrentie, door

Onze Taal. Jaargang 77

het internet. Het gemiddelde leestempo is eeuw na eeuw gestegen. Maar nu: voor
het eerst in 500 jaar, als we van het scherm lezen, daalt ons leestempo weer.
Althans, bij fulltext-lezen. De zappende en surfende internetlezer ontwikkelt ook
een nieuwe manier van lezen, oppervlakkig misschien, maar snel. In korte tijd kan
hij veel informatie tot zich nemen. In feite is dat een compleet andere manier van
lezen. Het valt aan te nemen dat er voor dit nieuwe lezen ook anders geschreven
gaat worden. Ik zou zelfs denken: dat er dan ook andere eisen aan de spelling
gesteld zullen worden. Te denken valt hierbij aan de grotere invloed die de computer
krijgt bij het verbeteren van spelfouten. Wie weet worden onderscheidingen die de
computer niet kan behappen (zoals gebeurt/ gebeurd, wordt/word) in de toekomst
weggewerkt in de spelling.
Niet minder ingrijpend zijn de verschuivingen bij het spreken en het luisteren.
Langer dan een halfuurtje luisteren zonder PowerPoint wordt voor de meeste mensen
ondoenlijk. Toch zaten onze voorouders vaak meer dan een uur in de kerk, of ze
volgden urenlang lessen of colleges waar geen plaatje aan te pas kwam.

■Nieuwe beddingen

Illustratie: Matthijs Sluiter

Ik weet niet of er tegenwoordig meer of minder gesproken wordt, meer of minder
gelezen, meer of minder geschreven. Maar het is duidelijk dat al deze stromen nu
nieuwe beddingen kiezen. Er ontstaat een compleet nieuw landschap, met een heel
andere taakverdeling tussen lezen en schrijven, spreken
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en luisteren. Waardoor, zo mag je aannemen, we dan ook anders gaan lezen, anders
gaan schrijven, anders gaan spreken en luisteren.
Laten we nog eens teruggaan naar die spelling. Een standaardspelling zoals we
die hebben, is ontworpen voor boek, brief en kroontjespen. De nieuwe context van
ons schrijven, ons tegenwoordige schrijven, met een toetsenbord en een
spellingcorrector en met vernuftige programma's die bij vergissingen suggereren
wat we wellicht bedoelden, zo'n nieuwe context stelt allicht andere eisen. Wie niet
terug wil naar de kroontjespen, zal moeten inzien dat ons huidige schrijven en het
moderne lezen een andere spelling vergen, een andersoortige spelling.
Wat zich aftekent in deze tijd is, naar mijn mening, een compleet nieuwe
taalcultuur. En we staan op het punt om afscheid te nemen van de oude taalcultuur.
Allerlei manieren van omgaan met de taal, allerlei ideeën over taal, allerlei ‘normen
en waarden’ die eeuwenlang gegolden hebben, verliezen momenteel hun glans, en
zijn niet langer houdbaar.
Die traditionele ‘normen en waarden’ hebben overigens zelf ook niet altijd
gegolden. We weten zelfs tamelijk precies wanneer ze in zwang gekomen zijn,
namelijk in de periode die men meestal aanduidt als de Renaissance.
In Italië stonden mensen als Dante, Petrarca en Boccaccio in de veertiende eeuw
aan het begin; in de rest van Europa brak de Renaissance pas door in de vijftiende
en zestiende eeuw. Wat momenteel afloopt, is de taalcultuur van de Renaissance,
overal in Europa.

■Krampachtig
Wat was nu zo typisch voor die Renaissance-taalcultuur? In de eerste plaats ging
men vanaf de Renaissance schrijven in de eigen taal, en niet meer zoals in de
Middeleeuwen in een andere taal (het Latijn). Ik stel vast dat men in onze tijd niet
meer zo krampachtig zijn eigen taal wenst te schrijven.
In de tweede plaats: vanaf de zestiende eeuw begint men te streven naar één
standaardspelling, ook wel vanwege de boekdrukkunst. Ik stel vast dat ook dit
streven momenteel zijn kracht verliest. Het lijkt me trouwens ook langzamerhand
minder noodzakelijk nu onze computers steeds beter overweg kunnen met varianten.
Eveneens van de zestiende eeuw zijn de allereerste grammatica's en
woordenboeken voor de Europese talen. In de daaropvolgende eeuwen werden ze
almaar omvangrijker en strenger. Regels en normen zijn het, voor bij het schrijven.
In feite ‘maken’ zij de standaardtaal, en leggen die vast. Ze bestrijden variatie, ze
bestrijden verandering, en ze bestrijden invloeden van buitenaf. En zo construeren
ze de standaardtalen. De Renaissance, mag je wel zeggen, heeft zodoende de
Europese standaardtalen in het leven geroepen, die voordien niet als zodanig
bestonden. In feite is daarmee toen een talig continuüm, waarin ieder dorp net even
anders sprak dan het dorp ernaast, verkaveld tot nationale talen.

De toekomst van het Nederlands
redactie onze taal
Over 75 jaar zijn veel sterke werkwoorden zwak geworden (loopte, vaarde), gebruiken
we alleen nog het lidwoord de (de meisje die), horen we nóg meer Engels (en
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misschien zelfs wel Chinees), is sms-taal (w8 ff, ☺) ingeburgerd en trekt niemand
zich nog iets aan van een officiële spelling. Dat zijn enkele van de meest gedane
voorspellingen naar aanleiding van onze oproep van vorig jaar (toen Onze Taal 75
jaar bestond) om na te denken over het Nederlands van 2082.
Honderden lezers van Onze Taal, wetenschappers en schrijvers reageerden.
Veel van die inzendingen zijn gepubliceerd in het boekje De toekomst van het
Nederlands, dat gepresenteerd werd tijdens het Onze Taal-congres, 8 december
vorig jaar. De inzenders van de geplaatste bijdragen hebben inmiddels een
exemplaar van het boekje ontvangen.
Volgens de inzenders zetten niet alleen taalveranderingen als hun hebben en
groter als door, maar drukken ook allerlei nieuwe ontwikkelingen in de samenleving
hun stempel op de taal. Zo bestaan er straks vanwege een steeds hogere
levensverwachting misschien wel veertig woorden voor ‘rollator’. Mobieltjes worden
vast ingebouwd in onze hersens. En buiten enkele heuvels in Vlaanderen wordt
nergens meer Nederlands gesproken - de rest van het voormalige Nederlandstalige
gebied staat tenslotte onder water.
Toch denkt 99% van de mensen niet dat we het Nederlands binnen 75 jaar ten
grave zullen dragen. En ook het Genootschap Onze Taal zal volgens de meerderheid
(81%) nog minimaal 75 jaar blijven bestaan. Als dat inderdaad zo is, zullen onze
Onze Taal-collega's van de toekomst bekijken of de inzenders het in 2007 bij het
rechte eind hebben gehad.

■Grenzen vervagen
In onze dagen lijkt dat continuüm zich te herstellen. De grenzen tussen de talen
vervagen onder meer door het toenemende aantal ontleningen; en de homogeniteit
binnen de talen waaiert uiteen. De exclusieve norm, die alle andere varianten uitsloot,
heeft veel wervingskracht verloren. De verschillende varianten claimen elk hun
bestaansrecht, en het is niet langer politiek correct om welke variant dan ook weg
te zetten als ‘minder’. De talen waaieren daardoor weer uiteen. Dat is, laten we het
maar ronduit zeggen: het einde van de standaardtaal. En de taal die misschien wel
het allermeest uiteenwaaiert, is het Engels.
Er zou veel meer te noemen zijn. De taalcultuur van de Renaissance was
bijvoorbeeld nogal exclusief gericht op geschreven taal, schrijftaal. Het spreken
kwam er niet zo op aan. Kijk nu bijvoorbeeld naar de onderwijsdidactiek, en stel met
mij vast hoe we in het moderne talenonderwijs (en ik denk: volkomen terecht) het
spreken en luisteren een belangrijke plaats zijn gaan geven. De oude
grammatica-vertaalmethode, waarbij het leren van de taal dus vooral gebeurde door
het leren van grammatica en woordjes, en door vertalen, is nagenoeg afgeschaft.

■Freaks
Wat ook afgeschaft is, vrijwel, dat is nog zo'n troetelkind van de Renaissance: het
Latijn. Plus de hele klassieke cultuur. Het begon al in 1863, met de oprichting van
de hbs, de eerste soort middelbare school zonder Latijn; en het kreeg zijn definitieve
beslag in 1968 met de Mammoetwet. In dezelfde jaren zien we dezelfde
veranderingen in Engeland, met de public school naast de aloude grammar school.
Algemener trouwens raakt een ideaal van geletterdheid en eruditie
(boekeneruditie!), een Renaissance-ideaal, gaandeweg uit de mode. Vijf eeuwen
lang was een ontwikkeld mens iemand die minstens Latijn geleerd had, en redelijk
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thuis was in de wereld van literatuur en filosofie. Momenteel zijn de zogenaamde
alfa-vakken veeleer iets voor freaks; de traditionele gymnasiast is een wereldvreemde
nerd. Wij hebben vandaag de dag totaal andere ‘toonaangevende kringen’. Zo
hebben leraren lang niet
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meer zo veel maatschappelijk prestige als vroeger, en groeide het aanzien van
financiële beroepen als beursspeculant juist enorm. Het oude ideaal van ‘Bildung’
in het Duits is in luttele decennia geheel verdampt, en heeft plaatsgemaakt voor
heel andere idealen.
Opvallend is dat bij al deze vijf Renaissance-kenmerken de ontwikkeling
momenteel, na 500 jaar, precies in de omgekeerde richting gaat - of het nu gaat om
het vasthouden aan de eigen taal, het koesteren van een standaardspelling, het
beregelen van taal via grammatica's en woordenboeken, het creëren van nationale
talen of om het belang van Latijn en boekeneruditie.
Met de jaren van hbs en Mammoetwet zijn meteen ook de belangrijke jaartallen
gegeven. De eerste scheuren en barsten in de taalcultuur van de Renaissance
waren, dunkt me, waar te nemen rond 1860; maar het duurde nog tot circa 1970
voordat de effecten massaal zichtbaar werden.

■Treuren
Tot slot nog drie belangrijke aantekeningen.
Ten eerste: de computer en de algemene digitalisering zijn belangrijk, maar veeleer
als gevolg of als symptoom dan als oorzaak. De essentiële veranderingen waren
er al voordat de computer er was.
Ten tweede: een wisseling van culturen is geen waan van de dag, geen modegril;
het is iets wat gewoon gebeurt. Hoed u voor achterhoedegevechten.
Ten derde: is het erg, zo'n wisseling van taalcultuur? Daar is niet met een simpel
‘ja’ of ‘nee’ op te antwoorden. Ik ben een oude gymnasiast, en betreur het afschaffen
van het Latijn. Anderen vinden dat maar onzin, maar die treuren dan wellicht om
het vervagen van een heldere en eenduidige norm, waar ik dan weer niet van wakker
lig. En tegelijkertijd kunnen we samen in het taalonderwijs de moderne aandacht
voor spreken en luisteren verwelkomen. Of kiezen voor een dissertatie in het Engels.
We zijn allemaal kinderen van onze eigen tijd, net zoals Dante en Petrarca en
Boccaccio dat destijds waren.

■Gevoelens
Nogmaals: er verandert geweldig veel in onze tijd rondom onze taal. Veel meer dan
de meeste taalkundigen lijken te denken. We beleven een fascinerende tijd. De
kroontjespen komt niet meer terug, net zomin als het Latijn, de
grammatica-vertaalmethode, de alfa-cultuur, de door iedereen geaccepteerde
spelling of de standaardtaal.
Of je het nu goed of slecht vindt, prachtig of rampzalig, het is nogal wat. Geen
wonder dat af en toe iemand met bezorgdheid, of met spijt in het hart, de symptomen
aanschouwt. En kijk, al die gemengde en o zo menselijke gevoelens, die vinden we
als in een staalkaart terug in dat boek met toekomstvoorspellingen over het
Nederlands over 75 jaar. Kortom: een boek om niet te missen.
Voor een lezersaanbieding van De toekomst van het Nederlands zie blz.
72. Van Joop van der Horst verschijnt in het voorjaar Het einde van de
standaardtaal. Een wisseling van Europese taalcultuur.
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Donaties
Duizenden leden hebben bij het betalen van hun contributie over 2008 gehoor
gegeven aan onze oproep, bij de acceptgiro, om het Genootschap Onze Taal te
steunen met een donatie. Alle gevers afzonderlijk benaderen is niet mogelijk, vandaar
dat het genootschap iedereen die een extra bijdrage leverde graag op deze plaats
van harte wil bedanken. Uw steun is bijzonder welkom.

Cabaretier Erik van Muiswinkel verkende in een wervelend optreden alle uithoeken van de
taal.
Foto: Bart Versteeg
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Van Kooten en De Bie ereleden van Onze Taal
Redactie Onze Taal

Een hoogtepunt van het congres was de presentatie, aan het slot, van de nieuwe
ereleden van het Genootschap Onze Taal. Zo'n erelidmaatschap wordt alleen in
uitzonderlijke gevallen toegekend, aan iemand met buitengewone verdiensten voor
de Nederlandse taal. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1995, toen de grote
schrijver en tekenaar Marten Toonder werd bekroond. Nadat Toonder twee jaar
geleden overleed, besloot het bestuur het 75-jarig jubileum aan te grijpen voor het
opnieuw toekennen van het erelidmaatschap.
Volgens Onze Taal-voorzitter Ernst Numann hoefde er niet lang nagedacht te
worden over wie Toonder zou opvolgen. Numann, in zijn lofrede tijdens het congres:
‘Razendsnel waren we het erover eens dat er dit keer niet één erelid zou worden
benoemd, maar twee, en dat die twee niemand anders konden zijn dan degenen
die in 2004 door de lezers van Onze Taal zijn uitgeroepen tot de invloedrijkste nog
levende taalgebruikers uit de geschiedenis: Wim de Bie en Kees van Kooten.’

Prof. dr. E.I. Kipping, neerlandicus, sprak het congres via het beeldscherm nog even toe.
Foto: Bart Versteeg

Numann wees op de royale manier waarop zij het Nederlands hebben verrijkt
met woorden als oudere jongere, doemdenken en regelneef. Tegelijk stelde hij vast
dat al die nieuwe woorden en de bijbehorende tv-creaties ook een beetje ‘het zicht
ontnemen op het vele ándere dat Van Kooten en De Bie op taalgebied hebben
gepresteerd - ongeveer zoals wethouder Hekking van het plaatsje Juinen zijn
burgemeester altijd onzichtbaar maakte door voortdurend vóór hem te gaan staan.’
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Foto: Bart Versteeg

‘Het zou’, aldus Numann, ‘heel jammer zijn als we vergaten dat Van Kooten en
De Bie in de jaren zestig schitterden in het radioprogramma Uitlaat (het debuut van
de plat Haags pratende Klisjee-mannetjes) en in grensverleggende tv-programma's
als Hadimassa en Het gat van Nederland. En dat ze vanaf 1972 veertien jaar lang
hun Bescheurkalender uitgaven, die tot een ware hausse aan thematische
scheurkalenders heeft geleid. Ook de Onze Taal Taalkalender zou er zonder die
Bescheurkalenders vast niet zijn geweest. En ten slotte mogen we niet vergeten
dat Van Kooten en De Bie ook los van elkaar lieten zien wat er met taal gebeurt als
die in de juiste handen is.’
Hij overhandigde Van Kooten en De Bie de eerste exemplaren van het speciaal
voor de gelegenheid door het genootschap samengestelde boekje En wel hierom...
Kees van Kooten en Wim de Bie en hun invloed op het Nederlands.
De nieuwe ereleden toonden zich vereerd met hun bekroning. In hun dankwoord
meldden ze dat ze naar aanleiding daarvan hadden besloten een film te maken.
‘Om te waarschuwen voor de teloorgang van het Nederlands hebben wij in deze
twaalf minuten durende protestfilm de dikke Van Dale voor het oog van de camera
verwoest. Onze film heet: Word geen taalvandaal.’
Lezers van Onze Taal kunnen het boekje En wel hierom... Kees van
Kooten en Wim de Bie en hun invloed op het Nederlands (96 blz., €4,95)
zonder extra bezorgkosten toegestuurd krijgen. Zie de aanbieding op blz.
72.
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Taaladviesdienst
Gaten in de taal
IJsgeluiden
Hoe noem je je broer en zus in één woord? Is er een woord voor het
geluid van schaatsen op natuurijs? En zou er een treffende term te
bedenken zijn voor het half afgescheiden restaurantzitje dat de
Engelsen ‘booth’ noemen? Dergelijke vragen staan centraal in deze
nieuwe rubriek. Denk mee en vul de gaten in de taal.
Eind jaren negentig heeft Peter Burger in Onze Taal een aantal keren aandacht
besteed aan het wonderlijke verschijnsel ‘gaten in de taal’: fenomenen die in een
bepaalde taafl geen naam hebben. Het Nederlands heeft woorden voor zaken die
in sommige andere talen niet in één woord benoemd kunnen worden - een paar
mooie voorbeelden zijn baaldag, etmaal en meevallen. Maar we richten ons in deze
nieuwe rubriek op wat andere talen wél hebben en het Nederlands niet, óf op
begrippen die nog helemaal geen naam hebben. Je zou bijvoorbeeld verwachten
dat het Nederlands een treffend woord heeft voor ‘halfslachtige winterse neerslag’
(tussen sneeuw, regen en hagel in) - maar het Engelse sleet of het Duitse Graupel
met één woord vertalen lukt niet. Of denk aan het verschijnsel dat twee elkaar
tegemoetkomende mensen voor elkaar willen uitwijken, maar dat een paar keer
tegelijk dezelfde kant op doen. Het Nederlands zou daarvoor de door de Amerikaan
William Safire bedachte term faux pas de deux kunnen overnemen, maar daarmee
heb je nog steeds geen écht Nederlandse aanduiding voor het bedoelde gestuntel.
Het gaat in deze rubriek overigens niet om ontbrekende woorden die iets
aanduiden wat we hier niet (goed) kennen. Het heeft bijvoorbeeld geen nut om in
het Nederlands een nieuwe benaming te introduceren voor het Duitse Reinheitsgebot
(een wet die bierbrouwers in Duitsland voorschrijft welke ingrediënten ze mogen
gebruiken), zoals Duitstaligen ook geen behoefte hebben aan een woord voor
hopjesvla - dat eet men buiten Nederland toch niet.

■IJsgeluiden
De eerste oproep voor ‘Gaten in de taal’ komt voort uit een vraag die de
Taaladviesdienst onlangs kreeg: hoe noem je het geluid dat je onder je hoort als je
over een mooi dichtgevroren meer schaatst? De meeste lezers zullen dat geluid
wel kennen; het is ook te horen in filmpjes op YouTube (zoek bijvoorbeeld op ‘het
geluid van natuurijs’). We vroegen ons aanvankelijk af of je het met krassen zou
kunnen aanduiden, maar dat is het niet echt. Wie kent er een bestaande benaming
voor, bijvoorbeeld uit zijn eigen dialect? Of is er misschien iemand die iets treffends
en herkenbaars kan verzinnen? Het kan een onomatopee zijn - een
geluidsnabootsend woord dus - maar het hoeft niet.
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Een schaatser op de Oostvaardersplassen.
Foto: Carola van der Heyden

Reacties en suggesties kunt u sturen naar gaten@onzetaal.nl, of via het postadres
dat u in het colofon vindt. In het meinummer van Onze Taal vindt u het resultaat
van de zoektocht én een volgende oproep.

Digitale versie Onze Taal
Secretariaat genootschap Onze Taal
In het novembernummer van 2007 werd een digitale versie van het tijdschrift Onze
Taal aangekondigd. Die is sinds begin januari voor iedereen beschikbaar. Drie
maanden lang, tot 1 april, kan iedereen via internet Onze Taal in digitale vorm
meelezen. Op de openingspagina van www.onzetaal.nl kunt u met één klik op de
knop de voordelen van een elektronische editie ervaren. Die is verrijkt met allerlei
aanklikbare voorzieningen, waardoor direct achterliggende informatie wordt
opgeroepen.
Op 1 april verloopt de gratis proefperiode. Toegang tot de nieuwe elektronische
nummers is vanaf dat moment alleen nog maar mogelijk met een apart abonnement.
Dat kost €24,- per jaar, of €12,- extra als u al geabonneerd bent op de papieren
versie. Het gaat om een proef van één jaar.
Voor lezers buiten Nederland en België is de digitale versie een stuk goedkoper
dan een papieren abonnement en vaak ook gemakkelijker: geen vertraagde of
zoekgeraakte post meer. Voor scholen, bibliotheken en bedrijven ontstaan er nieuwe
toepassingen voor Onze Taal; een digitale versie kan sneller en gemakkelijker
verspreid worden. Voor dit grootschaliger gebruik zijn licenties af te sluiten, waardoor
de prijs per gebruiker sterk terugloopt.
Voor aanmelding of meer informatie kunt u mailen naar administratie@onzetaal.nl
of bellen met 070 - 356 12 20.

Onze Taal weer in Taaladvies.net
Secretariaat genootschap Onze Taal
De Taaladviesdienst van Onze Taal werkt na een pauze van bijna twee jaar weer
mee aan het online taaladviseringsproject van de Nederlandse Taalunie:
Taaladvies.net. In februari 2006 werd de samenwerking met de Taalunie stopgezet.
Daarna is het project Europees aanbesteed. Uit die aanbesteding kwam Onze Taal
als meest geschikte partner uit de bus, en per 1 januari jongstleden heeft de
Taaladviesdienst de werkzaamheden hervat. Meer informatie is te vinden op
http://taaladvies.net.
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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.

Ga koken niet van GeenStijl
Marcel Uljee - Amersfoort
Het decembernummer heb ik weer met veel plezier gelezen, maar ik zou graag één
passage corrigeren. In zijn artikel ‘Ongezien de tyfus’, over het taalgebruik op de
website GeenStijl, constateert Ton den Boon dat het GeenStijl-jargon doordringt in
andere media. Als voorbeeld noemt hij de uitdrukking ‘Minister, ga koken.’ Maar dat
is, ere wie ere toekomt, een toespeling op de beruchte opmerking die Pim Fortuyn
verslaggever Wouke van Scherrenburg in 2002 toebeet na een kritische vraag over
zijn gedrag: ‘Mevrouwtje, ga lekker naar huis, koken, veel beter’ - nog voordat
GeenStijl bestond dus.

Groot Dictee der NT2
dr. J. de Rooij - Nijmegen
Het artikel over het dictee voor anderstaligen (‘Met het woord horizon gingen de
meesten de mist in’, Onze Taal november) was interessant. Het dictee lijkt me een
uitstekend initiatief. Maar waarom heet het ‘Groot Dictee dér NT2’? Natuurlijk naar
aanleiding van ‘Groot Dictee der Nederlandse taal’, maar dat is een foutieve analogie.
Het woord taal is historisch gezien als vrouwelijk te beschouwen, en dan is der
correct, maar NT2 betekent ‘Nederlands als tweede taal’, en Nederlands is een
het-woord en dat is niet met der te combineren. Nederlands vraagt om van het of
van of desnoods van 't als men rijm en ritme van ‘Groot Dictee der NT2’ wil
handhaven.

Met sint-juttemis
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Joke Spits - Vught
In de decemberaflevering van de rubriek ‘Vraag en antwoord’ werd de vraag
behandeld waar de uitdrukking met sint-juttemis vandaan komt. Het antwoord
vermeldt dat de oorspronkelijke versie luidde: met sint-juttemis, als de kalveren op
het ijs dansen. Ik hoorde de uitdrukking in mijn jeugd vaker dan me lief was, maar
bij ons in Alkmaar was hij nóg langer, namelijk: met sint-juttemis, als de kalveren
met de blote poten op het ijs dansen.

Kipsalon
Ad van der Kouwe - Schiedam
In het decembernummer van Onze Taal beschrijft Kees van der Zwan hoe kapsalon
er een betekenis bij heeft gekregen. Tegenwoordig verwijst het woord ook naar een
vooral in Rotterdam snel populair geworden gerecht: een mengsel van patat,
shoarmavlees en gesmolten kaas.

Na de ‘kapsalon’ staat nu ook de ‘kipsalon’ op het menu.

Nieuwsgierig geworden bestelde ik in het Schiedamse grillrestaurant Tabor de
desbetreffende schotel. Tot mijn verrassing bleek daar ook de ‘kipsalon’ op de kaart
te staan: hetzelfde gerecht, echter bereid met kip in plaats van met lamsvlees. Een
kleine zoektocht op internet heeft mij duidelijk gemaakt dat ook deze variant in de
regio Rotterdam inmiddels gemeengoed is geworden. De culinaire en taalkundige
ontwikkelingen in de shoarmabranche staan niet stil!

‘Vloeken is aangeleerd’
D.L. van Laar - Deventer
In het novembernummer las ik in de rubriek ‘Reacties’ een stukje over de slogan
‘Wie vloekt verliest’, die op een bepaald station was aangevuld met ‘En wie verliest
vloekt’. Dat deed mij denken aan een eerdere poster die de Bond tegen het vloeken
jarenlang gebruikte. Daarop stond een kleurige papegaai met daaronder de tekst:
‘Vloeken is aangeleerd!’ Op het station in 's-Hertogenbosch stond daar, ook jarenlang,
met stift onder geschreven: ‘Bidden ook!’

De x en het maal-teken
Jeroen Lagendijk - Almere
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Het novembernummer van Onze Taal bevat een interessant interview met Karel
Treebus, de auteur van de Symbolenwijzer. Helaas komt hierin de oude scheiding
tussen alfa's en bèta's op een vervelende manier tot uitdrukking, als Treebus zijn
ergernis uitspreekt over het volgens hem overbodige gebruik van het sterretje als
maalteken: ‘... het maal-teken is bij elk lettertype hetzelfde: gewoon een dwarskruisje.’
Al in de brugklas werd mij bij wiskunde het gebruik van het sterretje als maal-teken
op goede gronden aangeleerd. In de wiskunde maakt men gebruik van vergelijkingen,
waarbij onbekende getallen als letters geschreven worden, het liefst als x en y.
Probeer dan maar eens een som op het bord voor te doen! Het verschil tussen de
letter x en het maal-teken is niet te zien. Vergissingen (betekent 2xy ‘twee maal y’
of ‘twee maal x maal y’ - het maal-teken mag namelijk ook worden weggelaten) zijn
dan snel gemaakt. De introductie van een sterretje als maal-teken voorkomt die
ellende: 2*y verschilt duidelijk van 2xy, zelfs in mijn handschrift. Het maal-sterretje
is er dus zeker niet voor niets gekomen.

Naschrift Karel Treebus
Als men in handschrift geen verschil kan maken tussen een maal-teken en een
onderkast-x zegt dat misschien meer over het schrijfonderwijs van de laatste halve
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eeuw dan over de tegenstelling alfabèta. Ik ben nogal een bewaarderig type en
bezit nog mijn oude wiskundecahiers uit beginjaren vijftig van de vorige eeuw
(‘Bonloos verkrijgbaar’, staat er op het etiket!). En ik verzeker de geachte
briefschrijver dat daarin nergens misverstand kan ontstaan tussen de onbekende
getallen ‘iks’ en de maal-tekens. Ik heb trouwens altijd gedacht dat een alternatief
voor het maal-teken × volgens de SI-aanwijzingen een punt op halve letterhoogte
is. Dus dat sterretje, dat al zo veel dingen betekent, is niet nodig (zeker niet in de
tekstverwerking of in druk). Dat een sterretje vergissingen zou uitsluiten, is ook niet
waar, want het betekent wiskundig in de systeemtheorie ook nog eens ‘convolutie
van’.
Het staat natuurlijk eenieder vrij om die asterisk op een schoolbord of in handschrift
als vermenigvuldigingsteken te gebruiken, maar ik vond het toch te ver gaan om
het in mijn Symbolenwijzer als correct te propageren, temeer daar de ondertitel luidt:
Een praktische gids voorgedrukte tekens en symbolen. Ik hou het dus maar op
alt-0215 voor een maalteken.

Iktionaire
Lingokil
Dat was een voltreffer, het thema van het januarinummer van Onze Taal: begrijpelijke
taal. Pr-mensen spreken in zo'n geval van een ‘roadblock’ - dat je geen medium
kunt raadplegen of je komt het onderwerp tegen. Nu maar hopen dat de aanmakers
van onbegrijpelijke taal niet alleen de klok hebben horen luiden en opgelucht
overgaan tot de wanorde van de dag. De wanorde in hun hoofd bedoel ik daarmee,
want onbegrijpelijke taal is natuurlijk vooral het gevolg van onbegrijpelijke gedachten.
Of beter: onbegrepen gedachten - iets wat onbegrijpelijk is, kan ook niet begrijpelijk
worden geformuleerd. Een moeilijke gedachte leidt tot moeilijke taal, daar is niets
mis mee. Taal die moeilijker is dan de omschreven gedachte, díé vormt het probleem.
Eenvoud is de natuurlijke vijand van elke professional, wiens status wortelt in
exclusieve, hoogwaardige kennis. Daarom hebben de ingenieurs van Honeywell
het over ‘aanwarmen’, want een huisvrouw zegt ‘opwarmen’. Daarom staat neger
in Van Dale twee keer gedefinieerd, terwijl de tweede definitie niets toevoegt.
Van sommige taal is het onbegrijpelijke vooral dat hij bestáát. Die moet je niet
oplappen maar opruimen. Verdelgen. Last van ontaal? Bel Lingokil.
Artikel 24 van de Werkloosheidswet begint zo:
De werknemer voorkomt dat hij (a) verwijtbaar werkloos wordt; (b)
werkloos is of blijft, doordat hij: (1) in onvoldoende mate tracht passende
arbeid te verkrijgen; (2) nalaat aangeboden passende arbeid te
aanvaarden of door eigen toedoen geen passende arbeid verkrijgt; (3)
door eigen toedoen geen passende arbeid behoudt; of (4) in verband met
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door hem te verrichten arbeid eisen stelt die het aanvaarden of verkrijgen
van passende arbeid belemmeren.
Wat is het verschil tussen onvoldoende proberen werk te krijgen en door eigen
toedoen geen werk krijgen? En eisen stellen die het aanvaarden of verkrijgen van
passend werk belemmeren en nalaten passend werk te aanvaarden, wat is daar
het verschil tussen? Hier vallen vijf klappen waar slechts drie vliegen zijn. In essentie
staat hier dat een werknemer verwijtbaar werkloos is (en dus geen uitkering krijgt)
als hij passend werk door eigen toedoen verliest, onvoldoende probeert passend
werk te vinden of nalaat dit te aanvaarden.
Lid 5 van artikel 24 is ook een rommeltje. ‘De werknemer is verplicht zich zodanig
te gedragen dat hij door zijn doen en laten het Algemeen Werkloosheidsfonds, het
sectorfonds of het Uitvoeringsfonds voor de overheid niet benadeelt of zou kunnen
benadelen’, zo begint het. Wat is gedrag? Doen en laten. Een werknemer dient zich
dus ‘zodanig te gedragen dat hij door zijn gedrag’, etcetera. ‘De werknemer benadeelt
het Algemeen Werkloosheidsfonds, het sectorfonds of het Uitvoeringsfonds niet’,
is alles wat hier staat.
De Werkloosheidswet is de hoeksteen van de verzorgingsstaat; verbijsterend dat
die zo krakkemikkig geformuleerd is.
Zijn er gegronde juridische redenen voor deze kromtaal? Op de Dag van de
Wetgeving, in maart 2007, legde ik bovenstaande analyse voor aan een zaal vol
wetgevingsjuristen, waarvan niemand er juridisch iets op aan te merken vond. De
schrijver van de bewuste artikelen, ook uitgenodigd, vroeg vooraf inzage in mijn
tekst en kwam niet opdagen. Begrijpelijk. Als Rentokil komt, blijf je ook niet thuis.
Jan Kuitenbrouwer
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Taaladviesdienst
Vraag en antwoord
De/het icoon
? Is icoon een de-woord of een het-woord?
! Dat hangt van de betekenis af. Tot enkele jaren geleden noemden de
woordenboeken alleen de icoon; daarmee werd dan meestal een (gestileerde)
afbeelding bedoeld, in het bijzonder van een heilige.
Maar icoon heeft er tamelijk recent twee specifieke betekenissen bij gekregen.
Allereerst is het een synoniem van pictogram in de computerbetekenis (een plaatje
op het beeldscherm om een programma of functie te activeren). Ook kan icoon een
persoon aanduiden: iemand die, zoals de grote Van Dale (2005) het formuleert, ‘(in
een bepaald cultureel opzicht) beeldbepalend is voor de tijd waarin hij of zij leeft’ bijvoorbeeld een stijlicoon of een muziekicoon.
In beide nieuwe betekenissen wordt icoon meestal als het-woord gebruikt, dus
ook als het een persoonsaanduiding is. Zo is een cultureel icoon gewoner dan een
culturele icoon, en ook het stijlicoon komt veel vaker voor dan de stijlicoon.

Onder de voet(en) lopen
? Waarom is het onder de voet lopen en niet onder de voeten lopen?
! Deze uitdrukking dateert uit de late Middeleeuwen, en in het Middelnederlands
kon voet zowel een enkelvoud als een meervoud zijn. Er waren in die tijd wel meer
korte woorden die een uitgangsloos meervoud hadden, zoals been, deel, ding en
woord.
Die uitgangsloze meervouden verdwenen langzaam maar zeker, ten gunste van
de ‘gewone’ meervouden op -en. Maar in een aantal vaste uitdrukkingen bleef de
korte vorm bewaard - onder andere in onder de voet lopen. Een vergelijkbare
combinatie is op de been, zoals in op de been zijn en op de been brengen.

Cursussen Taaladviesdienst
In april geeft de Taaladviesdienst weer een aantal spelling- en grammaticacursussen.
Meer hierover kunt u lezen in het januarinummer (pagina 19) of op onze website:
www.onzetaal.nl/cursussen.
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Op veel iconen zijn Maria en het kindje Jezus te zien.

Mama/mamma en papa/pappa
? Schrijf je mama en papa of mamma en pappa?
! Zowel mama en papa als mamma en pappa zijn goed; alle naslagwerken vermelden
beide vormen. Mama en papa zijn de oudste vormen, die ook tegenwoordig nog
het gebruikelijkst zijn.
Mam(m)a en pap(p)a zijn ontstaan als zogeheten stamelwoordjes van jonge
kinderen: de klanken ma en pa zijn gemakkelijk te maken. In het Latijn bestond al
het woord mamma, dat allereerst ‘vrouwenborst’ betekende (denk ook aan
mammografie: ‘röntgenonderzoek van de borst’), en in kindertaal soms voor ‘moeder’
werd gebruikt. Volgens het Etymologisch woordenboek van het Nederlands heeft
het Nederlands mam(m)a en pap(p)a echter niet uit het Latijn overgenomen, maar
uit het Frans, waar ze met één m of p werden geschreven (maman, papa); de
schrijfwijzen mama en papa sluiten hierbij aan.
In het Frans ligt de klemtoon bovendien op de tweede lettergreep; in het
Nederlands was dat in eerste instantie ook zo. Maar in de loop van de twintigste
eeuw werd het steeds gewoner om de klemtoon op de eerste lettergreep te leggen.
Daarbij werd de eerste a kort uitgesproken, en waarschijnlijk zijn de schrijfwijzen
mamma en pappa in zwang geraakt om die uitspraak beter tot uitdrukking te brengen.
In de eerste drukvan Van Dale (1864) zijn mama en papa al opgenomen. De
schrijfwijzen met een dubbele medeklinker vermeldt Van Dale pas sinds 1961.

Washington (D.C.)
? De hoofdstad van de Verenigde Staten is Washington. Waarom wordt daar
in het Engels vaak D.C. aan toegevoegd, en moet dat in het Nederlands ook?
! D.C. staat voor District of Columbia. Deze afkorting wordt, vooral in Amerikaanse
teksten, vaak toegevoegd om verwarring te voorkomen: er is namelijk ook een stáát
die Washington heet (aan de andere kant van het land). Omdat die verwarring buiten
de VS vrijwel nooit optreedt, kan D.C. in andere talen, dus ook in het Nederlands,
makkelijk worden weggelaten.
De stad Washington ligt formeel niet in een van de vijftig Amerikaanse staten; zo
wordt voorkomen dat één staat invloed uitoefent op de federale hoofdstad. Het
gebied waar Washington in ligt, wordt een ‘federaal district’ genoemd: een
gebiedsdeel van een land dat niet ‘meetelt’ bij de onderverdeling in provincies of
staten. De naam van dit district is Columbia; dit is een oude, poëtische naam voor
de VS, die verwijst naar de ontdekker van Amerika: Christoffel Columbus.
Welbeschouwd zijn de stad Washington en het district Columbia twee
aanduidingen voor iets wat feitelijk samenvalt: het gaat om hetzelfde gebied met
hetzelfde bestuur. Wel is de agglomeratie Washington veel groter.

Herkomst basterdsuiker
? Waar komt het woord basterdsuiker eigenlijk vandaan?
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! Basterd is een afgezwakte vorm van bastaard. Dat woord betekent in de eerste
plaats ‘onwettig kind’ of ‘dier dat (of plant die) ontstaan is uit vermenging van twee
verwante soorten’. Daarnaast kan het in samenstellingen gebruikt worden, om aan
te geven dat het genoemde ‘onzuiver’ is. Het heeft dan vaak betrekking op planten
of dieren, maar ook andere zaken kunnen ‘bastaard’ zijn.
Basterdsuiker (of bastaardsuiker) heet zo omdat die vroeger minder gezuiverd
was dan gewone suiker (kristalsuiker). Basterdsuiker heeft ook tegenwoordig nog
zijn speciale eigenschappen en kleuren te danken aan extra toevoegingen.
Op de website van Onze Taal worden ruim elfhonderd taalkwesties
besproken: www.onzetaal.nl/advies.
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Marc van Oostendorp
Het onderzoek
Een vertaalcomputer met een zes op zijn rapport
De tv-serie Star Trek was achteraf een inspiratiebron voor de huidige Tilburgse
hoogleraar Antal van den Bosch (38). Toen hij als kind die serie zag, waarin een
‘universele vertaler’ voorkwam, die alles kon vertalen van iedere taal naar de andere,
wist hij nog niet dat hij later zou gaan meehelpen werkelijkheid te maken van die
sciencefiction.
De droom zelf is al ouder. Vrijwel zo lang als er computers bestaan, proberen
mensen een vertaalmachine te maken. Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog
werkten Amerikaanse geleerden en ingenieurs aan een computer die snel van het
Russisch naar het Engels zou kunnen vertalen. Volgens een anekdote voerde men
aan een prototype eens de bijbeltekst ‘De geest is wel gewillig, maar het vlees is
zwak’ (Matteüs 26:41). Men liet die zin naar het Russisch vertalen, en die vertaling
vervolgens ook weer door de computer omzetten naar het Engels. Het resultaat:
‘The wodka is good, but the beef is rotten’ (‘De wodka is goed, maar het rundvlees
is bedorven’).

■Geld verdienen
Inmiddels zijn vertaalcomputers wel iets beter geworden, maar nog steeds is een
machine niet in staat om een doorsneetekst zó van de ene taal naar de andere over
te zetten dat je die vertaling ook kunt begrijpen zonder het origineel te raadplegen.
‘De beste algemene vertaalcomputers halen tegenwoordig een vier of een vijf op
hun rapport’, zegt Van den Bosch. ‘Er zijn er wel een paar die een acht halen, maar
die vertalen dan alleen heel specifieke teksten, zoals weerberichten. Binnen een
paar jaar moet dat een vijf of een zes worden. Een menselijke vertaler zal er dan
altijd nog naar moeten kijken als je de tekst wilt gebruiken, maar die hoeft dan in
ieder geval een heleboel routinewerk niet meer te doen.’
Van den Bosch heeft er vertrouwen in, omdat er de laatste jaren nieuwe technieken
worden beproefd. ‘De zoekmachine Google heeft sinds kort een dienst waarmee je
webpagina's onder andere van het Nederlands naar het Engels kunt vertalen en
omgekeerd. Die werkt met een nieuwe technologie die ik ook aan het uitproberen
ben.’ Anders dan voor het commerciële Google is het voor Van den Bosch niet per
se de bedoeling om geld te gaan verdienen met zijn vertaalcomputer. De geleerde
wil vooral achterhalen hoe een dergelijk systeem in elkaar kan zitten.
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Antal van den Bosch: ‘Mijn uitgangspunt is om een werkend computermodel te maken.’
Foto: Ben Bergmans

■Meneer de voorzitter
Hoe werken die nieuwe technieken? ‘De grondslag wordt gevormd door grote
databases met vertalingen die door mensen gemaakt zijn. Google maakt daarvoor
gebruik van alle internetpagina's waar ergens “klik hier voor een vertaling” staat.
Wij in Tilburg gebruiken een grote database met verslagen van vergaderingen in
het Europees Parlement die in allerlei talen vertaald zijn. Als de computer nu een
nieuwe zin moet omzetten, zoekt hij in de database alle zinnen op die een beetje
op de nieuwe zin lijken. Dan probeert hij de vertalingen van die zinnen zó in elkaar
te passen dat er een nieuwe vertaling ontstaat.’
De techniek is nieuw omdat er tien, twintig jaar geleden nog geen mogelijkheden
voor waren. Zulke grote databases met vertalingen bestonden nog niet, en computers
zouden ook niet het vermogen hebben gehad om er snel genoeg in te zoeken. Er
zijn ook wel problemen die specifiek zijn voor deze methode. Van den Bosch: ‘Omdat
onze computer zich baseert op verslagen van parlementaire vergaderingen, weet
hij niet zo goed raad met gewone alledaagse taal. Hij laat een stukje tekst nu nog
regelmatig beginnen met de woorden Meneer de voorzitter, omdat hij denkt dat dit
zo hoort.’ Door de technologie te verfijnen en de databases groter te maken, worden
dit soort kwesties hopelijk opgelost.

■Creativiteit
Van den Bosch hoopt ook andere toepassingen te kunnen maken met dezelfde
technieken. Voor een verbeterde spellingcontrole die bijvoorbeeld problemen met
de spelling van werkwoorden - bestuurd of bestuurt? - aankan, kun je ook kijken
hoe het woord in vergelijkbare zinnen meestal gebruikt wordt. En uiteindelijk denkt
Van den Bosch dat de techniek ook kan worden toegepast in
vraag-en-antwoordsystemen. Iemand belt naar een informatielijn om bijvoorbeeld
inlichtingen te krijgen over een vliegreis, theaterkaartjes of het weer, de computer
zoekt de vraag op en formuleert het antwoord dat op soortgelijke vragen gegeven
werd.
Is dit alles uitsluitend een handigheidje voor de computer, of zegt Van den Bosch'
onderzoek ook iets over de manier waarop wij mensen met taal omgaan? Zouden
wij ook bij ieder gesprek het voorafgaande in ons hoofd razendsnel vergelijken met
alle eerdere gesprekken die we hebben gehoord, om op basis daarvan uit te rekenen
wat nu het gebruikelijkste antwoord is? Hoeveel ruimte laat dat voor creativiteit?
Van den Bosch: ‘Mijn uitgangspunt is om een werkend computermodel te maken.
Maar ik lees de laatste tijd boeken en artikelen van psychologen en taalkundigen
die inderdaad op dat soort gedachten gekomen zijn. Mensen hebben wel het gevoel
dat we telkens nieuwe dingen bedenken, maar misschien is dat wel een illusie. We
hebben er eigenlijk nog steeds geen idee van hoe wij komen tot de zinnen die we
zeggen.’
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Guus Middag
Zong
Dom, lomp & famous
Waarom zingt Eva de Roovere ‘Jij is lastig’ en ‘fantastig’? En de
jongens van Opgezwolle ‘proef die woofer’? En hoe komt het dat dit
zo bijzonder klinkt? In zijn rubriek ‘Zong’ staat Guus Middag stil bij
de taal en de poëzie die te horen is in allerlei Nederlandstalige liedjes,
oud en nieuw.
Het was in de herfst. Ik stond weer eens gedachteloos met mijn afwasborstel de
afwas te borstelen, toen het vanuit de radio langzaam tot mij doordrong: een
drenzerig jengelnummertje, onrustig, met veel verschillende stemmen, gilletjes en
uithalen, en een ouderwets orgeltje eronder. Het leek mij een Engelstalig hitje uit
het begin van de jaren zestig. Maar toen ik beter luisterde, ving ik warempel enkele
Nederlandse woorden op, in een onwaarschijnlijk snel raptempo uitgesproken. Zo
te horen was het lied ook op allerlei plekken verknipt en van maskerende bliepjes
voorzien. Censuur! Zoals altijd maakt censuur nieuwsgierig naar het gecensureerde,
dus al spoedig bevond ik mij, de handen nog vol schuim, achter de zoekmachine om er al snel achter te komen dat ik had geluisterd naar ‘Dom, lomp & famous’, het
(toen nog) nieuwe nummer van The Opposites. Dat het zo ouderwets had geklonken
was niet vreemd, want het bleek gebaseerd op ‘Liar, Liar’, uit 1965, van The
Castaways, een klassieker uit het genre van de garagerock.

■Propvol
The Opposites (De Tegenstellingen) worden gevormd door een lange blanke en
een kleine donkere jongen. De eerste is Twan van Steenhoven, ook wel bekend als
Twannes, of Big2, uit Heiloo. De tweede is Willem de Bruin, ook wel Willy uit het
dorp Noordeinde, a.k.a. De Polderneger. Zoals uit de namen en de bijnamen en
ook uit de titel van het lied al blijkt, zit er veel Engels in het Nederlands van The
Opposites. En anders maken de uitroepen waarmee het nummer begint dat wel
duidelijk: ‘Big2 op de beat!’, ‘Check it out!’ en ‘OK!’
Daarna mag Dio, een van de gastsprekers, van wal steken. ‘Wie ben ik?’, roept
Dio, en hij weet zelf het antwoord al: ‘Ik ben de shit van al die rappers hier!’ Ook hij
stopt veel Engels in zijn lyrics. ‘Al die chicks willen chillen met een click, maar de
click die is te ver van hier!’ Dit alles ruim binnen de twee seconden uitgesproken.
Zo propvol is het hele nummer. Het is niet in een paar trefwoorden te vatten. Er is
om te beginnen, zoals het hoort in snelle hiphopnummers, de presentatie van de
beschikbare genot- en roesmiddelen: binnen een paar regels passeren bier, xtc,
cocaïne en Hennessy. Dan zijn er, bij wijze van geurvlag, de uitgaansgelegenheden,
zoals de Jimmy Woo. En de dansmodes, en alle kritiek erop: ‘Ik doe geen jumpstyle,
ik doe Big2-style.’
En de meisjes, te onderscheiden in chicks, bitches, sletjes en schatjes. Er is,
zoals ook wel vaker in dit genre, de nodige kritiek op de meisjes. De ene keer zijn
ze te lelijk, en dan hebben ze ook nog het lef om te denken dat ze wel even met
een van de zangers mee naar huis (‘mee naar me crib’) mogen. De andere keer
zijn ze weer niet toeschietelijk genoeg: ‘Hee schatje, word niet boos als ik effetjes
nu aan je zit.’ Soms is het koosgedrag van de zangers zelf onvoorspelbaar. Ik citeer
Big2: ‘Ik ben aardig, veel te aardig, dus daarom roep ik: fuck'n bitch.’
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■Imponeergedrag

The Opposites: Twannes (I.) en De Polderneger.
foto: Yamandu Roos

Het is natuurlijk allemaal ruige straattaal, met het bijbehorende ruige
imponeergedrag. Het heeft ook alles van een clublied, bedoeld om de groepsidentiteit
te bevestigen. ‘Zo zijn wij’, dat klinkt tussen de regels door. En ook: ‘We laten ons
door niemand de wet voorschrijven.’ Intussen is het ook allemaal wel weer zo grof
en overdreven dat het niet moeilijk is er een parodie op alle Amerikaanse
gangstarapclichés in te zien, inclusief alle seksuele beledigingen. ‘Ik ben de baas
en ik vind je aardig’, horen we een van de rappers zeggen, gevolgd door het bevel
‘laat je kop maar verdwijnen tussen mijn benen.’ Let vooral ook op het liefkozende
woord ‘kop’. Zo valt ook te verklaren dat steeds weer de weinig verheffende
refreinregel terugkeert: ‘Ik ben dom, lomp en famous’, gezongen met een nare hoge
kinderstem. Als er al domme blondjes bestaan, dan zijn dit de mannelijke
tegenhangers ervan: domme lomperiken, en nog beroemd ook.
Hun domheid en hun lompheid komt tot een hoogtepunt in de belachelijke regel
die steeds weer op de refreinregel volgt: ‘Bitches zitten aan m'n penis!’ Het klinkt
bijna als een noodkreet. Let intussen op het gemankeerde rijm ‘famous’ - ‘penis’,
de ongemakkelijke combinatie van het Engelse straatscheldwoord ‘bitches’ en de
Latijnse medische genitaalaanduiding ‘penis’, en de onbeholpen omschrijving ‘zitten
aan’ voor de toch zo gewenste bevredigingshandeling. Het effect is grappig. De
hele pimp-bitch-ho-blingbling-macho-cultuur wordt hier belachelijk gemaakt, althans
voor de goede verstaander. Die ene zenderbaas dacht er anders over. Hij verving
op de radio alle penissen door bliepjes, en vestigde er zo juist de aandacht op zeker die van de gedachteloos luisterende afwasser.
Voor de videoclip van dit nummer zie www.onzetaal.nl/tijdschr/zong.php.
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Redactie Onze Taal
Tamtam
Noodplannen voor hbo-studenten
Niet alleen eerstejaars pabo-studenten zijn slecht in rekenen en taal. Uit een
onderzoek van de HBO-raad, waarvan de resultaten eind januari bekendgemaakt
werden, blijkt dat dit ook geldt voor eerstejaars aan andere hbo-instellingen. Vorig
jaar ontstond er enige paniek in de onderwijswereld nadat bekend was geworden
dat maar liefst 68% van de toekomstige basisschoolleraren was gezakt voor de
verplichte taaltoets. Uit het vervolgonderzoek blijkt dat niet-pabo-studenten
vergelijkbaar slecht scoren. Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad, wees nog
eens op de noodzaak achterstanden te voorkomen en te verhelpen.
De raad reageerde dan ook met instemming op het rapport Over de drempels
met taal en rekenen, dat op dezelfde dag verscheen. In dat rapport, op verzoek van
het ministerie van Onderwijs samengesteld door de commissie-Meijerink, staat
gedetailleerd omschreven over welke taal- en rekenvaardigheden leerlingen aan
het eind van het basis- en voortgezet onderwijs zouden moeten beschikken - iets
wat nooit eerder zo nauwkeurig gebeurde.
Volgens de HBO-raad ligt hier een deel van de oplossing, maar zijn er ook op
korte termijn maatregelen nodig. Samen met de MBO- en de VO-raad wordt daarom
bekeken of er nog voor 1 april dit jaar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

Kritiek op Taalunie
‘A cute doodsangst’. Daardoor wordt de Nederlandse Taalunie overvallen zodra
iemand oppert dat zij ook een normerende taak heeft, aldus dichter en schrijver
Benno Barnard op 11 januari jl. in een fors opiniestuk in het wekelijkse Cultureel
Supplement van NRC Handelsblad. Hij reageert daarmee op het eind 2007
gepresenteerde meerjarenplan van de Taalunie, dat volgens hem een weinig
bevlogen indruk maakt. Hij mist ‘enig voorstel om de creolisering van het Nederlands
te bevechten, of de verengelsing van het hoger onderwijs, of het rampzalige
“hertalen” van klassieke kinderboeken’. Bovendien: ‘nergens stelt de Taalunie me
gerust inzake de spelling, die zo te zien permanent “geactualiseerd” moet worden’.
Volgens Barnard is het tijd voor ‘een Taalunie met allure’, die een
‘Groot-Nederlandse academie’ (naar het voorbeeld van de Académie française) in
het leven roept, met schrijvers en intellectuelen ‘die al datgene doen waar
ambtenaren niet toe bij machte zijn’.
Het stuk kreeg een flinke nasleep. Een week later was er veel bijval voor Barnards
gepeperde mening (waarbij en passant ook het zich in een ‘fatalistische slaap’
bevindende Genootschap Onze Taal werd gehekeld). De week dáárna volgden de
meer gematigde lezersreacties (‘Taal verandert en daar is geen kruid tegen
gewassen’) en ten slotte reageerde de Taalunie zelf, onder de kop ‘Bevries taal en
ze gaat dood’.

Dehaene: ‘Behoud Nederlands in EU’
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Nederland schuift de landstaal in Europees verband wel heel makkelijk aan de kant
volgens de Belgische oud-premier Jean-Luc Dehaene, tegenwoordig
Europarlementslid: ‘Wie verkozen worden in het Europees Parlement moeten geen
taalexamen hoeven doen in het Engels voor ze mogen beginnen. Daar zou ik van
tijd tot tijd wat meer steun voor willen vanuit Nederland’, zo zei hij bij de
Belgisch-Nederlandse Vereniging Benev in Brussel. ‘Voor mij is essentieel dat alle
talen gelijk zijn, ook als het wat kost.’
Hij reageerde daarmee op de Nederlandse minister van Onderwijs Ronald Plasterk,
die vorig jaar had gezegd één enkele taal in de EU-instellingen efficiënter te vinden.

Amsterdammers winnen WK debatteren
Anne Valkering en Reinier de Adelhart Toorop, studenten aan de Universiteit van
Amsterdam, hebben eind vorig jaar in de categorie ‘studenten met Engels als tweede
taal’ de eerste prijs in de wacht gesleept bij het WK debatteren in Bangkok.
Aan dat WK deden bijna 800 studenten van 184 universiteiten mee. In de finale
versloegen de Amsterdammers twee teams uit Maleisië en een team uit Duitsland.

Mooiste woorden van 2007
Rond de tijd dat in Nederland een woord van het jaar werd gekozen (het vorige
maand in Onze Taal besproken bokitoproof ‘tegen een stootje kunnend’), bekroonden
ook in andere landen allerlei organisaties de mooiste of typerendste woorden van
2007.
In Duitsland koos het Gesellschaft für deutsche Sprache voor het veelzeggende
Klimakatastrophe. Het lelijkste woord werd daar Herdprämie: ‘haardpremie’, oftewel
‘geld voor moeders die thuisblijven’.
Voor het Engels heeft bijna ieder woordenboek zijn eigen verkiezing. Een greep:
wOOt (onlinekreet van euforie), grass station (‘tankstation voor groene brandstof’)
en locavore (‘eter van lokaal geproduceerd voedsel’). De American Dialect Society
koos niet alleen een beste woord (subprime ‘niet ideaal’, vooral gezegd van leningen),
maar ook onder meer het creatiefste, meest nutteloze en minst kansrijke woord van
2007 (zie www.onzetaal.nl/dossier/mooiewoorden.php).
Tot slot nog drie Nederlandse winnaars: Sanne, Sem en boerenverstand. Dat
bleken respectievelijk de meest geliefde babynamen van 2007 (volgens gegevens
van de Sociale Verzekeringsbank) en het mooiste agrarische woord (volgens lezers
van het blad Nieuwe Oogst).
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Frank Jansen
Hom of kuit
Nederlands verplicht in raadsvergaderingen?
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige Frank Jansen behandelt iedere maand zo'n kwestie, en
nodigt iedereen uit te reageren.
In de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord voeren personen met een Turkse
achtergrond tijdens vergaderingen geregeld gesprekken in het Turks. Dit tot
ongenoegen van Nederlandstalige raadsleden. Moeten daarom andere talen dan
de Nederlandse verboden worden? Ja, vindt de Partij voor de Vrijheid, nee, vindt
de minister van Binnenlandse Zaken. Wie heeft er gelijk?

Voorstander
In gezelschap spreken we de taal die iedereen in dat gezelschap kan verstaan. Dat
is een eenvoudige fatsoensregel die ervoor zorgt dat er überhaupt gezelschap kan
bestaan. In een vertegenwoordigende democratie bestaat er een bijzonder soort
gezelschappen: wijk- en gemeenteraden, provinciale en landelijke organen waarin
debatten en andere overlegvormen plaatsvinden. Die organen hebben twee kanten.
Aan de ene kant weerspiegelen ze de bevolking. Aan de andere kant zijn ze
onderdeel van de Nederlandse staat. De ene kant laat diversiteit zien, de andere
kant juist eenheid: één koningin, één grondwet, één munt. Hoe meer eenheid, des
te gelukkiger de mensen in het land. Als we over een standaardtaal beschikken,
moeten we die ook de rechten geven die haar toekomen. Stel daarom het Nederlands
verplicht in alle officiële situaties, om te beginnen in politieke vertegenwoordigende
organen. Dat geeft bovendien aan iedereen - autochtoon en allochtoon - die er een
eigen variant van het Nederlands op na houdt, een duidelijk signaal dat het de
moeite loont om de standaardtaal te leren.

Tijdens deelraadsvergaderingen in Rotterdam Feijenoord wordt geregeld Turks gesproken.
Foto: Diederik Beltman

Tegenstander
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In gezelschap spreken we de taal die iedereen in dat gezelschap kan verstaan.
Deze eenvoudige fatsoensregel is voldoende. Het Nederlandse raadslid moet
hetzelfde roepen wat wij vroeger bij fluisteraars riepen: ‘Mogen wij ook even
meegenieten?’ Meer willen regelen leidt tot regelneverij en nog meer ambtenaren.
Denk aan alle uitzonderingen (verwelkoming van buitenlandse gasten bijvoorbeeld)
waarvoor aparte bepalingen moeten komen. De voorgestelde maatregel berust op
de vooronderstelling dat het Nederlands een vaststaande hoeveelheid taal is, waar
iets binnen of buiten valt. Voor een andere, meer dynamische taalopvatting valt ook
wat te zeggen, namelijk dat ons idee van wat Nederlands is, voortdurend verandert.
Denk bijvoorbeeld aan sprekers die hun taal doorspekken met leenwoorden.
Sommigen vinden dat schitterend, anderen beschouwen het nauwelijks als
Nederlands. Maar het belangrijkste argument tegen is dat je best voor een zekere
eenheid kunt zijn zonder voor maximale eenheid te zijn. Dan beschouwen we
taalverschillen tot de variatie die net zozeer bij onze samenleving behoort als
geloofsverschil.

Wat vindt u ervan? Moet er in raadsvergaderingen verplicht
Nederlands worden gesproken?
Geef voor 10 maart 2008 uw mening op onze website:
www.onzetaal.nl/homofkuit. Of stuur een briefkaart met ‘Nederlands verplicht
in raadsvergaderingen’ of ‘Nederlands niet verplicht in raadsvergaderingen’
naar de redactie van Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In de volgende
aflevering de uitslag.

Uitslag vorige stemming
Moet de naam van streektaalproducten beschermd worden? Een duidelijke
meerderheid van de inzenders, 113 (72%), is daarvoor, slechts 44 stemmers (28%)
zijn tegen. Een van de bijdragen aan het forum stelt voor om een onderscheid te
maken tussen gewassen (Opperdoezer Rondes) en bereidingswijzen (Deventer
koek). Voor naamsbescherming van gewassen zijn wél goede argumenten te
bedenken, bijvoorbeeld dat de bijzondere smaak direct herleidbaar is tot een
bijzondere bodemgesteldheid, die nu eenmaal elders niet na te maken is. Voor de
bescherming van producten met een streekgebonden bereidingswijze gelden
dergelijke argumenten niet.
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Raymond Noë
InZicht
Engels op de universiteit
‘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.

Verengelst ons hoger onderwijs? Ja, en velen zien die ontwikkeling met lede ogen
aan, maar de universiteiten zelf vinden dat ze niet meer om het Engels als lingua
franca van de wetenschap heen kunnen. In opdracht van de Commissie Cultureel
Verdrag Vlaanderen-Nederland (CVN) heeft de taalkundige dr. Albert Oosterhof
van de Universiteit Gent uitgezocht in welke mate het Engels binnen de Nederlandse
en Vlaamse universiteiten is doorgedrongen. Zijn bevindingen zijn gepubliceerd in
het rapport Het Engels voertaal aan onze universiteiten? dat per universiteit beschrijft
hoe Engels die is en wat het beleid in dezen is. Het rapport noemt het aandeel van
het Engels in Nederlandse bacheloropleidingen ‘beperkt’: meestal ‘enkele procenten
van het aanbod’, met uitschieters tot 20%. In de masterfase ligt het percentage veel
hoger: 50% tot 100%. In Vlaanderen is het aanbod van het Engels ‘beperkter’. Op
bachelorniveau wordt daar vrijwel niet in het Engels lesgegeven, en in de masters
wordt het enkel gebruikt ‘in een beperkt aantal duidelijk afgebakende opleidingen’.

Het Engels voertaal aan onze universiteiten? Een inventariserend
onderzoek kan als pdf gedownload worden op de website van de CVN:
www.cvn.be, onder ‘publicaties’.

■Vertaalwoordenboeken Spaans en Italiaans
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Eind 2005 is Van Dale Lexicografie een nieuwe reeks woordenboeken begonnen:
de ‘Praktijkwoordenboeken’ - middelgrote vertaalwoordenboeken met zo'n 45.000
à 60.000 trefwoorden. Deze tweedelige woordenboeken bevatten vooral het
hedendaagse, gangbaardere idioom, en ze geven informatie over betekenis,
uitspraak en woordsoort. Waar nodig worden voorbeeldzinnen gegeven. De delen
Frans, Duits en Engels waren al verschenen, en onlangs is de reeks uitgebreid met
de delen Italiaans en Spaans. Bij de woordenboeken wordt een cd-rom geleverd,
waarop de complete inhoud ervan terug te vinden is.
De Van Dale-praktijkwoordenboeken N-S, S-N, N-I en I-N kosten €49,50
per stuk (gebonden, 900 à 1100 blz.). ISBN 978 90 6648 267 8 (N-S),
2661 (S-N), 269 2 (N-I), 268 5 (I-N)

■Nederlands overzee

In de afgelopen eeuwen hebben we het Nederlands geëxporteerd naar gebieden
ver weg - Suriname, de Antillen en Zuid-Afrika - en daar is men vervolgens zijn eigen
gang gegaan met onze taal. De uitspraak en de zinsbouw veranderden, maar ook
de woordenschat, en er ontstonden, vooral in het Afrikaans, woorden die ons
Nederlanders vreemd, vertederend of komisch in de oren klinken. Voorbeelden:
trompoppie (‘majorette’), moltrein (‘metro’) en hemelbesem (‘lange slungel’). Van
Dale-hoofdredacteur Ton den Boon heeft nu enige honderden voorbeelden van dit
‘verbeterde Nederlands’ samengebracht en verklaard in zijn boek Beterlands - waar
behalve het Nederlands van overzee ook wat Vlaamse woorden in staan.

Beterlands. Nederlands van over de grens is een uitgave van Adr. Heinen
Uitgevers en kost €11,95 (ingenaaid, 144 blz.). ISBN 978 90 8680 066 7

■Taal en denken
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In zijn nieuwste boek, De stof van het denken, analyseert de vermaarde Canadese
psycholinguïst Steven Pinker hoe de taal die we gebruiken zich verhoudt tot onze
gedachten, of, met andere woorden, hoe ons wereldbeeld zich weerspiegelt in de
taal die we spreken en schrijven. Hij onderzoekt gesprekken, grappen, conflicten,
verwensingen en de namen die we onze kinderen geven, en trekt conclusies over
hoe we de taal gebruiken om greep te krijgen op onze wereld. Het boek is te bestellen
via de website van Onze Taal: www.onzetaal.nl/boeken.

De stof van het denken. Taal als venster op de menselijke natuur, vertaald
door Judith Dijs, is een uitgave van Contact en kost €45,- (gelijmd, 592
blz.). ISBN 978 90 254 2395 7

■Symbolenwijzer

De Symbolenwijzer van typograaf Karel Treebus (i.s.m. vormgever Ben van Popering)
is een omvangrijke inventarisatie van tekens en symbolen op allerlei gebieden:
wisen natuurkunde, religie, magie, genealogie, muziek, cartografie en wat al niet.
Behalve de symbolen en hun verklaring geeft het boek ook een geschiedenis van
het gebruik van symbolen, vaak aangevuld met interessante anekdotes en weetjes.
Het boek, dat gerust een standaardwerk genoemd mag worden, is te bestellen via
de website van Onze Taal: www.onzetaal.nl/boeken.

Symbolenwijzer. Een praktische gids voor gedrukte tekens en symbolen
is een uitgave van Amsterdam University Press en kost €39,50 (gebonden,
480 blz.). ISBN 978 90 5356 820 0

■Strips in de taalles

Onze Taal. Jaargang 77

Strips zijn niet leerzaam, literair gezien betekenen ze weinig en in taalkundig opzicht
werken ze zelfs verarmend - dat is een geluid dat vaak te horen is. Ten onrechte,
vinden de stripliefhebbers Jan Cumps en Kurt Morissens. Hun boek Laat ze strips
lezen! bevat een aantal vooral voor leerkrachten bestemde essays met tips en
opdrachten die laten zien dat strips wel degelijk goed gebruikt kunnen worden in
onder meer het taal- en letterenonderwijs.

Laat ze strips lezen! Informatie en suggesties voor school, thuis en
bibliotheek is een uitgave van Acco en kost €19,80 (ingenaaid, 192 blz.).
ISBN 978 90 334 6592 5
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■Kiliaan

In 2007 werd de vierhonderdste sterfdag herdacht van de Vlaming Cornelis Kiliaan,
de grondlegger van het Nederlandse woordenboek, onder meer met de
tentoonstelling Portret van een woordenaar. De gelijknamige, rijk geïllustreerde
tentoonstellingscatalogus bevat bijdragen van negen deskundigen, die ingaan op
o.m. het humanistische klimaat van de zestiende eeuw, het taalonderwijs en de
vroege taalwetenschap van die tijd, en de invloed van Kiliaans woordenboek op
latere woordenboeken.

Portret van een woordenaar. Cornelis Kiliaan en het woordenboek in de
Nederlanden, redactie Stijn van Rossem, is een uitgave van het
Departement Cultuur van de provincie Antwerpen en kost €25,- excl. porto
(ingenaaid, 232 blz.). Bestellingen per e-mail:
hilde.everaert@admin.provant.be.

■Dubbele achternamen

In Nederland bestaan ongeveer tienduizend dubbele, driedubbele en vierdubbele
achternamen, zoals Roland Holst, De Vos van Steenwijk en Del Campo genaamd
Camp. Al deze namen, plus tweeduizend verlatijnste en vergriekste namen als
Couperus en Gatsonides zijn terug te vinden in Het dubbelenamenboek. Bovendien
gaat het boek in op het hoe en waarom van dubbele namen, en op de oorsprong
en ontstaansgeschiedenis van de belangrijkste en bekendste namen, inclusief
anekdotes en wetenswaardigheden.

Het dubbelenamenboek inclusief Latijnse en Griekse namen. Van Van
der Aa Criellaert tot Zwigtman van Noppen van C.E.G. ten Houten de
Lange en A.D. de Jonge is een uitgave van Balans en kost €34,50
(gebonden, 330 blz.).
ISBN 978 90 501 8879 1

■Leids
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Vanaf eind zestiende eeuw streken er veel Franse, Waalse en Vlaamse vluchtelingen
in Leiden neer, en het dialect van Leiden, met de karakteristieke Leidse r en
zangerige intonatie, heeft dan ook veel Franse en Vlaamse invloeden ondergaan.
Maar ook Engelse inwijkelingen en Duitse studenten hebben het Leids helpen
vormen. In Het Leids woordenboek heeft Hans Heestermans de Leidse woordenschat
vastgelegd, van aakster (‘vervelend kind)’ tot zwieberre (‘ramen wassen met een
zwieber’). Het boek beschrijft zo'n 1500 woorden en 500 uitdrukkingen, zegswijzen
en vaste verbindingen, en gaat ook kort in op grammaticale verschijnselen en de
uitspraak van het Leids.

Het Leids woordenboek is verschenen bij Adr. Heinen Uitgevers en kost
€19,95 (gebonden, 183 blz.). ISBN 978 90 8680 063 6

■Ambtenarentaal

Het boek Zullen we zwaluwstaarten? is een uitgave van PM, een tijdschrift over en
voor de ambtenarij, en is ‘een aanval op omslachtige, onbegrijpelijke en
bureaucratische ambtenarentaal’. Het bevat veel tips, achtergrondartikelen en
interviews, maar de hoofdmoot bestaat uit een lexicon van circa duizend ambtelijke
woorden en uitdrukkingen, van flexibiliseren en flankerend beleid tot voorkoppelen
en zorgpunt.

Zullen we zwaluwstaarten? Staaltjes van ambtelijke (war)taal, onder
redactie van Gert Riphagen e.a., is een uitgave van Politieke Pers en
kost €14,95 excl. porto (gelijmd, 112 blz.). Bestellingen per e-mail:
office@pm.nl. ISBN 978 90 79306 01 5

■Amsterdams
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Jan Luitzen is een kenner van de Amsterdamse volkstaal en de samensteller van
een jaarlijks verschijnende scheurkalender met ‘plat-Mokumse’ zegswijzen en
uitdrukkingen. Voor het boek Wie roept de jan-lik-mijn-bord-af even? heeft hij een
selectie uit deze scheurkalenders gemaakt, en die heeft hij aangevuld met stukjes
over de herkomst van sommige woorden en uitdrukkingen, en hier en daar een
verhaaltje.

Wie roept de jan-lik-mijn-bord-af even? Plat-Mokumse spreuken, woorden
en verhalen is een uitgave van Van de Berg en kost €12,50 (gebonden,
116 blz.). ISBN 978 90 5512 287 5

■Taal voor professionals

Veel mensen schrijven beroepsmatig zakelijke teksten, en er verschijnen dan ook
zeer veel boeken die hen daarbij willen helpen. Zoals Communicatietoolkit, dat de
‘beginnende communicatieprofessional’ een korte introductie geeft op verschillende
tekstsoorten, zoals folders, brieven, toespraken en persberichten, en dat uiteenzet
hoe je bij het schrijven te werk moet gaan. Tips voor tekstschrijvers is een
vergelijkbaar boek, maar het richt zich niet in de eerste plaats op beginners, en
besteedt vooral aandacht aan het schrijven van wervende teksten. Nieuwsberichten
schrijven, ten slotte, gaat behalve op het schrijfproces zelf ook in op onderwerpen
als nieuwswaarde en ethiek.
• Communicatietoolkit van Marijke de Jong. Sdu Uitgevers, €25,95
(gebonden, 132 blz.). ISBN 978 90 12 12141 5
• Tips voor tekstschrijvers van Dolf Weverink. Leporello Uitgevers, €19,90
(ingenaaid, 160 blz.). ISBN 978 90 808745 8 9
• Nieuwsberichten schrijven van Paul van der Bijl en Jan van Vegchel.
Boom, €15,- (ingenaaid, 96 blz.). ISBN 978 90 473 0055 7

En verder
■Compacte spellinggids Nederlands van Bas Hageman. Beknopt en handzaam
naslagwerk dat de officiële spelling van zo'n 20.000 wat moeilijkere woorden geeft,
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inclusief informatie over afbreekpunten. Uitgeverij De Ramshorst, €19,50 (gebonden,
309 blz.). ISBN 978 90 72790 27 9
■A Dictionary of Dutchness. From ATV to ZZP'er. Engelstalig woordenboekje
waarin Nederlandse begrippen (Citotoets, inburgeren, Randstad) en acroniemen
(ABN, IND, SP) voor buitenlanders worden verklaard. DutchNews.nl, €11,95
(ingenaaid, 96 blz.). ISBN 978 90 812327 1 5
■Native English for Nederlanders van Ronald van de Krol. Eigenaardigheden en
finesses van de Engelse taal en cultuur verklaard voor ‘Nederlanders die al behoorlijk
Engels spreken’. Business Contact, €17,90 (gelijmd, 160 blz.). ISBN 978 90 470
0050 1
■Internationale afkortingen van Sander Schroevers. Lexicon dat de betekenis
geeft van zo'n 4000 Nederlandse, Duitse, Franse, Latijnse, Italiaanse, Spaanse en
Engelse afkortingen. Kluwer (TaalAnker-reeks), €31,50 (gelijmd, 122 blz.). ISBN
978 90 130 5017 2

In het volgende nummer
In het aprilnummer onder meer:
• goeiemoggel en andere ‘catchphrases’
• interview met taalkundige William Labov
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl
Vrachtwagens vol oud en nieuw afval in Den Haag
De gemeente Den Haag heeft dinsdag 42 wagens vol met oud en nieuw
afval opgehaald. Het gaat om afval afkomstig van vuurwerk en
brandhopen.
Website Radio TV West
Politie staakt en vervolgt acties

Haarlems Dagblad
Intimiderende jongeren vinden mensen heel eng
Maassluise Courant
Het was een aparte dag voor de Miljonairs vandaag. Doordat Dennis
gisteren de Villa heeft verlaten, hing er vandaag een grafzweer in de
Villa.
HeadlinerForum
Man met rijontzegging tot 2016 weer dronken

Brabants Dagblad
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Haarlems Dagblad
Victoria Beckham slechts geklede vrouw
Victoria Beckham is uitgeroepen tot slechtst geklede beroemdheid van
vorig jaar.

De Telegraaf
Corus heeft koper voor aluminiumsmelterijen
Staalconcern Corus verkoopt de aluminiumsmelters in Delfzijl en het
Duitse Voerde aan de Amerikaanse investeerder American Industrial
Acquisition Corporation.

Het Parool
Met deze update wordt een probleem opgelost waardoor Word 2004
onverwacht wordt afgesloten wanneer u een document afdrukt.
‘AutoUpdate’ Microsoft
Israël sluit Westoever volledig af voor Bush
Israël heeft de bezette Westelijke Jordaanoever volledig van de
buitenwereld afgesloten wegens het bezoek van de Amerikaanse president
George Bush aan de regio.
Nu.nl

OM claimt 12 miljoen Limburgers
Het Openbaar Ministerie claimt ruim twaalf miljoen euro van twee
Limburgse verdachten in het onderzoek naar frauduleuze transacties in
de vastgoedwereld.
Dagblad De Limburger
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‘Kent u die uitdrukking?’
Catchphrases als sociaal bindmiddel
Peter-Arno Coppen
‘Goeiemoggel’ is een heel recente, ‘Niet op reageren, Lena’ een wat
oudere. Beide zijn het ‘catchphrases’: citaten uit televisie, film of cabaret
die zich hebben genesteld in het gewone taalgebruik. Vorig jaar vroegen
we u welke catchphrases u zelf zoal gebruikt. Daar hebt u massaal op
gereageerd. Vanwaar het succes van die catchphrases? En wat voor nut
hebben ze precies? Een inventarisatie.

Paul Haenen als ds. Gremdaat: ‘Kent u die uitdrukking?’
foto: Steven Brons

De Teletubbies: ‘Oh-o!’
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Manuel uit Fawlty Towers: ‘Qué?’

Een kantoor ergens in Nederland. De baas komt binnen met een stapeltje
vervelende klussen. Terwijl hij ze uitdeelt, zegt hij met een donkere stem: ‘Resistance
is futile.’ Hij had natuurlijk ook kunnen zeggen: ‘Ja, sorry mensen, ik kan er ook niks
aan doen, maar dit werk moet nu eenmaal gedaan worden.’ In plaats daarvan kiest
hij voor een citaat uit de sciencefictionserie Star Trek, met ongeveer hetzelfde effect.
De werknemers begrijpen dat hij het allemaal niet kwaad bedoelt, maar dat ze er
niet onderuit komen.
Ergens anders rijdt een gezin met kinderen naar de Efteling. De rit duurt een tijdje
en op een gegeven moment vraagt het dochtertje op de achterbank: ‘Is het nog ver,
Grote Smurf?’ De Grote Smurf, die achter het stuur zit, antwoordt: ‘Nee, het is niet
ver meer.’ Na een tijdje stelt het meisje dezelfde vraag en krijgt ze hetzelfde
antwoord. Dit herhaalt zich een paar keer, totdat de Grote Smurf antwoordt: ‘Ja, het
is nog héél ver!’ Hier wordt letterlijk een gesprekje nagespeeld uit de strip en tv-serie
De Smurfen, waarin het hele dorp onder leiding van de Grote Smurf geregeld een
lange tocht moet maken.
Dit zijn maar twee voorbeelden van de verhalen die lezers van Onze Taal
instuurden als reactie op onze oproep van vorig jaar mei. We vroegen u welke
catchphrases u zoal graag gebruikt, en in welke situatie. Bijna 700 lezers reageerden,
en samen waren ze goed voor ruim 400 verschillende voorbeelden. De toelichtingen
varieerden van royaal tot summier, maar alles bij elkaar was het overduidelijk dat
de catchphrase een wijdverbreid verschijnsel is.

■Nieuwe toepassing
Wat ís een catchphrase precies? Het gaat om een citaat uit de populaire cultuur
(televisie, film, cabaret) dat aanslaat (‘catches on’) in het gewone taalgebruik. Vaak
is het een hele zin (‘Gek mens ben ik, hè?’, Kees van Kooten als Carla van Putten,
of ‘Kent u die uitdrukking?’, Paul Haenen als dominee Gremdaat), maar soms is het
alleen een uitdrukking (‘altijd van je af’, Arjan Ederveen en Tosca Niterink in Kreatief
met kurk). Het kan zelfs een los woord zijn (‘Reeds!’, Sjef van Oekel) of alleen
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maar een paar klanken (‘Oh-o!’, de Teletubbies). Maar allemaal krijgen ze een
nieuwe toepassing in het dagelijks taalgebruik.

Als je kinderen een ongewenste vraag stellen, zeg je: ‘Ik versta je niet,
ik heb een banaan in mijn oor’ (Ernie, in Sesamstraat).
Handig bij het accepteren van een verjaardagscadeau is ‘Bedaaaankt voor die
bloeeemen’ (de vorige, maar ook de huidige paus), en als je kinderen een
ongewenste vraag stellen, zegje: ‘Ik versta je niet, ik heb een banaan in mijn oor’
(Ernie, in Sesamstraat). Soms zijn het uitroepen van enthousiasme (‘Yeah baby
yeah’, Mike Myers, titelheld van de Austin Powers-films, of ‘Hatsekidee! Dat wordt
weer smikkelen en smullen!’, Lowieke de Vos uit De Fabeltjeskrant), begroetingen
(‘Eej Gertjuh!’, Samson in Samson & Gert) of afscheidsgroeten (‘Hasta la vista,
baby!’, Arnold Schwarzenegger in The Terminator).
Tweederde van de inzendingen is Nederlandstalig (‘Daar is de koffie!’, André van
Duin als Harry Nak in de Dik Voormekaar Show), de rest voornamelijk Engels
(‘Computer says no’, Carol Beer in Little Britain), maar er zijn ook Duitse (‘Kinder,
kinder, bin ich müde’, Dicke Bertha in de film Pünktchen und Anton), en zelfs een
enkele Spaanse (‘Qué?’, Manuel in Fawlty Towers).

■Ver verleden
Het lijkt een verschijnsel van de laatste tijd, maar schijn bedriegt. Naast heel recente
exemplaren (‘Goeiemoggel’, uit een KPN-reclame van eind 2007) zijn er catchphrases
uit een ver verleden, die nog springlevend zijn. De uitroep ‘Dat scheelde maar een
haartje’ wordt nog weleens aangevuld met ‘... van een olifantenstaartje’ (Okkie
Trooy, uit de gelijknamige kinderserie, 1962-1964), en er zijn nog steeds mensen
die zeggen: ‘Niet op reageren, Lena’ (Wim Sonneveld als Willem Parel, 1955) of
‘Hoe is de stand, Mieke?’ (Jan Boots in de radioquiz Hersengymnastiek, van 1938
tot maar liefst 1992).
Het onderliggende principe is nog ouder. Het boek De lotgevallen van Klaasje
Zevenster van Jacob van Lennep speelt in een negentiende-eeuws studentenmilieu,
en daarin wemelt het van de citaten - niet alleen Latijnse uitdrukkingen, maar ook
citaten van bekende Engelse en Franse auteurs. Een echte catchphrase zien we
in een passage waarin een dispuutvergadering geopend moet worden en men de
voorzittersscepter vergeten heeft. Een van de studenten stelt voor iets anders als
scepter te gebruiken, en hij voegt daaraan toe: ‘Van Ilt zei terecht, toen hij Titus
Andronikus speelde en zijn zwaard vergeten had (...): “O doodelijk verzuim! Heb ik
mijn degen niet, zoo sterf dan door mijn duim.”’ Van Ilt was een bekende toneelspeler
uit de zeventiende eeuw. Dit is dus niet zomaar een citaat uit een toneelstuk, maar
uit de úítvoering ervan - en daarmee zou je het kunnen zien als een catchphrase
avant la lettre.
Het citeren van klassieke auteurs in gewone brieven was in de Middeleeuwen al
gebruikelijk. Rond 1500 verzamelde de beroemde Nederlandse humanist Desiderius
Erasmus een boek vol bruikbare citaten (de Adagia). Zijn brieven aan vrienden,
maar ook de brieven van zijn vrienden aan hem, stonden vol met die citaten, zoals
‘Het is gevaarlijk de hond aan de pens te laten ruiken’ of ‘Het gaat hier niet om wat
geitenwol.’ Daardoor kregen ze een dubbele lading: het waren niet alleen citaten
van klassieke auteurs, het waren ook nog eens citaten uit Erasmus' boek.

Onze Taal. Jaargang 77

De populairste catchphrases
Sommige catchphrases zijn populairder dan andere. Tweederde van de catchphrases
die we ontvingen is maar één keer ingezonden, en bijna zes procent bestaat uit
‘Goeiesmorgens’ uit Jiskefet, en varianten daarop: ‘Goeiesmorgens, juffrouw Jannie’
en ‘Goeiemorgen deze morgen’, dat meestal het antwoord was. De tweede plaats
werd ingenomen door ‘Toedeledoki’, ook uit Jiskefet, dat veel mensen echter eerder
associeerden met Idols-jurylid Jerney Kaagman, die deze catchphrase nog eens
extra populair maakte.
Dit zijn de vijftien meest ingezonden catchphrases:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Goeiesmorgens (juffrouw Jannie); Goeiemorgen deze morgen (Jiskefet)
Toedeledoki (Jiskefet)
I'll be back (Arnold Schwarzenegger in The Terminator)
Hou je d'r buiten, Cock (Kees van Kooten als Cor van der Laak)
Jemig de pemig (Kees van Kooten als Koos Koets)
I know nothing (I'm from Barcelona) (Manuel in Fawlty Towers)
Wo ist der Bahnhof? Do ist der Bahnhof! (Van Kooten en De Bie als de
gebroeders Temmes)
(Go ahead punk) make my day (Clint Eastwood als Dirty Harry, in de film
Suddert Impact)
Duizend bommen en granaten (kapitein Haddock, in Kuifje)
Even Apeldoorn bellen (reclame)
I love it when a plan comes together (Hannibal Smith in The A-Team)
Dùùùùùs (Irma en Ingrid in Zaai)
May the force be with you (uit Star Wars)
Mozes kriebel (Kees van Kooten als Koos Koets)
Dûh (Homer Simpson, in The Simpsons)

■Thuistaal
Al deze voorbeelden tonen aan hoe dicht de catchphrase ligt bij het ‘gevleugelde
woord’. De historische voorbeelden noemen we meestal gevleugelde woorden,
maar ze lijken erg op de hedendaagse catchphrase: beide hebben de vorm van een
citaat, maar het gevleugelde woord citeert doorgaans uit wat wel ‘de hoge cultuur’
wordt genoemd (de literatuur, het ‘serieuze’ toneel), en de catchphrase uit ‘de lage
cultuur’ (populaire media, cabaret, reclame).

Kreatief met kurk: ‘altijd van je af’.
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Aan het andere uiteinde van het spectrum overlapt de catchphrase de zogeheten
thuistaal: de taal die binnen een familie of gezin ontstaat, vaak naar aanleiding van
een anekdote - bijvoorbeeld ome Toon die om het zout vroeg en een heel zoutvaatje
in de soep gekieperd kreeg, als gevolg waarvan nog jaren later iedereen in de familie
die om
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het zout vraagt als antwoord krijgt: ‘Ome Toon moest ook zout.’ Veel van de
ingezonden catchphrases (tweederde) zijn maar één keer genoemd, en sommige
zijn wel heel particulier, zoals ‘Ja lap, okselvijvers!’ (waarmee verwezen wordt naar
zweetplekken onder de armen), ingezonden door een fan van de Vlaamse
televisieserie Het eiland, die er nog vijf andere citaten uit deze serie bij voegde.

Homer Simpson: ‘Dûh!’

Ergens tussen het gevleugelde woord en de thuistaal speelt zich dus de
catchphrase af. Maar wat heeft die voor nut? Waarom gebruiken wij dit soort citaten
in het dagelijkse taalgebruik? In het geval van het gevleugelde woord zou je denken
dat het een beetje elitair is. Je laat zien dat je ‘niet van de straat bent’ en dat je goed
thuis bent in de hoge cultuur. Maar bij de doorsnee-catchphrase gaat die verklaring
niet helemaal op. Integendeel: veel lezers schamen zich een beetje voor de
catchphrases die ze gebruiken. Zo schrijft een lezeres: ‘En heel flauw, nog steeds
vragen mijn man en ik als we koffie willen gaan zetten geregeld aan elkaar: “Kopje
koffie, glazenwasser?” [uit Pisa, een tv-programma van Henk Spaan en Harry
Vermeegen uit de jaren tachtig - PAC]. Echt te flauw voor woorden.’ En een ander
voegt aan een hele verzameling de opmerking toe: ‘Oeps, dat zijn er meer dan ik
dacht!’, en zelfs het verzoek ‘Willen jullie mijn naam niet gebruiken bij publicatie?’

Sjef van Oekel: ‘Reeds!’

■Verzachtend
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Veel catchphrases lijken een verzachtende functie te hebben. Een moeder schrijft:
‘Onze jongens willen weleens tegen elkaar uitvallen. De een zegt iets lolligs wat
door de ander niet gewaardeerd wordt. Dat wordt dan een beetje hakketakken heen
en weer, en op een gegeven moment springen mijn man of ik ertussen met “Het
wááás een grááááp” (Koefnoen).’ De catchphrase, mét de speciale uitspraak, breekt
de spanning en voorkomt escalatie. Die verzachtende werking zie je ook in een wat
bars verzoek als ‘Hou eens even vast’, dat ineens vriendelijker wordt als je ervan
maakt: ‘Hou eens even vast, Mamaloe’ (Pipo de Clown). En een discussie die je
dreigt te verliezen kun je elegant afsluiten met ‘Dat wel natuurlijk!’ (Gerard Cox als
Jaap Kooiman in Toen was geluk heel gewoon).
Hoewel sommige catchphrases erg dreigend lijken, blijft daar in het gebruik weinig
meer van over. De bekende uitspraken ‘Are you talking to me?’ (Robert De Niro in
Taxi Driver), ‘I'll be back’ (Arnold Schwarzenegger in The Terminator), en ‘Make my
day’ (Clint Eastwood als Dirty Harry in de film Sudden Impact) zijn afkomstig uit
gewelddadige films. Toch zal niemand ze als catchphrase bij een echte ruzie
gebruiken. Integendeel, wie met een zware stem bij het weggaan ‘I'll be back’ zegt,
verlaat een vertrouwd gezelschap waar een uitstekende sfeer heerst.
Vertrouwdheid en positieve sfeer, dat zijn de sleutelwoorden bij de catchphrase.
Veel catchphrases zijn beperkt tot kleine sociale groepen: vriendenkringen, families,
werk, school. Iedere groep heeft zijn eigen catchphrases, en zoals alle sociale
uitingen luisteren ze vaak nogal nauw: op de meeste scholen hoef je niet meer aan
te komen met ‘Goeiesmorgens’ (Jiskefet), en ook een begroeting als ‘Hee Sjakie,
ouwe rukker!’ (Johnny in Flodder) wordt niet in alle kringen op prijs gesteld. De grens
tussen een goed geplaatste catchphrase en oubolligheid is in veel gevallen moeilijk
te bepalen.

Waarom geen Nederlands woord?
In 2007 riepen we de lezers van Onze Taal op een bruikbaar Nederlands alternatief
te verzinnen voor de term catchphrase. Uiteindelijk leverde dat niet op wat we
zochten. Veel lezers suggereerden pakzin, maar een catchphrase is heel vaak geen
zin. En pakfrase klinkt weer niet zo lekker. Ook oppikzin dekt de lading niet goed,
en irriteerfrase leek ons niet zo'n goed idee. Gevleugeld woord kan ook niet, want
dat is, zoals in het artikel wordt uitgelegd, nu juist iets anders.
Voorlopig houden we het dus, bij gebrek aan beter, maar bij catchphrase.
Misschien ontstaat er vanzelf wel een nieuw woord voor. In de e-mails van onze
webmaster stond vaak als onderwerp vermeld: ‘Weer een lading ketsfrezen’.

■Handelsmerk
Met name schrijvers van televisieseries maken bewust gebruik van de catchphrase
om hun personages ‘aan te kleden’. De comedy 'Allo 'allo is daar een goed voorbeeld
van. Bijna elk personage wordt gekarakteriseerd door een uitspraak die in iedere
aflevering voorkomt. Als de slecht Frans sprekende politieagent binnenkomt, weet
je dat het eerste wat hij zegt zal zijn: ‘Good moaning!’, en als ‘Michelle from the
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resistance’ van achter een gordijn tevoorschijn komt, kun je wachten op de uitspraak
‘Now listen carefully I shall say this only once’ (uitgesproken als ‘wence’). In The
A-Team zegt colonel Hannibal Smith aan het eind vaak ‘I love it when a plan comes
together’, en als je op de juiste toon ‘Shut up, you fool!’ zegt, zie je het personage
van B.A. Baracus al voor je. En wie zei er ook alweer altijd ‘Trust me, I know what
I'm doing’? Precies: detective Sledge Hammer uit de gelijknamige serie. De
catchphrase als handelsmerk van een personage is een beproefd procedé, dat in
de literatuur al langer toegepast wordt, maar dat in de populaire media nog steeds
uitstekend voldoet.
Een speciaal geval vormen de bewust ‘in de markt gezette’ catchphrases, die
door reclamemakers verzonnen worden. De voorbeelden zijn zeer talrijk. Van ‘Foutje,
bedankt!’ en ‘Goed gedaan, jochie!’ (allebei Rijk de Gooijer) tot ‘Stom hè? Ik vind 't
gewoon lekker!’ (de ‘Petje Pitamientje’-reclame) en ‘Gelukkig heb ik meer verstand
van verzekeren’ (Johnny Kraaijkamp jr.) - het zijn allemaal zeer bruikbare
uitdrukkingen in het dagelijkse verkeer, die geassocieerd kunnen worden met het
te verkopen product. De genoemde voorbeelden zijn allemaal wat ouder, maar er
komen er ieder jaar wel een paar bij: ‘Goeiemoggel’ (KPN-reclame), ‘Hij is weer
heerlijk, Coby!’ (Cup-a-Soup) en ‘Lekker, moeder!’ (Unox) zijn recentere exemplaren.

■Andere lading
Hoe zien catchphrases eruit? Vaak heel gewoon. Veel catchphrases zijn gewone
zinnetjes of uitdrukkingen die al lang in de taal voorkomen en al duizenden keren
gebruikt zijn. Maar door een speciale uitspraak kunnen ze ineens een andere lading
krijgen. Het woord dus bestaat al eeuwenlang, maar als je het in een
Oost-Nederlandse tongval, een beetje lijzig en langgerekt uitspreekt (‘Dùùùùùs...’),
dan doe je net als Irma en Ingrid uit de tv-serie Zaai, en dan gebruik je een
catchphrase. En wel hierom is een doodnormale uitdrukking, maar op het juiste
moment, en met de juiste, enigszins zelfverzekerde nadruk is het Kees van Kooten
als Cor van der Laak.
Soms is het niet zozeer de manier van uitspreken die de catchphrase maakt,
maar wordt er alleen maar een naam toegevoegd aan een normale zin. ‘Waar gaat
het eigenlijk over?’ is een niet zo heel bijzondere vraag, maar bij ‘Waar gaat het
eigenlijk over, Thé?’ denk je meteen aan Theo en Thea, uit het gelijknamige
tv-programma uit de jaren tachtig. Zo heb je ook ‘Gaat het weer een beetje, meneer
Dröge?’ (Glamourland), ‘Hoe is de stand, Mieke?’, ‘Hou eens even vast, Mamaloe’
(Pipo de Clown), ‘Hou je d'r buiten, Cock!’ (wederom Kees van Kooten als Cor van
der Laak), ‘Is het nog ver, Grote Smurf?’, en ‘Karren maar, Krelis’ en ‘Scheppen
maar, Joris’ (beide uit Loenatik). Het zijn zinnen die zonder zo'n naam niet opvallen,
maar met die toevoeging iets extra's krijgen. De naam zelf heeft geen betekenis,
maar het wordt allemaal net iets meer sfeerverhogend.

Wie met een zware stem bij het weggaan ‘I'll be back’ zegt, verlaat een
vertrouwd gezelschap waar een uitstekende sfeer heerst.

■Van Dale
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Wat gebeurt er met al die catchphrases in de taal? De meeste sterven uit, nog
vóórdat ze de grote naslagwerken kunnen halen. Populariteit is geen garantie voor
onsterfelijkheid. Het is maar de vraag of Goeiesmorgens Van Dale zal halen. Dan
moet het over een paar jaar nog bestaan, terwijl het nu al op zijn retour is. Aan de
andere kant zijn er wel degelijk catchphrases die zich van hun oorsprong loszingen,
en uiteindelijk als uitdrukking in de taal worden opgenomen. Zo staat duizend
bommen en granaten (kapitein Haddock, in Kuifje) wel degelijk in het woordenboek.
Als ‘bastaardvloek’. Dat wel natuurlijk.
Volgens de Franse filosoof Jacques Derrida is de hele werkelijkheid één groot
weefsel van tekst. Teksten bevatten talloze verwijzingen, in de vorm van halve en
hele citaten, naar andere teksten. Literatuurwetenschappers spreken in dit verband
van ‘intertekstualiteit’. Het gevleugelde woord, de thuistaal en de catchphrase vallen
allemaal onder dit brede begrip. Ze dragen niet zozeer bij aan de letterlijke betekenis
van wat je zegt, maar ontlenen hun belang vooral aan de sociale signalen die erin
verborgen zitten. Als je in een gezelschap binnenkomt met een joviaal ‘Hallo
boppers!’ (Paul de Leeuw als Bob de Rooij), dan zeg je daarmee: ‘Wij hebben
dezelfde culturele voorkeuren en interesses. Wij staan op goede voet met elkaar.’
Bij gevleugelde woorden loop je het risico voor elitair of pedant versleten te worden,
bij catchphrases voor oubollig of banaal. Maar dit risico weegt blijkbaar niet op tegen
de positieve effecten. Jong en oud, in alle lagen van de bevolking, iedereen gebruikt
catchphrases. We vinden het gewoon lékker.

The Terminator: ‘Hasta la vista, baby!’
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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.

Eenvoudiger taal
Paul R. Jurriëns - Helvoirt
Boude beweringen vormen de munitie waarmee Frank Jansen in het geweer komt
tegen de algemene schrijfadviezen waarvan (Engelse) taalactivisten zich zouden
bedienen. In Onze Taal van januari (‘Op de bres voor eenvoudiger taal’) stelt Jansen
aan de hand van voorbeelden dat dergelijke algemene adviezen een tekst eerder
moeilijker dan makkelijker maken. Eén zo'n advies is het gebruik van korte zinnen.
Hij denkt dit onderuit te halen met het volgende voorbeeld uit het vmbo.
Bouterse bleek een dictator.
Hij regeerde in zijn eentje.
Hij liet zelfs mensen vermoorden.
Bouterse werd weer aan de kant gezet.
Zie je wel, stelt Jansen, dergelijke korte zinnen leiden tot kruimelige teksten die
minder begrepen worden. Echter, niet de zinslengte maar het gebrek aan
verbindingswoorden, of structuuraanduiders, is hier het probleem. Het onderstaande,
enigszins uitgebreide voorbeeld heeft korte zinnen mét structuuraanduiders.
Bouterse bleek een dictator.
Dat betekent dat hij in zijn eentje regeerde.
Hij luisterde naar niemand en deed waar hij zin in had.
Zo liet hij zelfs burgers vermoorden.
Dat pikten de mensen op den duur niet meer.
Uiteindelijk zette de bevolking Bouterse aan de kant.
Kortom, goed leesbaar en begrijpelijk.
Een ander advies richt zich op het vermaledijde gebruik van de lijdende vorm.
Volgens Jansen zijn de passieve zinnen ‘lang niet altijd inferieur aan actieve zinnen’.
Maar als parttime-eindredacteur die jaarlijks honderden onherbergzame teksten tot
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leesbare versies moet transformeren, weet ik dat in 95 van de 100 gevallen de
lijdende vorm een obstakel is voor een vlotte informatieoverdracht. Zinnen bedrijvend
maken is dan ook een belangrijke stap naar begrijpelijker teksten.
In de kritiek op schrijfregels, zoals die zich in Onze Taal ook weer openbaart, is
steevast het uitgangspunt dat die regels pretenderen zaligmakend te zijn. Vervolgens
is het voor de criticasters een koud kunstje om aan te tonen dat dit niet zo is.
Natuurlijk vormen algemene schrijfregels niet de sleutel tot de heilige graal, maar
ze zijn wél praktische handvatten voor mensen die schrijven niet als beroep hebben.
Daarmee zien ze de begrijpelijkheid van hun teksten met sprongen vooruitgaan.

Naschrift Frank Jansen
Ik zou drie dingen willen opmerken bij de reactie van Paul Jurriëns. Ten eerste over
de zinslengte: lang en vooral kort zijn in dit verband relatieve termen, waarover het
lastig discussiëren is. In ieder geval bestaat de herschreven versie van de heer
Jurriëns uit langere zinnen dan de oorspronkelijke tekst.
Ten tweede: als de verbindingswoorden voor de begrijpelijkheid de doorslag
geven, waarom vaardigt de Plain Language-beweging dan niet dáárvoor een
algemeen advies uit?
Ten derde: de lijdende vorm leidt op zichzelf niet tot verminderde begrijpelijkheid,
want die wordt meestal veroorzaakt door iets anders, zoals het niet noemen van de
personen die de handeling uitvoeren. Is het dan geen beter idee om te adviseren
bij een beschrijving van een handeling de persoon of instantie die die handeling
uitvoert te noemen?

Avi
Herman Verschuren - De Bilt
Onze Taal van januari, met artikelen over de begrijpelijkheid van teksten, was weer
een mooi nummer. Maar wat ik miste, was aandacht voor het AVI-systeem (‘Analyse
van Individualiseringsvormen’), dat in het basisonderwijs gebruikt wordt om de
moeilijkheidsgraad van teksten en de leesvaardigheid van de leerlingen te bepalen.
Het systeem is toch verreweg de invloedrijkste ‘begrijpelijkheids’-meter in ons
taalgebied, en eigenlijk niet meer dan een opgeleukte Flesch-toets. Jammer dat
hier geen artikel aan gewijd is.

Leesbaarheidsstatistieken Word
R.H.C. Elgersma - Ede
In het januarinummer van Onze Taal schrijven Carel Jansen en Leo Lentz over
leesbaarheidsformules in het artikel ‘Hoe begrijpelijk is mijn tekst?’ Hierin stellen zij
dat het wankele fundament van de leesbaarheidsformules zoals gebruikt in de
tekstverwerker Word zich onttrekt aan het oog van de gebruiker. Maar als ik de
bijbehorende illustratie ‘Figuur 1’ bekijk, waarin een door Word uitgevoerde
leesbaarheidsmeting wordt weergegeven, acht ik dat wankele uitstekend
geïllustreerd. Rekent u ook even de daar vermelde gemiddelden na? Zoals het
aantal zinnen per alinea: 2,5 - waar sprake is van 44 alinea's en 20 zinnen (moet
dus zijn 0,45). En de 501 woorden in die 20 zinnen leveren volgens deze analyse
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een gemiddelde van 17,7 woorden per zin op (moet zijn 25,05). Die rare gemiddelden
hadden de auteurs toch niet mogen ontgaan, lijkt mij.

Naschrift redactie
MS Word blijkt kopjes en onderdelen van een opsomming soms als alinea en als
zin te beschouwen, en navraag leerde dat het programma, bij bepaalde
alinea-instellingen, zelfs lege regels als een alinea kan beschouwen. Dat zou dan
het curieus hoge aantal alinea's verklaren, maar nog niet het onjuiste ‘woorden per
zin’-gemiddelde.

Curieuze leesbaarheidsstatistieken in MS Word.
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(In)aptoniemen
Han Kempen - Coevorden
Passende combinaties van naam en beroep zoals ‘slager Beenhakker’ worden
tegenwoordig wel ‘aptoniemen’ genoemd, aldus de Taaladviesdienst in de
januariaflevering van de rubriek ‘Vraag en antwoord’. Dit woord aptoniem gaat terug
op het Latijnse aptus (‘geschikt, toepasselijk’). Toevallig ken ik zowel een ‘bakker
Slagter’ als een ‘slager Bakker’. Zijn dat dan ‘inaptoniemen’?

Namen in boerenkiel
Charles Crombach - Utrecht
Riemer Reinsma heeft zich verdiept in de carnavalsplaatsnamen (‘Namen in
boerenkiel’, Onze Taal januari) en vertelt ons over de durpen, gaten en donken die
hij in de Bosatlas van Nederland gevonden heeft. Reinsma concludeert op grond
van de atlas: ‘Het fenomeen concentreert zich vooral in Noord-Brabant.’ Maar hij
vergeet dan dat in Limburg iedere stad, dorp en zelfs wijk zijn ínwoners een
carnavalsnaam heeft gegeven. De Maastrichtenaren heten met Vastenavond
‘Tempeleers’, de Heerlenaren noemen zich ‘Winkbülle’, de bewoners van Sittard
zijn de ‘Marotte’ en die uit Valkenburg tooien zich met de naam ‘Mirlitophile’. Eerlijk
gezegd vind ik dat soort namen etymologisch en anderszins ietsje opwindender dan
al die durpen en donken. Die lijken op elkaar als de ene blauwe boerenkiel op de
andere. Boerenkielen zie je niet veel in het Limburgse carnaval; daar verkléden de
feestvierders zich. Zou dat er iets mee te maken hebben?

Belgen in Onze Taal
Wim van Rompuy - Mechelen
Ik ben een Belg - het pispaaltje van dienst in Henk Spaans januaricolumn. Belgen
vertalen handleidingen in krom Nederlands, schrijft hij, en Belgen lijden aan een
misplaatst taalsuperioriteitsgevoel. Als Belg snap ik niet wat deze man bezielt. Als
Belgische copywriter en vertaler voel ik me diep beledigd. Ook door Onze Taal, dat
er geen graten in zag om zijn onding te publiceren.
Dat gebeurde overigens in een nummer waarin woord-van-het-jaar-2007
bokitoproof het mooie weer maakt. Van Dale hoofdredacteur Ton den Boon zegt
hierover: ‘Alleen wie in 2007 onder een steen geleefd heeft, zal deze en andere
samenstellingen (...) gemist hebben.’ Tja, kortzichtige Van Dale-hoofdredacteur,
zoek dan maar een heel grote steen om ruim zes miljoen Vlamingen onder te steken,
want die malen echt niet om een Nederlandse gorilla, en ze denken er niet aan om
zijn ‘samenstellingen’ in hun woordenschat op te nemen.

Onze Taal. Jaargang 77

Terras op de boulevard van Kijkduin.
foto: Onze Taal

De conclusie? Onze Taal is ervoor en door Nederlanders- en niet voor en door
Nederlandstaligen.

Fluisterbroek
Mariken Everdij - Bussum
In Onze Taal van september 2007 wees Henk Spaan op de woorden ballenknijper
en cameltoe. Het eerste refereert aan een strakke zwembroek voor mannen, het
tweede aan een strakke broek voor vrouwen waarin de edele delen duidelijk zichtbaar
zijn, oftewel waarin men kan ‘liplezen’ zoals een lezer opmerkte in het
novembernummer. Voor de cameltoe kende ik een andere benaming, gehoord via
een studiegenoot ergens begin jaren negentig. Of deze typisch Vlaams is, weet ik
niet, maar met een Vlaams accent klinkt het in ieder geval het mooist: ‘Zij draagt
een fluisterbroekske; ge ziet de lipkes wel bewegen, maar ge hoort niks.’

Gilze en Rijen
W. van Hulten
Riemer Reinsma schrijft in zijn artikel ‘Namen in boerenkiel’ (Onze Taal januari) dat
de plaats Gilze en Rijen in 1961 is ontstaan na een samenvoeging. Dat jaartal klopt
niet; het is al veel langer een bestuurlijke eenheid. Rijen was een buurtschap van
Gilze. Hierin kwam verandering in 1464 toen Rijen een kapel kreeg; in 1524 werd
het geheel een zelfstandige parochie met de naam Gilze en Rijen.

Huisgemaakt
Marieken Blommesteijn - Haarlem
Ted Stokvis stoort zich in het januarinummer (rubriek ‘Taalergernissen’) aan het
gebruik van eigengemaakt wanneer zelfgemaakt bedoeld wordt. Zelf zie ik de laatste
tijd in de horeca steeds vaker de term huisgemaakt. De herkomst (homemade) is
duidelijk, maar dat dient mijns inziens vertaald te worden als zelfgemaakt. Als dat
huis er dan per se bij moet, zou thuisgemaakt nog kunnen als vertaling.
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Essentiële oliën
Jakob Wiener - Bilthoven
Terecht wijst Antoinette Vlieger er in de rubriek ‘Taalergernissen’ in het
januarinummer op dat het niet juist is dat het Engelse essential in essential oils
wordt vertaald als ‘essentieel’, en dat de zogenoemde essentiële oliën helemaal
niet onmisbaar zijn. Maar het Engelse essential betekent hier ook niet ‘geurend’,
zoals Vlieger schrijft, maar ‘etherisch’ oftewel ‘vluchtig’.
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Bargoens [7]
Gabber
Ewoud Sanders
Het Bargoens was vroeger de lingua franca van de zelfkant. De meeste
woorden uit die oude dieventaal zijn inmiddels verdwenen, maar enkele
hebben het tot de standaardtaal geschopt. Hoe is ze dat gelukt?
Taalhistoricus Ewoud Sanders gaat het na in deze tweemaandelijkse
serie.
‘Onder 't boevenvolkje kende ik er twee, die 'n zekere reputatie genoten van knappe
vaklui; ze werkten altijd samen als gezworen gabbers, lieten zich weinig in met de
anderen, waren geen kroegloopers.’ Dat schreef Jan Feith in 1907 in een boek
getiteld Op het dievenpad. Daarin tekende Feith, indertijd een bekende journalist,
verhalen op van een Amsterdamse rechercheur. Achter in het boek is een
woordenlijst opgenomen, want de rechercheur gebruikte allerlei woorden die indertijd
niet bekend waren bij het algemene publiek. Een van de woorden op dit lijstje is
gabber.
Jan Feith gebruikte dat gabber wel vaker in zijn boeken. We komen het ook tegen
in Het verhaal van den dief, dat Feith beschouwde als de natuurlijke tegenhanger
van Op het dievenpad: eerst was er een boevenvánger aan woord gekomen, nu
een boef. De dief nam Feith mee op stap in ‘donker Amsterdam’, een stad die toen
vele malen ‘donkerder’ en misdadiger was dan nu. Maar Feith hoefde niks te vrezen,
stelde de dief hem gerust: ‘Je mot zóó redeneere: juist omdat je met mijn bent, kan
je niks passeere. Iedereen kent Leippie, elke dofgajes en elke gabber!’

■Lieflijker
Dofgajes, een woord dat nu nog maar weinig wordt gebruikt, betekent ‘rechercheur’.
Dat gabber ‘vriend, kameraad’ betekent hoef ik eigenlijk niet te zeggen, want gabber
behoort tot de Bargoense woorden die van de onderwereld in de bovenwereld zijn
terechtgekomen.
Waar komt gabber vandaan? Net als veel andere Bargoense woorden gaat het
terug op het Jiddisch, waar het voorkomt in de vorm chawwer, eveneens in de
betekenis ‘kameraad’ of ‘maatje’. Jiddische woorden kwamen vaak vervormd in de
volkstaal terecht, en gabber is hierop geen uitzondering. Vanaf de tweede helft van
de negentiende eeuw komen we het onder meer tegen als cabber, chabber, gabbert,
gavver en zelfs gibber.
In het Bargoens is gabber in 1858 voor het eerst opgetekend, in een woordenlijst
van een strafadvocaat. In de letterkunde dook het pas vijftig jaar later voor het eerst
op; Jan Feith gebruikte het als een van de eersten.
Het duurde even voordat het woord de bovenwereld bereikte - dat wil zeggen:
voordat het zonder toelichting werd gebruikt. In de vooroorlogse romans van onder
meer Israël Querido, M.J. Brusse, J. Elsensohn en Willem van Iependaal wordt de
betekenis van gabber nog altijd verklaard; pas na de Tweede Wereldoorlog komt
het zonder uitleg voor, al is het een woord gebleven dat je vooral tegenkomt in
boeken van of over randfiguren. Wel kreeg het gaandeweg een lieflijker klank. Zo
schreef Simon Carmiggelt in 1982: ‘Zijn kroeggabber heette Aristide van Dijk, een
wazig iemand, voortgekomen uit een misstap van zijn moeder met een Fransman,
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die na de scheppingsdaad een goed heenkomen had gezocht.’ Van deze
‘kroeggabber’ had je niet veel te vrezen, dat mag duidelijk zijn.

■Housemuziek

Gabber is vaker gekoppeld aan andere woorden. Zo heb je bloedgabber voor ‘extra
goede vriend’ (‘bloedbroeder’) en gabbertaal, dat vaak is gebruikt voor de taal van
de dieven, het Bargoens. Er bestaat zelfs een boekje over het Bargoens getiteld
De gabbertaal, dat in 1937 werd samengesteld door Elle Gerrit van Bolhuis.

In de boeken van Jan Feith komt geregeld het woord gabber voor.

En dan heb je natuurlijk nog gabberhouse, voor een bepaalde muziekstijl, namelijk
‘housemuziek met keiharde ritmes’, zoals de grote Van Dale het omschrijft. Heeft
deze muziekstijl, die internationaal is doorgebroken, ook iets met gabber in de
betekenis ‘kameraad’ te maken? Ja, zijdelings, want gabberhouse is aan het begin
van de jaren negentig in Rotterdam ontwikkeld door jongeren die zichzelf ‘gabbers’
noemden. Omdat die jongeren een eigen stijl hadden, kreeg gabber er een nieuwe
betekenis bij: ‘fan van gabberhouse, uiterlijk vaak gekenmerkt door bepaalde kleding,
een kaalgeschoren hoofd (bij mannen), piercings’, aldus Van Dale.
We vinden gabber vaak in de verbinding ouwe, trouwe of gezworen gabber(s),
en wijlen Willem Endstra, de geliquideerde vastgoedhandelaar, zei over de
Amsterdamse crimineel Mink Kok: ‘Die denkt, als-ie buiten komt: gabbertje gab,
weer allemaal vrienden. Maar dat is niet zo.’ Gabber wordt dus nog steeds in het
criminele circuit gebruikt, maar allang niet meer exclusief.
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Taaladviesdienst
Vraag en antwoord
Oudst(e) bekende stad
? In een brochure werd Jeruzalem omschreven als ‘de oudst bekende stad
ter wereld’. Moet dat niet ‘de oudste bekende stad’ zijn?
! Nee, de oudst bekende stad is een goede formulering.
Als je erover gaat nadenken, lijkt oudste bekende de gewoonste manier om deze
woordgroep weer te geven: zo combineer je de oudste stad en de bekende stad tot
één geheel. Toch klinkt de oudst bekende stad voor veel mensen beter: deze
formulering sluit gevoelsmatig beter aan bij wat er bedoeld wordt. Hoe komt dat?
Bekend is een bijwoordelijke bepaling bij oudst; die bepaling drukt uit dat het gaat
om ‘de oudste stad die bekend is’. Je zou kunnen zeggen dat oudst bekende zich
hier als één bijvoeglijk naamwoord gedraagt; de buigings-e komt daarom alleen na
het laatste woorddeel en niet na het eerste. Vergelijk ook de best mogelijke oplossing:
dat slaat op de beste oplossing die mogelijk is, oftewel de beste van alle mogelijke
oplossingen. Een andere vergelijkbare constructie is zo hoog mogelijke huizen.
Hoewel het gaat om hoge huizen, wordt hoog niet verbogen: de buigings-e komt
achter mogelijk, terwijl ook (zo...) mogelijk hier een bepaling is en geen bijvoeglijk
naamwoord.
In financiële contexten ten slotte wordt vaak gesproken over ‘de beter dan
verwachte resultaten’. Ook hier wordt niet het bijvoeglijk naamwoord verbogen
(beter), maar de bepaling die daarbij staat (dan verwacht). Hoe vaster zo'n combinatie
is, hoe groter de kans dat de buigings-e aan het eind ervan komt te staan.

Jullie vergissen je/jullie
? Is deze zin correct: ‘Jullie hebben jullie vergist’?
! Nee, de juiste vorm is ‘Jullie hebben je vergist.’ Bij vergissen moet altijd een
wederkerend voornaamwoord staan (ik vergis me, zij vergist zich), en volgens de
Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997) kan alleen je als wederkerend
voornaamwoord gebruikt worden bij het onderwerp jullie. Bovendien meldt de ANS
dat er bij voorkeur maar één keer per zin jullie gebruikt wordt. We zeggen
bijvoorbeeld niet zo snel ‘Jullie moeten jullie kamer opruimen’ maar ‘Jullie moeten
je kamer opruimen.’
Hoewel de ANS jullie dus niet als wederkerend voornaamwoord noemt, evenmin
als andere naslagwerken overigens, kán jullie in sommige gevallen wel die functie
hebben. Bijvoorbeeld in de gebiedende wijs: ‘Vergis jullie niet’, ‘Bereid jullie goed
voor, jongens.’ Maar ook in die gevallen klinkt je voor veel mensen het gewoonst.

Reiziger
? Waarom is het woord voor ‘iemand die reist’ reiziger en niet gewoon reizer?
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! Anders dan vergelijkbare woorden als fietser en bestuurder, die direct van fietsen
en besturen zijn afgeleid, is reiziger niet afgeleid van het werkwoord reizen. Het
woord is overgenomen uit het Duits, en had oorspronkelijk - in de vijftiende eeuw een andere betekenis: ‘soldaat te paard’. Het Duitse reisiger was de zelfstandig
gebruikte vorm van het bijvoeglijk naamwoord reisig (‘op krijgstocht zijnde, bewapend,
bereden’), dat was afgeleid van reise in de betekenis ‘krijgstocht’.
Ook in het Nederlands was een reis oorspronkelijk een ‘krijgstocht’; rond de
zestiende eeuw verschoof de betekenis naar ‘tocht, rit’ in het algemeen. Onder
invloed daarvan kreeg reiziger de betekenis ‘iemand die reist’.
Het woord reizer, als directe afleiding van reizen, heeft wel bestaan, maar is nooit
echt in zwang geraakt. Kennelijk was het woord reiziger al sterk genoeg verankerd
in het Nederlands.

Het woord reiziger komt van een middeleeuws-Duits woord voor ‘soldaat te paard’.

Zei/zegde op
? lk kom er niet uit: is het ‘Ik zei mijn baan op’ of ‘lk zegde mijn baan op’?
! Zowel de sterke vorm zei op als de zwakke vorm zegde op is mogelijk. Volgens
de grote Van Dale (2005) is zegde op verouderd, maar dat is niet zo: in de praktijk
komt, zeker in schriftelijk taalgebruik, zegde(n) op zelfs vaker voor dan zei(den) op,
zo blijkt als je met Google zoekt op internet.
Oorspronkelijk werd de verleden tijd van zeggen regelmatig gevormd: zegde. In
de uitspraak (en vervolgens ook op schrift) werd dit zeide, dat nog weer later werd
verkort tot zei. Tegenwoordig is alleen die laatste vorm nog in gebruik. Maar in
samengestelde en afgeleide werkwoorden als opzeggen, toezeggen, afzeggen en
ontzeggen zijn vaak wél beide varianten mogelijk.

Cedille
? Waar komt de cedille, het tekentje onder de c in bijvoorbeeld Curaçao,
eigenlijk vandaan?
! De cedille geeft aan dat de c (voor een a, o of u) als s moet worden uitgesproken:
façade, garçon, reçu. Zonder cedille wordt een c vooreen a, o of u immers
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uitgesproken als k (calorie, marconist, curator). Wij kennen het teken vooral uit
Franse leenwoorden, maar de cedille komt ook in andere talen voor, zoals het
Portugees en het Albanees. In sommige talen kan de cedille onder andere letters
dan de c staan, zoals in het Roemeens (Ceauşescu) en het Turks (Kuşadasi).
De naam van het teken komt uit het Frans: cédille, dat een ontlening is aan het
Spaanse cedilla (eerder ook cerilla). Dit is een verkleinvorm van het woord zeda,
dat de naam is van de letter z en teruggaat op de Griekse letternaam zèta.
Oorspronkelijk werd namelijk een z achter de c geschreven om aan te duiden dat
die als s moest worden uitgesproken. Deze z veranderde langzaam maar zeker in
een klein z'je onder de letter, dat later gestileerd werd tot de huidige cedille. Cedille
betekent dus eigenlijk ‘klein z'je’.
Op de website van Onze Taal worden ruim elfhonderd taalkwesties
besproken: www.onzetaal.nl/advies.
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‘Wie taalverandering wil onderzoeken, moet de straat op’
Interview met de Amerikaanse taalkundige William Labov
Jan Erik Grezel
De Amerikaanse taalkundige William Labov is de voorman van de
sociolinguïstiek, het vak dat de maatschappelijke kant van taalgebruik
bestudeert. Al jaren houdt hij zich intensief bezig met klankveranderingen
in het Amerikaans-Engels en met leesonderwijs aan zwarte kinderen.
Onlangs was Labov, inmiddels 80, te gast in Nijmegen voor een
conferentie waar zijn nieuwste inzichten centraal stonden.

Foto: Jan Erik Grezel

Vijfenveertig jaar geleden werd William Labov in één klap wereldberoemd met
zijn onderzoek naar de spreektaal van de gewone man. ‘Ze vráten het destijds’,
zegt de taalkundige nu. ‘Ik had verwacht dat ik mijn hele leven nodig zou hebben
om de gevestigde orde in de taalkunde ervan te overtuigen dat ons taalgebruik, ook
op klankniveau, een spiegel is van wie we zijn en wat we willen in deze samenleving.’
Maar Labovs revolutionaire ideeën vonden een vruchtbare voedingsbodem in de
taalkunde begin jaren zestig. Tot zijn eigen verbazing.
Voor zijn doctoraalscriptie had hij het dialect van de lokale bevolking op het eiland
Martha's Vineyard voor de Amerikaanse oostkust onderzocht. Hij constateerde er
een opvallende uitspraak van de klinker in woorden als right en ice. Bovendien
varieerde die uitspraak al naar gelang de achtergrond van de sprekers. Hoe zat
dat? Labov zag het verband. De klankverandering was het sterkst bij de
eilandbewoners die het dichtst bij de toeristen stonden maar die zich blijkbaar des
te sterker van de vreemdelingen wilden onderscheiden. Vissers die weinig met de
toeristen omgingen, hadden minder sterk die neiging en hun uitspraak veranderde
niet zo extreem.
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Sinds die tijd geldt Labov als de voorman van de sociolinguïstiek: het vakgebied
dat de maatschappelijke dimensie van taalgebruik bestudeert. ‘Ik gebruik de term
sociolinguïstiek liever niet. Het vak zou eigenlijk de studie van taalverandering en
taalvariatie moeten heten.’ Volgens Labov valt daar zo'n beetje de hele
taalwetenschap onder.

■Imiteren
Wankel en broos als de tachtigjarige mag zijn, nog steeds doet hij van zich spreken.
Hij voltooide onlangs de dialectatlas Atlas of North American English (te raadplegen
via www.mouton-online. com/anae.php). Vorig jaar verscheen een nu al legendarisch
artikel van zijn hand over de drijvende krachten achter taalverandering (zie het kader
op blz. 94). En in januari vond aan het prestigieuze Max Planck Instituut voor
Psycholinguïstiek in Nijmegen een conferentie plaats waarin zijn ideeën centraal
stonden. Een selecte groep internationale wetenschappers hield er lezingen, over
accenten en klankverschuivingen die voor leken nauwelijks waarneembaar zijn.
Labov sprak de slotlezing uit.
Meneer Labov, hoe zou u uw eigen accent karakteriseren?
‘Ik kom uit New Jersey, niet ver van New York. Ik heb dus een dialect dat je
“Oostkust-Amerikaans” kunt noemen. Dat is wel anders dan het dialect van New
York, dat een heel laag prestige heeft - iedereen probeert het te vermijden.’
Is er in de loop van de tijd iets veranderd in uw eigen manier van spreken?
‘Ik denk dat ik nu nog ongeveer net zo spreek als zestig jaar geleden. Wel pas ik
mijn taalgebruik aan aan mijn gesprekspartners. Dat doet iedereen. En ik kan heel
wat accenten imiteren die ik bestudeerd heb. Als je spraakklanken wilt onderzoeken,
moet je eerst die klanken zelf ervaren door ze te produceren. Daar begint de studie
mee.’
Toen u zich op de taalwetenschap stortte, was u al midden dertig. Vanwaar
die late start?
‘Ik wist na mijn studie Engels en filosofie aan Harvard niet wat voor werk ik moest
kiezen. En als je het niet weet, dan word je schrijver. Ik had allerlei baantjes als
tekstschrijver, maar kwam uiteindelijk als inktmaker bij een kleine drukkerij terecht.
Ik leerde veel van de werkende mensen om mij heen. Tijdens de lunch hadden we
discussies over alle mogelijke onderwerpen. Ik ontdekte dat de mensen uit de
arbeidersklasse veel te vertellen hebben.’

■Bruisend
‘Met die kennis en ervaring ging ik in 1961 terug naar de universiteit. De taalkunde
was in die jaren een bruisend vak met jonge mensen die heftige debatten voerden.
Daar kwam ik middenin terecht. Maar deze taalkundigen baseerden hun ideeën op
hun eigen intuïties over taal. Dat kan ik beter, dacht ik toen. Om te weten hoe taal
werkt, moet je het alledaagse taalgebruik van de gewone man bestuderen. Wie taal
en taalverandering wil onderzoeken, moet de straat op.’
In die jaren stond de taalkunde op z'n kop door de inbreng van Noam
Chomsky.
‘Ja, Chomsky had net zijn ideeën over de “universele grammatica” gepresenteerd.
Hij ging op zoek naar de regelmatigheden die alle talen gemeen hebben. Vanuit die
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universele principes zou je de verschillende talen van de wereld kunnen beschrijven.
Ik heb een heel andere benadering gekozen: hoe spreken mensen? Niet als er een
taalkundige in de buurt is, maar spontaan, als de sprekers zich niet concentreren
op de vorm. Verder vind ik het vooral interessant om taalverschijnselen te
onderzoeken die variëren en veranderen. En de meest opvallende variatie en
verandering vind je in de gewone spreektaal, het “vernacular”.’

‘Een veranderende klank neemt de plaats in van een bestaande klank.
Die schuift dan weer op. Zo krijg je een kettingreactie die mogelijk al
eeuwen gaande is.’

■Eliza Doolittle
Waarom heeft vooral de verandering in de uitspraak van klinkers uw interesse?
‘Dat is de belangrijkste verandering in ons taalgebruik, vooral in het Engels van
Noord-Amerika. Toen ik een jaar of twintig was, zag ik de film Pygmalion, naar het
toneelstuk van Bernard Shaw. Professor Higgins noteert daarin hoe Eliza Doolittle
de Engelse woorden uitspreekt. Ik vroeg me af: wat schrijft hij nou op? Later begreep
ik dat hij vooral de klinkers noteerde. Hij wist dat die essentieel waren en het verschil
maakten tussen het Cockney van Eliza en het Engels van de upperclass.’
Maar taalverandering omvat toch veel meer dan een andere uitspraak van
de klinkers?
‘In Nederlandse dialecten treden er inderdaad veranderingen in de woordvolgorde
op, zoals met werkwoordclusters aan het eind van een bijzin - de zogenoemde rode
en groene volgorde: “omdat hij dat geleerd heeft” tegenover “omdat hij dat heeft
geleerd”. Grote grammaticale veranderingen zien we niet in het Engels van
Noord-Amerika. De laatste was waarschijnlijk de opkomst van de “progressive form”
(de “ing-vorm”) in de negentiende eeuw: walking. Zo'n nieuwe vorm hebben we in
de twintigste eeuw niet meer gezien.’ Wat zijn de grootste veranderingen in het
Amerikaans-Engels van dit moment?
‘Die heb ik met mijn onderzoeksgroep vastgelegd in de Atlas of North American
English. We hebben geconstateerd dat woorden geleidelijk echt anders gaan klinken.
Korte klinkers hebben bijvoorbeeld de neiging lang te worden. Rock klinkt als “rèèk”,
socks als “sèèks”. Dat hoor je vooral in het gebied rond de Grote Meren in het
noorden.’
Hoe komt dat?
‘Dat weten we niet. Wat we wel weten, is dat een veranderende klank de plaats
inneemt van een bestaande klank. Die schuift dan weer op. Zo krijg je een
kettingreactie die mogelijk al eeuwen gaande is en steeds maar doorgaat. In wezen
draaien de klanken in een kringetje, als bij een stoelendans. We zijn nog intensief
op zoek naar hoe dat komt. In grote lijnen kun je twee oorzaken noemen van
klankveranderingen. Om te beginnen kan het iets zijn wat vanuit de taal zelf ontstaat,
maar dat is heel moeilijk te traceren, omdat zo'n beweging al eeuwen bezig kan
zijn. En er zijn historische en maatschappelijke gebeurtenissen, zoals een invasie
of migratie, die zorgen voor veranderingen.’

■Jewelry
Veel mensen maken zich zorgen over veranderingen in het Nederlands. De
uitspraak verandert, jonge generaties hanteren ongrammaticale construc-
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ties, we nemen veel Engelse woorden op. Hoe ziet u zulke ontwikkelingen?
‘Kijk eens terug. Hoe was het honderd jaar geleden? Ik kan je geen Nederlandse
voorbeelden geven, maar in het Engels was vroeger het woord jewelry uit den boze.
Daar zijn heel wat artikelen over geschreven, net als over to execute in de betekenis
“executeren”. Het moest jewels zijn en to put to death. Mensen denken dat taal een
perfecte vorm kan hebben. Elke verandering en afwijking van die vorm is dan een
verslechtering.’
‘Toch begrijp ik goed dat mensen zich opwinden. Dat is niet meer dan natuurlijk.
Ouderen zullen nooit zeggen: “Wat praat die jeugd van tegenwoordig toch prachtig!”
Mijn eigen houding wordt het best verwoord door de dichter Stephen Vincent Benét.
Die beweert in een van zijn gedichten: beschouw wat nieuw is niet als zegen, noch
als vloek. Aanvaard dat het er is.’
Maar de ‘burger’ Labov, níét de linguïst - die windt zich toch weleens op
over ‘slecht taalgebruik’ of over taalveranderingen?
‘Mijn dochter zegt voortdurend “basically”. Mensen gebruiken dat om even na te
denken over het antwoord dat ze zullen geven of over hoe ze een zin zullen
construeren. Basically heeft well verdrongen. Fraai vind ik het niet, maar ik kan je
niet garanderen dat ik het zelf nooit gebruik.’

In The Atlas of North American English (2006) legde William Labov met een aantal collega's
enkele Amerikaanse taalveranderingen vast.

‘Een “fout” waar ik me ook wel aan bezondig: het is tegenwoordig heel normaal
om in het Engels te zeggen “between you and I”. Dat is grammaticaal niet correct;
het moet zijn “between you and me”. Laatst schreef ik in een brief: “Thank you for
the gracious reception given to my wife and I.” Toen ik die brief overlas, voelde ik
me wat ongemakkelijk over die zin, maar ik heb het toch maar laten staan: het is
de nieuwe standaardformulering.’

Transmissie en diffusie
Labovs recentste artikel, ‘Transmission and Diffusion’, vorig jaar juni verschenen in
Language, geldt als een soort apotheose van zijn theoretisch denken over
Taalvariatie en -verandering. Labov stelt - vereenvoudigd gezegd - dat
taalverandering op twee manieren kan plaatsvinden: in de overdracht (transmissie)
tussen ouders en kinderen in het taalverwervingsproces, én tussen volwassenen
uit verschillende gemeenschappen die taaleigenaardigheden van elkaar overnemen
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(diffusie). Transmissie zou daarbij zorgen voor gestructureerde en stabiele
veranderingen. Bij diffusie zijn de taalveranderingen nogal grillig en onstabiel, omdat
volwassenen niet goed zijn in het aanleren van nieuwe taalstructuren.
Veel vragen over taalverandering blijven onbeantwoord. Maar één ding weet
Labov zeker: ‘Vrouwen liggen een generatie voor op mannen als het om
taalveranderingen gaat.’ En hoe dát komt? ‘Zij zijn intensiever met taal bezig, zij
zijn de bron van taalverwerving voor de kinderen. Vrouwen hebben bovendien meer
taaltalent dan mannen.’

■Jij en u
‘In alle talen verdwijnen woorden en constructies en komen er weer nieuwe op.
Engelstaligen zouden het vreselijk vinden om de “progressive form” kwijt te raken.
Maar het Nederlands heeft die vorm niet eens. Geen enkele taalconstructie is zo
essentieel dat die nooit zou kunnen veranderen of verdwijnen. Sommige talen, zoals
het Maleis, maken een onderscheid tussen het inclusieve en het exclusieve wij. “We
gaan vanavond uit eten” leidt in die taal niet tot misverstanden, in het Engels of
Nederlands mogelijk wél: mag de luisteraar nu mee of niet?’
‘In het Engels is er niet, zoals in het Nederlands, een verschil tussen you enkelvoud
en you meervoud. Alle inspanningen om dit te veranderen hebben
niet-standaardvormen opgeleverd, zoals you all. Het verschil tussen thou en you is
verdwenen, al was het vroeger belangrijk. Misschien verdwijnt het onderscheid in
Nederland tussen jij en u ook wel. Zulke taalveranderingen kunnen we als gewone
taalgebruikers betreuren. Het werk van taalkundigen is om duidelijk en begrijpelijk
te maken wat er voor veranderingen plaatsvinden.’
Bent u nog weleens echt verrast door een verandering?
‘Zo'n vijftien of twintig jaar geleden dook er een nieuwe vorm in het Engels op om
de directe rede aan te kondigen. Vrij plotseling veranderde de vertrouwde manier
met I say of he goes in I'm like en he's like. Tot in Australië is deze vorm
doorgedrongen. Vandaag de dag is het dé manier om een citaat te beginnen. Die
verandering is bliksemsnel gegaan. We weten niet hoe het komt.’

■Allochtonen
U hebt in uw vroegere onderzoek laten zien dat elke taal - ook die van lagere
sociale klassen - een volwaardig systeem is waarin de mensen zich goed
kunnen uitdrukken. Maar wat heeft een allochtoon in Nederland aan zo'n
bevinding als hij een baan zoekt? Hij loopt een gerede kans afgewezen te
worden omdat zijn Nederlands niet voldoet aan de standaard.
‘De situatie van allochtonen in Nederland is te vergelijken met die van zwarten in
de VS. De omstandigheden waarin zij leven, zijn nog altijd bedroevend. Ik besteed
een groot deel van mijn tijd aan het verbeteren van de manier waar-
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op kinderen uit deze bevolkingsgroep leren lezen. Aanvankelijk wilden we de
onderwijstaal meer laten aansluiten op de gewone spreektaal van de zwarte kinderen.
Dat bleek een heilloze weg. Ouders en docenten boden heftig weerstand. Nu zetten
we helemaal in op een intensief leesprogramma in het Standaardengels. Als iemand
op school goed meekomt met lezen en schrijven, dan loopt het met de andere
vaardigheden ook wel los. Professor Higgins heeft een enorm vooroordeel tegen
het Cockney-Engels van Eliza Doolittle. Hij wil haar in zes maanden Engels leren
waarin geen accent te herkennen is. Shaw stelt in Pygmalion de “onmenselijke”
benadering van Higgins aan de kaak, maar het is bovendien de verkeerde
benadering. Begin met lezen en schrijven.’
En concreet: zijn er resultaten van uw ‘leesprogramma’ waar we in Nederland
misschien iets aan hebben?
‘Het probleem in Amerika, en misschien ook in Nederland, is dat veel docenten
geen benul hebben van de ingewikkelde relatie tussen uitspraak en schrijfwijze.
Tegenwoordig spreken we find vaak uit als “fine”. Zwarte kinderen doen dat nog
sterker dan anderen. Het gevolg is dat die kinderen het woord find op papier niet
herkennen vanwege die d aan het eind. Docenten moeten meer inzicht krijgen in
leesproblemen die veroorzaakt worden door de uitspraak. Ze hebben geen oor voor
het “vernacular” van zwarte kinderen en zeggen bozig: “spreek Engels!” Zij hóren
niet eens dat de zwarte kinderen Engels spreken.’

Vrijwilliger gezocht
De boekenverzameling van Onze Taal omvat enkele duizenden naslagwerken:
woordenboeken, taaladviesboeken, boeken over de geschiedenis van taal, enz.
Helaas is deze verzameling niet toegankelijk via een catalogus - wat een steeds
groter gemis wordt voor het werk van de redactie en de Taaladviesdienst.
We zijn dan ook op zoek naar een vrijwilliger die onze bibliotheek kan rubriceren
en - in een elektronische database - kan catalogiseren. Hebt u ervaring met dergelijk
werk, en wilt u op deze manier een steentje bijdragen aan het nuttige werk van onze
vereniging? Neem dan contact op met Aleid Fokma: aleid.fokma@onzetaal.nl.

Iktionaire
Het Ballenbaks
Jan Stroop, taalkundige, beklaagt zich geregeld over de toenemende
onverstaanbaarheid van de Nederlandse jeugd (zie onder andere Onze Taal van
oktober vorig jaar). Als Jan Stroop íéts heeft, dan is het een goed stel oren, dat
bewees hij met zijn ontdekking van het Poldernederlands (‘vailighaidsbelaid’). Een
minpunt van zijn boutade tegen het Nieuwe Gemompel vond ik dat hij geen goede
voorbeelden gaf. Dat was de kracht van zijn betoog over het Poldernederlands:
door de rake voorbeelden hoorde je direct wat hij bedoelde. En dat hij gelijk had.
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Toch begrijp ik wel waar Stroop het over heeft. Ik heb er ook last van. Op radio
en televisie komt soms gesproken Nederlands voorbij dat klinkt alsof een
Lingo-kandidaat zijn hand door de ballenbak haalt. Wie weleens naar het verwarmen
van melk met de stoomspuit van een espresso-apparaat heeft geluisterd, kent
misschien het geluid dat ontstaat als je te lang doorgaat en de melk gaat borrelen.
Zo klinkt een TMF-presentator soms ook. Voor de creatie van rustiek schilderwerk
zijn in de bouwmarkt tegenwoordig latexrollers te koop bekleed met gerimpeld
zeemleer. Doop zo'n roller in de verf en rol ermee over een muur. Dat geluid - zo
klinkt Paul de Leeuw soms. Die zegt: ‘daazeergeevarteplaus!’ ‘Dames en heren,
geef een hartelijk applaus’ betekent dat. Binnenkort kunnen we op radio en televisie
weer veelvuldig mensen ‘olimpespele’ horen zeggen.
‘Hè?’, roep ik geregeld tegen mijn huisgenoten als er weer een hand door de
ballenbak gaat, ‘wát!!?’ Toch weet ik dan meestal al wat er gezegd werd. Het verstaan
van gesproken woorden is niet alleen een kwestie van decoderen wat het oor
opvangt, het oor moet zelf ook iets doen, een beetje helpen, afstemmen, zeg maar,
op het binnenkomende signaal.
Bij slordige articulatie wordt de band als het ware even teruggespoeld en opnieuw
afgeluisterd, en een split second later weet je wat er gezegd werd. Het ‘wát!!?’ is
eigenlijk alleen nog een protest achteraf, uit irritatie dat je extra moeite moest doen.
Ik roep het ook alleen bij sprekers die me niet interesseren, valt me op. Wil je graag
weten wat iemand te zeggen heeft, dan heb je die eventuele extra ontcijferingsmoeite
daar graag voor over. Dan merk je niet eens dát er een beroep op wordt gedaan.
Dit strookt met een oerwet van alle communicatie: hoe belangrijker de inhoud, des
te onbelangrijker de vorm - zie het telegram.
Dus als Jan Stroop zegt dat zo veel jonge mensen onverstaanbaar spreken, zegt
hij óók dat er veel jonge mensen zijn wier praatjes hem in wezen niet boeien. En
dus moeten ze zuiver ABN spreken. De primitieve stijl van een telegram werd
gerechtvaardigd door de urgentie van de inhoud, tegenwoordig worden per sms in
dezelfde stijl trivialiteiten uitgewisseld.
Misschien is dat wat hier aan de hand is: dat jongeren van mening zijn dat er best
een beetje moeite mag worden gedaan om ze te ontcijferen. De jeugd wordt steeds
narcistischer, zeggen deskundigen.
Zo, en nu ga ik mij toeleggen op het verzamelen van duidelijke, overtuigende
voorbeelden van eigentijdse misarticulatie en onverstaanbaarheid. Van het
Ballenbaks, zogezegd. Misschien komen we er dan wat beter achter wat hier aan
de hand is. Ik hou mij warm aanbevolen voor suggesties (graag naar de redactie).
Jan Kuitenbrouwer
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‘Ik zeg ah, ik zeg kun je rekenen?’
Ik zeg als ‘gesproken leesteken’
Carla van Esch
‘Dus ik zeg tegen Jack ik zeg waar zijn die doosjes?’ Luister naar een
willekeurig gesprek en de kans is groot dat dit soort ik zeg-zinnen om de
haverklap voorbijkomen. Ze blijken nogal wat ergernis te wekken, maar
zijn tegelijk heel populair. Hoe komt dat?

Veel mensen gebruiken onbewust ik zeg tijdens gesprekken.
Foto: daviddb

Nee, het is niet waar dat alleen oudere kwebbeltantes eraan verknocht zijn. En
evenmin is het zo dat uitsluitend lager opgeleiden zich eraan bezondigen. In
werkelijkheid gebruiken veel mensen voortdurend ik zeg. Neem nu de volgende
zinnen, afkomstig uit het ‘Corpus Gesproken Nederlands’:
- Ik zeg als... uh ik zeg als ik wil autorijden, ik zeg dan moet ik ook eerst kijken
of de tank wel vol is.
- Dus ik heb al gezegd ik zeg nou, ik hoop niet dat 't je werk is.
- En toen vroeg ik aan iemand ik zeg zijn we eigenlijk al bij die tunnel?
- Dus ik zeg tegen Jack ik zeg waar zijn die doosjes want ik weet niet...
- Dus ik zei al van 'k zeg blijf jij maar mooi thuis.

In één van deze zinnen komt maar liefst drie keer ik zeg voor - al ontkennen sprekers
naderhand vaak dat zij die woorden zo dikwijls laten vallen. Ik zeggesprekken worden
al snel afgedaan als oudewijvenpraat, maar kennelijk zijn mensen zich er niet van
bewust dat ze zelf ook zo spreken. Wat verder opvalt aan de zinnen is dat verleden
tijd (‘zei’) en tegenwoordige tijd (‘zeg’) soms gebroederlijk naast elkaar verschijnen.
Opmerkelijk is ook dat er zeggen wordt gebruikt als het een vraag betreft (‘en toen
vroeg ik (...) ik zeg’).

■Luisterteken
Natuurlijk is ik zeg allereerst gewoon een manier om een letterlijk citaat mee te
beginnen, net zoals ik zei, ik heb gezegd en ik vroeg. Maar vanwaar die drang om
citaten meerdere malen in te leiden? Er wordt veel duidelijk als we bekijken waar
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we ik zeg zoal aantreffen in de zin. Soms staat het tussen twee hoofdzinnen of
tussen een hoofd- en bijzin (zoals hierboven ‘als ik wil autorijden, ik zeg dan moet
ik ook eerst kijken’). Soms volgt het op een enkel woordje:
- Oh ik zeg natuurlijk.
- Ah ik zeg kan dat?
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Ik zeg komt met andere woorden voor op plaatsen in de zin waar taalgebruikers
een pauze ervaren. In geschreven taal zijn dat vaak de plaatsen waar een leesteken
zou staan. Een voorbeeld: ‘Ik zeg nou ik zeg we doen volgende week stamppot
zuurkool.’ Na ‘nou’ ervaart de spreker een rustpunt. In geschreven taal zou er dan
een komma staan: ‘Nou, we doen volgende week stamppot zuurkool.’ Zo staat een
extra ik zeg ook wel op de plek waar een schrijver een ‘aanhalingsteken openen’
zou zetten: ‘Dus ik zei al van 'k zeg blijf jij maar mooi thuis.’
Soms wordt er met ik zeg/zeg ik zelfs ook aangegeven waar de luisteraar de
‘aanhalingsteken sluiten’ mag verwachten: ‘Dus ik zei al van 'k zeg blijf jij maar mooi
thuis, zeg ik.’
Omdat ik zeg zo'n vaste combinatie is, raakt de letterlijke betekenis afgesleten,
waardoor het steeds meer als een echt leesteken kan dienen - al is ‘luisterteken’
hier misschien een beter woord. Dat verklaart ook waarom ik zeg kan voorkomen
naast een verleden tijd, of in een zin waarin eigenlijk sprake is van een vraag.

■Citeerder en geciteerde

Illustratie: Hein de Kort

Dat ik zeg zo populair is, komt doordat het die ‘luisterteken’-functie heeft. Want
net zoals een leesteken de structuur van een geschreven tekst verheldert, doet het
luisterteken ik zeg dat in gesproken taal. In feite is de gesprekssituatie in een
navertelling namelijk heel lastig. De ik zeg-zegger speelt immers altijd een dubbelrol
in het gesprek: hij is zowel de citeerder als de geciteerde. Daarom moet hij soms
duidelijk maken in welke rol hij een uiting doet.
Stel dat iemand een verhaal vertelt over een barbecue waarbij een doos
bitterballen op de grillplaat een brand veroorzaakt heeft. De bewuste verteller heeft
de dader in kwestie toen een flink standje gegeven en vertelt dat nu verontwaardigd
aan een goede vriendin. Ze wil natuurlijk dat die vriendin het verhaal goed begrijpt,
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zodat die haar verontwaardiging kan delen. Ze vertelt: ‘Ik zeg ah wie zet er nou een
doos bitterballen op de grillplaat? Da's ook wat dom of niet?’ De luisterende vriendin
zou zich nu kunnen afvragen aan wie die laatste zin nu gericht is: aan de dader
toen, of nu aan haar? Met andere woorden: moet ze nu reageren of niet? Om duidelijk
te maken dat die laatste zin niet voor de luisteraar bedoeld was, had de verteller
ervoor kunnen kiezen om nogmaals ik zeg in te voegen: ‘Ik zeg ah wie zet er nou
een doos bitterballen op de grillplaat? 'k Zeg da's ook wat dom of niet?’

■Levendig
Behalve dat het een luisterteken kan zijn, heeft ik zeg nóg een functie: een verhaal
wordt er levendiger van. Dat komt onder meer doordat het werkwoord zoals gezegd
altijd in de tegenwoordige tijd staat. Neem de zin: ‘En toen kwam 'ie terug en 'k zeg:
zo ben je d'r weer?’ Hierin treedt er een abrupte omschakeling op van de verleden
naar de tegenwoordige tijd - een beproefde methode om meer vaart en spanning
in een tekst te brengen.
Er gebeurt tot slot nóg iets door ik zeg: je voelt als luisteraar dat er wat dreigt; er
zit spanning in deze zin. Er wordt toegewerkt naar een climax: een slimme, gevatte
of gewaagde uitspraak. Iemand die zegt: ‘'k Zeg: zo ben je d'r weer?’ kan bijna niet
meer neutraal overkomen. Dat ‘zo ben je d'r weer?’ zal dan ook waarschijnlijk niet
vriendelijk bedoeld (en uitgesproken) zijn.
Als je 'k zeg vervangt door een ‘gewone’ citaataanduider, dan wordt het: ‘En toen
kwam 'ie terug en vroeg ik hem: zo ben je d'r weer?’ Zo geformuleerd lijkt de vraag
van de ‘ik’ slechts gesteld uit interesse. We kunnen dus zeggen dat de ik zeg-vorm
het verhaal spannender en levendiger maakt.
Het vele gebruik van ik zeg is kennelijk niet zo overbodig als soms gedacht wordt.
Maar of die wetenschap voldoende is om de gebruikers ervan te rehabiliteren? Ik
zeg kun je rekenen? Ik zeg reken er dan maar niet op.
Carla van Esch behaalde met de scriptie Ik zeg ah ik zeg ach ja tuurlijk
haar bachelor-graad in de Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit
van Leiden.
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Tralala en tidelipom
De structuur van gezongen onzinlettergrepen
Laura van Eerten
Als we tijdens het zingen de tekst kwijt zijn, vullen we zelf maar even wat
in: tralala of iets anders wat geen enkele betekenis heeft. Het lijkt
misschien of we maar wat aanrommelen met die betekenisloze
zangwoorden, maar we blijken ze bepaald niet willekeurig te kiezen. Aan
welke eisen voldoet een bruikbare tekstvervanger? Is tralala inderdaad
de beste keus?

Ook in de titels van liedjes kunnen onzinlettergrepen worden aangetroffen.

Onder de douche of op de fiets, tijdens de afwas of in de auto, zingen doet
iedereen. Als we een instrumentale melodie zingen, of als we de bijbehorende tekst
niet meer weten of niet willen gebruiken, zijn we geneigd een onzintekst te
improviseren. Zo'n onzintekst bestaat uit aaneengeregen lettergrepen, zoals tralala
en tidelipom. Die zijn niet te ingewikkeld en zingen lekker weg. Tralala wordt dikwijls
gebruikt om het improviseren van lettergrepen te illustreren. Soms wordt het zelfs
letterlijk in de tekst van een liedje opgenomen: ‘'t Is feest tralala’. Tidelipom komt
van Winnie de Poeh, die tijdens zijn avonturen vaak melodietjes zingt met
zelfverzonnen lettergrepen. Hoewel er veel meer van dit soort gezongen
onzinlettergrepen zijn (soms ook als titel van een lied, denk aan ‘Ob-La-Di, Ob-La-Da’
van The Beatles of ‘Do Wah Diddy Diddy’ van Manfred Mann en van de Dolly Dots),
kunnen we tralala en tidelipom zien als twee standaardgevallen, twee prototypen.
Is het toeval dat tralala en tidelipom van die typische ‘zanglettergrepen’ zijn? Dat
woorden als lipomdeti of latratra veel minder prettig zingbaar zijn, doet vermoeden
dat de onzinlettergrepen die we onder de douche maken niet zo willekeurig gekozen
zijn als het in eerste instantie lijkt. Waar komen onze voorkeuren vandaan, en hoe
geschikt zijn typische onzinwoorden als tralala en tidelipom in de praktijk?

■Papa en mama
Lettergrepen zijn de bouwstenen van spraak. Ze zijn gebaseerd op het contrast
tussen medeklinkers en klinkers en de grondvorm bestaat uit één medeklinker
gevolgd door één klinker. De ene lettergreep is makkelijker uit te spreken dan de
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andere, en dat geldt ook voor combinaties van lettergrepen. Dit kan goed geïllustreerd
worden aan de hand
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van kindertaal. De eerste betekenisvolle klankopeenvolgingen die een kind toepast
- papa en mama - zijn gebaseerd op de basisbeweging van het spreken, namelijk
het openen en sluiten van de mond. De medeklinkers p en m (lipklanken) maak je
door simpelweg beide lippen op elkaar te duwen. De klinker a is ook makkelijk te
maken, door alleen de onderkaak te verlagen. Voor de uitspraak van de i en de o
bijvoorbeeld zijn alweer veel meer spieren van de tong betrokken. Papa en mama
zijn daarom praktisch gezien logische benamingen voor de eerste personen met
wie een kind wil communiceren.
Behalve lipklanken komen ook tongklanken al vroeg voor in de brabbelfase van
een kind. Met de tong kun je snelle en precieze bewegingen maken, en dat lukt niet
met de lippen. De spieren in de lippen zijn namelijk groter en daardoor ook trager
dan de spieren in de tong. De medeklinkers die met de tong gemaakt worden, zijn
dus efficiënter in gebruik dan lipklanken. De d's en t's komen in talen over de wereld
dan ook vaker voor dan m's en p's. In sommige talen bevatten benamingen van
kinderen voor hun ouders ook juist deze medeklinkers: dada.

■Struikelblokken
Het maken van lipklanken en tongklanken kan meestal probleemloos worden
aangeleerd. Maar er zijn ook een aantal struikelblokken: medeklinkers als de f, de
s en de r (ruis- en trilklanken) komen relatief laat voor in de taalverwerving van
kinderen. De precieze spiersamentrekking waarbij door een nauwe opening lucht
ontsnapt (tussen onderlip en boventanden bij de f of tussen de tong en het gehemelte
bij de s en de r), maakt de klanken erg complex. Kinderen laten deze moeilijke
spraakklanken in het begin vaak weg of vervangen ze door een klank die ze wél
goed kunnen uitspreken. Een kind zegt bijvoorbeeld ‘doep’ in plaats van ‘soep’.
Opeenvolgingen van medeklinkers als pr of sch vereisen een hoge mate van
controle over de spierbewegingen en zijn nog te moeilijk voor taallerende kinderen.
Praat wordt door een kind bijvoorbeeld uitgesproken als ‘plaat’ en schaap wordt
‘gaap’. Moeilijke klanken en klankopeenvolgingen worden verkort of vervangen, en
zo ontstaan makkelijker te articuleren lettergrepen die meer op de grondvorm lijken.

‘Ob-La-Di, Ob-La-Da’ en andere onzinliedjes
Onzinlettergrepen worden niet alleen gezongen door mensen die even de tekst kwijt
zijn, ze zijn ook weleens een onderdeel van de echte tekst - bijvoorbeeld om een
geluid na te bootsen, denk aan de nagezongen vogels in het liedje ‘Mockin' Bird
Hill’: ‘Tra la la, tweedie dee dee dee’. Of er is voor gekozen omdat ze in iedere taal
wel goed klinken; een greep uit de titels van songfestivalinzendingen van de voorbije
decennia: ‘A-Ba-Ni-Bi’, ‘Didai Didai Dai’, ‘Diggi-Loo Diggi-Ley’, ‘Boom bang-a-bang’
en ‘Ding-A-Dong’.
Soms zitten onzinlettergrepen dus zelfs in de titel, zoals ook in bekende nummers
als ‘Do Wah Diddy Diddy’ (Manfred Mann), ‘Nah Neh Nah’ (Vaya Con Dios),
‘Ob-La-Di, Ob-La-Da’ (The Beatles), ‘De Do Do Do, De Da Da Da’ (The Police), ‘Da
Da Da’ (Trio) en ‘Da Doo Ron Ron’ (The Crystals).
Meer onzintitels vindt u op
http://www.users.globalnet.co.uk/~msmitho3/songtitles/songnonsense.htm.
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■Lui
In de loop van de tijd krijgen kinderen die moeilijker uitspreekbare woorden en
klankopeenvolgingen toch onder de knie, maar dat betekent niet dat ze die dan ook
altijd uitspreken. Taalgebruikers zijn namelijk van nature lui. Het blijkt bovendien
dat veel klanken van een woord kunnen worden weggelaten zonder dat de spreker
er minder goed door begrepen wordt.

Volwassenen verkorten net als taallerende kinderen de klanken waaruit
woorden bestaan. Taalgebruikers zijn namelijk lui.
Taalkundige Mirjam Ernestus toont in haar in 2000 verschenen proefschrift aan dat
we woorden als eigenlijk, allemaal, in ieder geval, natuurlijk en mogelijk in het
dagelijkse taalgebruik maximaal kunnen verkorten tot ‘eik’, ‘animaal’, ‘iefal’, ‘tuuk’
en ‘mook’ - zonder dat het onbegrijpelijk wordt voor de gesprekspartner. De uitspraak
‘Keb eik geen zin’ wordt door iedereen begrepen als een doodnormale Nederlandse
zin. Vooral premier Balkenende staat bekend om het verkorten van woorden:
problemen van asielzoekers bijvoorbeeld wordt door onze premier uitgesproken als
‘plemen van zielzoekers’. Volwassenen verkorten net als taallerende kinderen de
klanken waaruit woorden bestaan. Dat doen ze niet omdat ze de klanken niet kunnen
uitspreken, maar omdat het te veel moeite kost.
Om ervoor te zorgen dat onze gesprekspartner begrijpt wat we zeggen, moeten
in ieder geval de belangrijkste klanken uit de woorden overblijven. Dit zijn
voornamelijk de begin-, eind-, en beklemtoonde klanken van een woord (eigenlijk,
problemen). Wat er overblijft, is meestal de grondvorm van de lettergreep. Als het
kan, proberen we in de dagelijkse praktijk zo veel mogelijk lettergrepen te verkorten
tot deze minimale - of ideale - lettergrepen: steeds één medeklinker gevolgd door
één klinker. De voorkeur voor het gebruik van simpele lettergrepen lijkt te zijn
ingebakken. Wanneer we al zingend een tekst improviseren, maken we dan ook
geen veeleisende klankopeenvolgingen maar makkelijk te articuleren lettergrepen.

■The A-team
Een aantal klanken hebben een eigenschap die ze geschikter maakt om te zingen
dan andere klanken, namelijk stemhebbendheid. De klanken z, v, b en d zijn
stemhebbend, in tegenstelling tot s, f, p en t. Het verschil is dat bij de uitspraak van
stemhebbende klanken de stembanden meetrillen. In zang is die stembandtrilling
erg belangrijk. Als we zingen, willen we namelijk toon maken, we neuriën niet voor
niets op een m in plaats van een p. Waar stembandtrilling noodzakelijk is om toon
te kunnen maken, zijn klanken met een duidelijke aanzet belangrijk om ritmisch
makkelijk te kunnen zingen. De aanzet van de l is bijvoorbeeld minder nauwkeurig
dan die van een d of een t: met de laatste kun je preciezer ‘mikken’ dan met de l.
Zing maar eens de melodie van de bekende tv-serie The A-Team. Het resultaat zal
ongetwijfeld op iets als het volgende neerkomen: ‘Ta tada ta, tata ta, tada tata, ta
tadada ta’. De medeklinker t wordt als duidelijke aanzet gebruikt, afgewisseld met
een stemhebbende d om makkelijk te kunnen doorzingen. De lettergreep la zou
minder geschikt zijn om te gebruiken: de lettergreep is wel stemhebbend, maar
ritmisch lastiger te zingen dan da of ta.
De ideale onzinlettergreep bestaat uit
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een makkelijk zingbare medeklinker gevolgd door een makkelijk zingbare klinker.
Met zo min mogelijk middelen willen we zo veel mogelijk bereiken: toon maken en
ritmisch zingen, maar zonder veeleisende articulatiebewegingen zo dicht mogelijk
bij de grondvorm van de lettergreep blijven.

■In één adem
Door verschillende onzinlettergrepen achter elkaar te zingen kunnen we een ritmische
structuur aanbrengen in de melodie. Dit wordt in de muziek ook wel ‘frasering’
genoemd. Een melodie is opgebouwd uit ritmische eenheden - de frases - die in
één adem gezongen worden, zoals dus tralala en tidelipom. Tidelipom heeft door
de samenstelling van lettergrepen een dwingende ritmische structuur. Als je tijdens
het zingen van tidelipom meeklapt op elke lettergreep, duurt de laatste lettergreep
in verhouding even lang als de eerste drie samen. Dit effect wordt nog duidelijker
als je maar twee keer klapt: op de eerste en op de laatste lettergreep: tidelipom. De
laatste lettergreep krijgt een zwaar accent doordat het de enige lettergreep in de
frase is die eindigt op een medeklinker. Het einde van de frase wordt duidelijk
gemarkeerd door letterlijk de mond te sluiten, waardoor de stemhebbende klank m
ontstaat.
Tralala heeft een ritmische structuur die minder dwingend is dan tidelipom.
Meeklappen met tralala kan op elke lettergreep, alleen op de eerste lettergreep of
om en om op de lettergreep (tralalala). Door op een ander moment te klappen
verandert de frasering. Dit kan doordat de laatste lettergreep niet afgesloten wordt
door een medeklinker: de frase is in principe oneindig en kan aangevuld worden
met opeenvolgingen van la zonder de reeks opnieuw te hoeven beginnen met tra.

Illustratie: Matthias Giesen

Om het eerder genoemde voorbeeld van The A-Team in ritmische eenheden te
groeperen kunnen we ons voorstellen dat we zingen: ‘tadadadam, tadadam,
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tadadadam, tadadadadam’. Hier geldt hetzelfde als bij alledaagse spraak: we willen
het doel - het aanbrengen van een ritmische structuur - met zo weinig mogelijk
moeite bereiken.

■Tongacrobatiek
Hoewel je onzinlettergrepen vaak onbewust en spontaan zingt, blijken er behoorlijk
veel factoren bepalend te zijn voor de keuze van de lettergrepen: de klanken mogen
niet te complex zijn en de lettergreepstructuur moet zo basaal mogelijk blijven.
Daarnaast moeten de stembanden zo veel mogelijk blijven trillen om toon te maken,
en zijn medeklinkers met een duidelijke aanzet van belang om nauwkeurig in het
ritme te kunnen zingen. Voor het aanbrengen van een ritmische structuur worden
de verschillende onzinlettergrepen gerangschikt in muzikale frases.
Onder invloed van al deze factoren blijken typische onzinwoorden als tralala en
tidelipom in de praktijk helemaal geen vanzelfsprekende keuze te zijn voor de
improvisatie van onzinlettergrepen. De eerste lettergreep van tralala bevat een
opeenvolging van medeklinkers en er zit ook nog een moeilijke trilklank in. Het einde
van de frase wordt niet duidelijk gemarkeerd, en la is ritmisch lastiger dan da of ta.
Over de klinker a als ideale klank kunnen we het gelukkig wel allemaal eens zijn;
gewoon onderkaak naar beneden en ‘zeg eens aaaaaaa’. Winnie de Poeh zingt
met tidelipom een duidelijkere ritmische structuur dan tralala, maar de klinkers i en
o vereisen veel tongacrobatiek. Bovendien wordt het doorzingen verhinderd door
de stemloze medeklinker p. Winnie zou zichzelf energie kunnen besparen door
bijvoorbeeld tadadadam te zingen in plaats van tidelipom. We zijn tenslotte luie
taalgebruikers, sprekend of zingend.

Tralala niet populair
In een zangexperiment waarin 22 deelnemers op verschillende melodieën
onzinlettergrepen improviseerden, werd tralala geen enkele keer gezongen.
Afzonderlijk kwam la wel voor, maar tra niet De lettergreep da was bij alle zangers
favoriet. Da bevat namelijk geen moeilijk uitspreekbare klanken (zoals r in tra) en
opeenvolgingen van medeklinkers (zoals tr in tra). De d heeft een duidelijke aanzet
met de tong, in tegenstelling tot de l, en de stembandtrilling wordt in een opeenvolging
(dadada) niet onderbroken zoals in tatata of papapa.
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Spaan
Studentencorps
Vandaag staan we stil bij het taalgebruik van het Amsterdamse studentencorps. Ik
kwam er weleens om als oud-redacteur van Propria Cures, dat vroeger banden had
met het corps, voor te lezen aan een dispuut dat meen ik Aeneas heet. De meeste
aanwezigen zijn 's avonds om een uur of acht nog nuchter genoeg om te kunnen
luisteren. Na het voorlezen begint het zuipen en hoor je het jargon. Mijn vriend Oscar
Bolluyt, eerste-elftalspeler bij de zondagafdeling van Swift en zevendejaars corpslid,
was zo vriendelijk me te helpen met duiden en vertalen.
snerpend ‘vet, cool, leuk, mooi’ (‘een snerpend jurkje’; ‘een snerpende actie’: ‘dat
heb je goed gefikst’)
hertje ‘meisje’ (‘een snerpend hertje’)
vo ‘bravo’; vo wordt gebruikt door publiek bij een spreker, of in kleine kring; klappen
doet men slechts voor artiesten.
lul toch niet ‘dat meen je niet’, ‘dat kan toch niet’; is erg in de mode (‘Ik heb mooie
laarzen gekocht voor veertig euro.’ ‘Lul toch niet.’)
adje van atten, ‘het in één teug leegdrinken van een glas alcoholhoudende drank’
(‘adje voor de sfeer’; ‘adje desinteresse’: je moet ‘atten’ want je hebt desinteresse
getoond, bijvoorbeeld bij het bridgen een kaart op de grond laten vallen); naar ad
fumdum, ‘tot de bodem’
buitenland ‘andere studentensteden’
cie ‘commissie’; bijvoorbeeld: ‘feestcie’; ‘ski-cie’
tanden in de bar zetten ‘zuipen’
louter brak zijn ‘naar de kloten gegaan zijn’
naar de kloten gaan ‘heel erg dronken worden’
stuk gaan ‘niet meer bijkomen van het lachen’
strepen (ww.) ‘de inhoud van een glas bier gooien naar mensen die op een zekere
afstand staan’
mooie lul ‘leuke jongen, gezellige vent’
kutverhaal tussenwerpsel voor als iemand saai is, onduidelijk, of verstrikt raakt
in een monoloog
toko ‘sociëteit’
studie-ontwijkend gedrag ‘alles wat je doet om maar niet te hoeven studeren:
afwassen, stofzuigen, etc.’
glijden ‘flirten’
koning (bijwoord) ‘iets koning vinden’: ‘iets heel leuk vinden’
Mocht dit blad ook worden gelezen door studenten, dan zou ik van hen aanvullingen
op de lijst op prijs stellen. Nu er allerlei lijsten circuleren met ‘straattaal’, zou het
jammer zijn als de studententaal geen aandacht kreeg. Een stadje als Leiden heeft
vast iets toe te voegen.
Henk Spaan

Taaltest
Taaladviesdienst
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A. Test uw spellingkennis
1.

a.
b.
c.

blocnotetje
blocnootje
blocnoteje

2.

a.
b.
c.

cabaretière
cabarettière
caberetière

3.

a.
b.
c.

Dode Zeezoutzeep
Dode-Zeezoutzeep
dodezeezoutzeep

4.

a.
b.
c.

geaquajogd
geaquajogged
ge-aquajogd

5.

a.
b.
c.

miniscuul
minuscuul
miniskuul

B. Vergroot uw woordenschat
1. lamprei
a.
b.
c.

bediendenuniform
linnen doek
jong konijn

2. panache
a.
b.
c.

wondermiddel
zwier
mixdrankje

3. geborneerd
a. verongelijkt
b. kortzichtig
c. in onmin levend
4. imari
a.
b.
c.

porseleinsoort
smaakmaker
papierschepkunst

C. Zoek de fouten
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1. Bij deze meld ik mijn directe en overbuurman aan voor een abonnement op
Onze Taal, zodat elk van beide dit verrijkende taaltijdschrift aanstonds
thuisgestuurd krijgen.
2. Wetenschappers van grote allure schreven in dit gerenomeerde blad onder
andere over etymologische broodjeaapverhalen, bargoense woorden en
verandererende articulatie.

D. Extra
Van Dale (2005) beschrijft chicklit als ‘vlot geschreven lectuur over en voor moderne
jonge vrouwen’. (Chick is Engels voor iets als ‘grietje’.) Hoe heet het mannelijke
equivalent hiervan?
De antwoorden vindt u op bladzijde 111 van dit nummer.
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Riemer Reinsma
Namen op de kaart
Latijn aan de Rijn
Waar komt de naam Schiphol vandaan? Heeft Abel Tasman Tasmanië
inderdaad ontdekt? Waarom schrijven Duitsers ‘Rhein’, met een h?
Dit soort vragen kunnen rijzen als je met de vinger over de landkaart
gaat. Riemer Reinsma gaat erop in, in zijn rubriek ‘Namen op de
kaart’.
Toen de Romeinen ruim tweeduizend jaar geleden de Lage Landen binnenvielen,
liepen onze voorouders allang niet meer - zoals vroeger wel op school werd geleerd
- in dierenhuiden rond. Niettemin hadden de mediterrane veroveraars duidelijk een
grote culturele en technische voorsprong op de inheemse bevolking - zó groot dat
zij een stempel op onze streken konden drukken. Dat kwam ook tot uiting in de
plaatsnamen die zij gaven aan de locaties waar zij zich vestigden, of in de manier
waarop zij bestaande, prehistorische plaatsnamen uitspraken en in hun eigen schrift
weergaven.

■Fortensliert
Zoals bekend hielden de Romeinen heel Vlaanderen en slechts de zuidelijke helft
van Nederland bezet - de Rijn vormde de grens. De zuidelijke helft van Nederland
was in oppervlakte maar een fractie van het Romeinse Rijk, en grote delen ervan
waren ook nog eens moerassig en daardoor vrijwel onbewoonbaar. Je zou dus
verwachten dat Vlaanderen naar verhouding veel meer plaatsnamen van
aantoonbaar Romeinse oorsprong heeft dan Nederland, maar het omgekeerde is
waar. Dat kwam doordat een lange sliert van forten en handelsnederzettingen
voorzag in de levensbehoeften van de garnizoenen aan die noordgrens van het
Romeinse Rijk aan de Rijn.
In totaal zijn er enkele tientallen Latijnse namen overgeleverd via bronnen als
kaarten en reisgidsen. En dat is waarschijnlijk het topje van de ijsberg: uit taalkundig
onderzoek blijkt dat er in de Romeinse tijd veel méér plaatsnamen zijn geweest dan
terug te vinden is in die bronnen. Op de bekende Peutingerkaart bijvoorbeeld, die
het totale Romeinse wegennet weergeeft, staan niet álle bekende plaatsen, maar
alleen wat van belang is voor de route.
Een voorbeeld van een in oorsprong Latijnse naam die wél al in de Romeinse tijd
moet hebben bestaan maar níét in de toenmalige bronnen staat, is het plaatsje
Tricht, dat zijn naam dankt aan een ‘traiectum’ (Latijn voor ‘oversteekplaats’) in de
Linge.
Ook Utrecht heette in de Romeinse tijd Traiectum. Bij die stad bevond zich
eveneens een doorwaadbare plaats, in dit geval door de Rijn. Later werd daar het
woord ut (‘uit, buiten’) voor geplakt, om Utrecht te onderscheiden van die andere,
indertijd veel bekendere oversteekplaats, die in de Maas: Maastricht (Mosae
Traiectum).
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De Tabula Peutingeriana of Peutingerkaart is een kopie van een Romeinse reiskaart uit de
vierde eeuw.
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■Harmonie
Puur Latijnse namen als Traiectum waren er opvallend weinig. De Romeinen kwamen
hier tenslotte in gebieden waar soms al duizenden jaren mensen woonden. In die
tijd woonden hier Germanen (in het noorden) en Kelten (in het zuiden). De Romeinen
troffen dus Germaanse en Keltische namen aan, plus een aantal namen die al
dateerden van vóór de Kelten en Germanen. Zulke al bestaande namen werden
door de Romeinen gewoon overgenomen, vaak in een beetje verlatijnste vorm een logisch gevolg van de harmonie waarin de Romeinen doorgaans leefden met
hun Germaanse en Keltische buren. Sommige namen ontstonden ook in harmonie.
Zo heette het Limburgse dorp Heel in de eerste eeuw na Christus Catualium,
waarin het Keltische woord catu ‘strijd’ én het Latijnse vallum ‘wal’ terug te vinden
zijn. In de dertiende eeuw was die naam afgezwakt tot Hethele, waarbij moet worden
aangetekend dat die th vermoedelijk werd uitgesproken zoals de Engelse th. In de
zestiende eeuw was dat Hedel geworden, en inmiddels is dus ook die d verdwenen,
zoals weder veranderde in weer, en teder in teer.
Eeuwenlang heeft men gedacht dat ook Leiden teruggaat op een Latijns-Keltische
naam, namelijk Lugdunum Batavorum. Er heeft inderdaad bij Katwijk een nederzetting
gelegen met die naam, ‘het Lugdunum der Bataven’. Dit ter onderscheiding van het
Lugdunum dat in Gallië lag, het huidige Lyon. Maar de naam Leiden heeft daar niets
mee te maken: die komt van Leithen, zoals het in 1143 gespeld werd (en ook die
th klonk als in het Engelse the). De oorspronkelijke vorm was waarschijnlijk lagithon,
‘bij de wateren’ (lag is ‘water’).

■Weiland
Van Germaanse oorsprong was bijvoorbeeld de plaatsnaam Vada, die
te vinden is in een Latijns document uit 107 n.Chr. In Vada is met enige
moeite het huidige Wadenoijen te herkennen. Vada is verwant met waden
en betekende ‘doorwaadbare plaats’, oijen is in later tijd toegevoegd; een
‘ooi’ is een weiland in een rivierbocht.
Van weer andere namen wordt aangenomen dat ze al dateren van vóór de Germanen
en Kelten, en uit een andere verwante taal komen. Zoals de naam van de Maas
(verlatijnst tot Mosa); die gaat waarschijnlijk terug op een oud woord voor ‘moeras’.
Alle namen uit de Romeinse tijd zijn inmiddels vernederlandst. Maar hoe zit dat
met Emmer-Compascuum, een dorp nabij Emmen? Het Latijnse woord compascuum
(een rechtsterm met de betekenis ‘gemeenschappelijke weide’; van com ‘samen’
en pascere ‘weiden’) lijkt rechtstreeks uit het klassiek Latijn te komen. Toch waren
het niet de Romeinen aan wie het dorp zijn Latijnse naam te danken heeft. Het
gebied waarin Emmer-Compascuum ligt, kreeg de naam Compascuum pas in 1630.
De naam Emmer-Compascuum dateert van 1867.

Rutger Kiezebrink
Spelen met taal
De elf acht vier zeven genoeg
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Wat is er zo opmerkelijk aan stresssituatie? Wat is het langste
palindroom met afwisselend klinkers en medeklinkers? Zijn er meer
woorden als arbeidsonrust, lateihout en tafeldiscours? Om dat soort
vragen draait het in de tweemaandelijkse rubriek ‘Spelen met taal’.
De eerste aflevering van deze rubriek, in januari, ging over woorden als
stagegegevens en ukeleleleraar, die ‘bigramdrielingen’ bevatten: driemaal dezelfde
combinatie van twee letters achter elkaar. Lezers van Onze Taal stuurden vele
tientallen andere voorbeelden van zulke woorden, zoals papapapegaai,
mamamammoet en semimimiset.
Sommige daarvan worden ook in de praktijk weleens gebruikt, zo blijkt als je ze
intikt in de zoekmachine Google. De meeste Google-hits kreeg ik met het door
Christine Tamminga ingestuurde woord verdwenenen (‘mensen die verdwenen zijn’,
vergelijkbaar met verworpenen en verbannenen). De context waarin dat gebruikt
wordt, is overigens vaak nogal beklemmend: het is onder meer een letterlijke vertaling
van het Spaanse desaparecidos, dat in Argentinië gebruikt wordt voor de slachtoffers
van de verdwijningen onder het Videla-regime. Twee wat luchtigere voorbeelden
die ‘in het wild’ voorkomen, zijn Rabobobo('s) en stenenenergie.
Zelf ontdekte ik nog een fotomodellenwebsite met de naam Fotototaal.be: drie
keer ot achter elkaar. Nieuwe inzendingen zijn nog altijd welkom.

■Homoniemen
Ondertussen ga ik verder met een nieuw onderwerp. Het Nederlands kent tal van
homoniemen: woorden met meerdere betekenissen. Zo is bank zowel een
geldinstelling als een zitmeubel. Ook telwoorden kunnen homoniem zijn: elf is ook
een sprookjesfiguur, zeven is ook een werkwoord en het meervoud van zeef, negen
is ook de verleden tijd van het verouderde werkwoord nijgen (‘buigen als groet’), en
onder meer vier, acht en eenentwintig kunnen ook als werkwoordsvorm worden
gebruikt. En dat zijn ze nog niet allemaal.
Dankzij die homoniemen is het mogelijk om zinnen te maken met meerdere
telwoorden achter elkaar. Bijvoorbeeld: ‘Twee vrouwen van dertig negen zeven keer
diep’ (30, 9 en 7 achter elkaar) of ‘Deze elf acht [= vindt] vier zeven in haar keuken
wel genoeg’ (11, 8, 4 en 7). En in de zin ‘Zes zeven acht ik iets te veel’ staan de
getallen zelfs in de juiste volgorde.
Er zijn ongetwijfeld langere telwoordrijtjes mogelijk, of andere zinnen waarin de
getallen in een speciale volgorde staan. Ik doe hiervoor weer graag een beroep op
de creativiteit van de Onze Taal-lezers. Alle vondsten zijn welkom op
spelen@onzetaal.nl of via het postadres van Onze Taal (zie colofon).
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Gymp-woorden in het Nederlands
Redactie Onze Taal
Dat we een gymschoen ook wel ‘gymp’ noemen, is opvallend, want die
p is een restje van de oude verkleiningsvorm gympie. Een lezer vroeg
zich vorig jaar af of zoiets vaker voorkomt in het Nederlands. Het blijkt
een zeldzaam verschijnsel.

Illustratie: Matthijs Sluiter

Zijn er meer woorden te bedenken van het type gympen (‘grote gympies’) en
toeten (‘grote toetjes’)? Dat vroeg Jenö Sebök zich vorig jaar juni af. Wat was er
ook alweer zo bijzonder aan die twee woorden? Die p van gympen en de laatste t
van toeten zijn daar gekomen via de verkleinvormen gympie en toetje, die al in het
Nederlands gebruikt werden voordat de ‘grote’ variant ontstond.
Nu gebeurt het wel vaker dat er direct een ‘verkleinde’ variant gebruikt wordt, en
pas later een ‘grote’. Zo worden bintjes tegenwoordig ook vaak ‘bint’ genoemd, en
‘Kaapse viooltjes’ worden in het tuincentrum steeds vaker ‘Kaapse violen’. Maar
wat nu het bijzondere is aan gymp en toet, is dat de grote vorm met die p en die t
nog heel duidelijk de sporen draagt van de verkleining.

Gympje of gymmetje?
We kregen ook enkele pagina's toegestuurd uit het boek Het gezegde & Co. van
taalkundige Joop van der Horst. In deze verzameling ‘beschouwingen over taal en
zo’ uit 1995 wijdt Van der Horst een hoofdstuk aan de p in gympen.
Ook hij merkt op dat de verkleinvorm gympies of gympjes voorafging aan de
grotere vorm gymp. Maar hij signaleert nóg iets: die p verschijnt normaal gesproken
alleen bij verkleinwoorden als de m in het basiswoord voorafgegaan wordt door
lange klinkers als een oo (boompje) of een ee (zeempje). Na korte klinkers voor de
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m volgt meestal -etje: kammetje, Pimmetje. Met de i-klank van gym lag gymmetje
dus meer voor de hand dan gympje. Hoe kan het dan toch gympje geworden zijn?
Volgens Van der Horst komt dat door de uitspraak van het woord gymschoen.
We zeggen bijna als vanzelf ‘gympschoen’, net als we hamster meestal uitspreken
als ‘hampster’, hij komt als ‘hij komp(t)’ en hemd als ‘hemp(t)’.

■Nachtkast
Tussen gym en ie kwam een p om de uitspraak te vergemakkelijken (net zoals in
boompje en geheimpje) en tussen toe en de verkleinvorm kwam een t (als in truitje
en touwtje). Normaal gesproken ontbreken die t's en p's in de ‘grote’ vormen: bomen,
geheimen, truien en touwen, maar bij gympen en toeten staan ze er dankzij die
‘omgekeerde afleiding’ dus wel.
Eén lezer twijfelde aan het bestaansrecht van toet voor ‘groot toetje’. In de grote
Van Dale kwam dat woord tenslotte niet voor. Is het dus niet net als theekransje,
sjekkie en nachtkastje zo'n woord waarvoor we alleen een verkleinde vorm hebben?
Inderdaad lijkt toet - meer dan gymp - een gelegenheidswoord, dat eigenlijk alleen
als grap gebruikt wordt om een groot uitgevallen dessert mee aan te duiden (zoals
je een groot uitgevallen theekransje, sjekkie en nachtkastje met enige fantasie ‘een
theekrans’, ‘een sjek’ (of ‘shag’) en ‘een nachtkast’ zou kunnen noemen).
Moes zou je ook zo'n gelegenheidswoord kunnen noemen. Een lezer schrijft dat
hij dat woord gebruikte om zijn na de oorlog hervonden biologische moeder mee
aan te spreken: ‘Ze was jong en erg mooi. Moe paste dus niet. Het werd moesje,
het verkleinwoordje. Klonk wel lief. Ze leeft nog steeds en heet sinds jaar en dag
voor mij moes.’

■Volhouden, meis!
Hoewel het evenmin in Van Dale staat, is het woord hemp al wel wat algemener.
Een lezer: ‘Als kind woonde ik tot 1953 in het Noord-Hollandse Limmen. Thuis
spraken we plat Limmers. Na een wasbeurt kregen we “een skoon hempie an”. We
zeiden ook: “Ik stond in me hemp” en ”De hempe zain gewasse.” Ik weet nu niet of
dit kindertaal was of dat de volwassenen hetzelfde meervoud gebruikten. Wel weet
ik zeker dat ze over “hemp” naast “overhemd” spraken.’ Zie voor een andere
verklaring voor het ontstaan van hemp ook het kader hieronder.
Verder wezen twee lezers op het woord meis, volgens Van Dale een
‘aanspreekvorm, geanalyseerd uit meisje’. Op internet vinden we onder veel meer:
‘Hé meis. Nog wat van je schoolwerk terechtgekomen?’ En: ‘Nog effe 8 weken
volhouden hoor meis!!!’
Meisje komt in oorsprong van meid, maar wel via een omweg. In het Mid-
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delnederlands bestonden er verschillende verkleinvormen van meid, waaronder
meisin (uit meit-sin), met het ongebruikelijke achtervoegsel -sin. Later werd dat
verzwakt tot meisen. Toen -je het normale achtervoegsel werd in het Nederlands,
werd meisen vervangen door meisje. Die s in meis komt dus net als de p van gymp
van een verkleinvorm, maar - anders dan de brievenschrijvers wellicht vermoed
zullen hebben - wél van een middeleeuwse verkleinvorm.

Die s in meis komt net als de p van gymp van een verkleinvorm, maar
wél van een middeleeuwse verkleinvorm.

■Vals spelen
Dan suggereert een lezer nog om het in het buitenland te zoeken: ‘Marit is in
Nederland en Vlaanderen een heel gewone vrouwenvoornaam gevormd uit Marita
en als ik het goed heb is dat een (Italiaanse?) verkleinvorm van Maria.’ Als Marita
al gevormd is als verkleining van Maria, dan lijkt dat in het Spaans te zijn gebeurd.
Maar uit welke taal het ook komt: zolang die taal niet het Nederlands is, blijft het
natuurlijk een beetje vals spelen.
Zoveel gymp-woorden heeft het Nederlands dus niet. En wat zou er gebeuren
als we - zoals die ene lezer deed - die inzendingen uiterst kritisch zouden
beoordelen? Dan zou er misschien niet alleen een haal gaan door de incidentele
en de buitenlandse inzendingen, maar ook door de regionale en de middeleeuwse.
En de conclusie zou dan moeten luiden: er bestaat maar één echt gymp-woord, en
dat is gymp zelf.
Alle inzenders danken wij voor hun bijdragen, en Nicoline van der Sijs en
Joop van der Horst voor hun advies.

Gewoven?
Herman J. Claeys - Antwerpen
In het VPRO-programma Vrije Geluiden aarzelde de geïnterviewde hoofdgast,
dirigent Ed Spanjaard, een aantal jaar geleden tussen de werkwoordvormen geweefd
en gewoven, waarop presentator Hans Flupsen hem toevoegde dat het gewoven
moest zijn.
Het voltooid deelwoord van het werkwoord weven is echter geweven. In het
Brabantse dialect van Brussel en omstreken hoort men wel de vormen woof en
gewoven, en ook bestaat de vorm gewoven als schertsende vorm bij het werkwoord
wuiven, maar geen enkel woordenboek vermeldt deze vorm bij het trefwoord weven.
Toch komt het foutieve gewoven voor geweven wel meer voor tegenwoordig. Zo
bestaat er in Tilburg een ‘Stad der gewoven duisternis’. Dat is een
‘liverollenspel-vereniging’ met verhalen die zich afspelen in een ‘Tilburg volgens de
world of darkness’, een dreigende, duistere wereld die wat sfeer betreft doet denken
aan films als The Crow en Batman. De Engelstalige naam die de vereniging hanteert,
is City of Woven Darkness. Is gewoven te wijten aan invloed van het Tilburgs, of is
het een anglicisme?
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De ‘live-rollenspel-vereniging’ City of Woven Darkness noemt zichzelf ook wel ‘De stad der
gewoven duisternis’.

In wervende teksten die uit het Engels vertaald zijn, lees je inderdaad weleens
over ‘kruislings gewoven glasvezel’, ‘Tunesisch gewoven tapijt’ en ‘staal gewoven
kevlar handschoenen’, maar ook in oorspronkelijk Nederlandse citaten komt het
woord voor: ‘woorden die in bijna ieder gesprek worden gewoven’ (forum van de
Volkskrant online), ‘gewoven nylon materiaal’ (Koninklijke Nederlandse Klim- en
Bergsportvereniging) en ‘viltachtig of gewoven materiaal’ (Consumentenbond). Bijna
even vaak hoor of lees je verwoven zijn met in plaats van verweven zijn met.
Zelfs in afgeleide vormen lijkt deze trend zich door te zetten, want ook ingewoven
komt een enkele keer voor, net als doorgewoven (met), zowel in de figuurlijke
betekenis (‘doorwoven met een thema’) als in de letterlijke (‘doorwoven met een
bies’).
Waar het ook vandaan komt, het lijkt erop dat het werkwoord weven zich aan het
ontwikkelen is tot een sterk werkwoord.

Gezocht: lexicomanen
Voor een nieuw tv-programma is RTL 4 op zoek naar mensen die de woorden onder
de letter P uit de grote Van Dale uit hun hoofd kennen (of willen leren). Ze treden
in het strijdperk met anderen die beweren het beter te kunnen, in de jacht op een
record. Meer informatie bij de redactie van Onze Taal: redactie@onzetaal.nl.
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Redactie Onze Taal
Tamtam
Hoon én bijval voor allochtonen-voorstel
Minister Hirsch Ballin van Justitie wekte eind februari enige verbazing toen hij in het
radioprogramma De Ochtenden voorstelde om de termen allochtoon en autochtoon
voortaan te vermijden. Ze zouden ‘valse tegenstellingen’ creëren. ‘Als we doorgaan
met spreken alsof ons land verdeeld is, dan maken we de dingen alleen maar erger’,
aldus Hirsch Ballin.
Zijn uitspraken passen in een lange traditie. Zo werd in de voorbije decennia
geopperd allochtoon te vervangen door onder meer bicultureel, nieuwe Nederlander,
medelander en - in Den Haag - Hagenaars met een niet-Nederlandse culturele
achtergrond. Telkens werden de voorstellen weggehoond, en dat was nu niet anders.
‘Gezeur’ (VVD) en ‘politiek correct geneuzel’ (PVV) werd het idee al snel genoemd
in de Tweede Kamer. En tekstwetenschapper Jan Renkema wees er op de
voorpagina van NRC Handelsblad op dat het niet uitmaakt hoe je ‘ze’ noemt. Of het
nu gastarbeider, nieuwkomer of allochtoon is, zolang de tegenstelling in de
maatschappij bestaat, bestaat die ook in de taal.
Toch klonk er ditmaal, onder meer in de commentaren van Trouw en Elsevier,
ook begrip - deels juist omdat de term allochtoon niet altijd even bruikbaar meer is
in de huidige maatschappij. Soms worden bijvoorbeeld álle immigranten eronder
het geschaard, dus naast Turken en Marokkanen óók Duitsers en Amerikanen.
Maar misschien nog wel vaker wordt de term gebruikt als synoniem van
‘onderontwikkelde, niet-moderne persoon, vaak met een moslimachtergrond’, aldus
Trouw. ‘Hoog tijd dat er wordt nagedacht over betere termen’, besluit Elsevier.
Zie ook ons webdossier www.onzetaal.nl/dossiers/controversieel.

Dialectoloog Weijnen overleden
Prof. dr. A.A. Weijnen, de grondlegger van de dialectkunde in ons land, is op 9
februari jl. in zijn woonplaats Malden overleden. Weijnen was emeritus hoogleraar
Nederlandse en Indo-Germaanse taalkunde aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen. Hij richtte in de jaren zestig het Nijmeegse Centrum voor Dialect- en
Naamkunde op, van waaruit tientallen jaren werd gewerkt aan omvangrijke projecten
als het Woordenboek van de Brabantse dialecten en het Woordenboek van de
Limburgse dialecten. Zijn belangrijkste werk is Nederlandse dialectkunde uit 1958,
maar bij het grote publiek is hij vooral bekend van het Prisma woordenboek
Nederlands uit 1955, dat al sinds jaar en dag op bijna iedere schoolboekenlijst staat.
Weijnen is 98 jaar geworden.
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Prof. dr. A.A. Weijnen (1909-2008)
Foto: Ron Moes

Liever fuck en shit dan jezus
Steeds meer zestigplussers ruilen godslasterlijke vloeken in voor Engelse
krachttermen als fuck en shit. Dat stelt emeritus hoogleraar lexicografie Piet van
Sterkenburg op grond van een onderzoek naar het vloekgedrag van Nederlanders
en Vlamingen. Ouderen lijken hiermee de jongeren te volgen, die dat soort vloeken
al veel langer gebruikten.
Volgens Van Sterkenburg hanteren Nederlanders het liefst krachttermen waarin
iemand anders een lelijke ziekte wordt toegewenst: (krijg de) kanker, pest, tering,
enz. ‘Het lijkt wel alsof Nederlanders denken dat ze die ziektes nooit zullen krijgen
als ze een ander ermee verwensen’, aldus Van Sterkenburg. Vlamingen hebben
een voorkeur voor fecaliën (schijt), genitaliën (kust mijn kloten) en voor
stapelvloekwoorden als godverdommemiljardennondeju - hoe bozer de Vlaming,
des te langer zijn vloek.
Van Sterkenburgs eigen favoriet: ‘Krijg een zweer aan je jongeheer, omdat het
literair zo mooi klinkt. Al zal ik hem zelf nooit gebruiken.’

Lof, Sof en Spatie bekroond
De meest opmerkelijke onjuiste spatie van 2007 is die in ‘Naakt Model Tekenen’,
zo oordeelden de bezoekers van de website van Signalering Onjuist Spatiegebruik.
De tekst werd vorig jaar aangetroffen op de internetpagina van Top Tours cityEvents
in Amsterdam (en later ook op de achterzijde van Onze Taal).
Ook op de ‘webstek’ van de stichting Nederlands konden bezoekers zich
uitspreken, en wel voor een persoon die het Nederlands een grote dienst had
bewezen, en voor iemand die dat juist niet had gedaan. De Sofprijs van de stichting
ging naar minister-president Jan Peter Balkenende omdat hij vorig jaar bij de opening
van het academisch jaar aan de Universiteit Wageningen een toespraak in het
Engels hield. Thomas von der Dunk kreeg de Lofprijs vanwege zijn kritische
Volkskrant-artikel over de opmars van het Engels op de universiteiten.
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Guus Middag
Zong
Suzanne
Waarom zingt Eva de Roovere ‘Jij is lastig’ en ‘fantastig’? En de
jongens van Opgezwolle ‘proef die woofer’? En hoe komt het dat dit
zo bijzonder klinkt? In zijn rubriek ‘Zong’ staat Guus Middag stil bij
de taal en de poëzie die te horen is in allerlei Nederlandstalige liedjes,
oud en nieuw.
Hans Lodeizen (1924-1950) is de jonggestorven dichter van quasi-diepzinnige
zweemregels en puberale gevoeligdoenerij. Ik sla een Lodeizenboek open en lees:
‘als ik nu ga zal / het zomer zijn voor het garen // maar ik lig nog aan je armen /
verankerd in de haven van de / stad maar ik ben nog bij je’, en zo nog vele regels
verder. Je moet ervan houden. Het is hetzelfde soort gevoelige vaagheid dat te
vinden is in het liedje ‘Suzanne’, waarmee Herman van Veen in 1969 bekend werd.
Een eenvoudig tokkelliedje met veel zweem en sfeer. Een praatstem vertelt het
verhaal van een vaag meisje, Suzanne. Zij neemt je mee naar een bank aan het
water, om naar de schepen te gaan kijken. ‘Duizend schepen gaan voorbij / en toch
wordt het maar niet later.’ De tijd staat stil. Dat wijst meestal op verliefdheid, maar
zo eenvoudig is het niet.

■Meeuwen
Het is wel prettig samen, maar er ontbreekt iets. Soms lijkt alles goed te gaan met
deze Suzanne: ‘En ze geeft je pepermuntjes / want ze geeft je graag iets tastbaars.’
Toch wil de zanger daarna tegen haar zeggen dat het tussen hen nooit iets zal
worden: ‘Ik kan jou geen liefde geven.’ Maar voordat dat gebeurt, beginnen opeens
de meeuwen te schreeuwen, en in hun gekrijs hoort de zanger weer een andere
boodschap: ‘Je hebt steeds van haar gehouden.’ Hoe nu verder? Het refrein zegt
dat de zanger wel met haar verder wil (‘samen naar de overkant’), maar hij doet het
nog niet. Het refrein zegt ook dat hij haar wel kan vertrouwen (‘want ze houdt al
jouw gedachten / in haar hand’), maar ook dat doet hij nog niet. Zo blijft het lied na
zijn eerste couplet en refrein steken in twijfel. Ik verklap niet veel als ik zeg dat het
aan het eind, na drie coupletten en drie refreinen, niet anders is. Ook daar: Suzanne,
bankje, water, zonlicht, glimlach - maar ook dan weet hij nog steeds niet wat hij wil.
Tussen het vage begin en het vage einde zit een vaag middenstuk, waarin het
opeens, op dezelfde toon en op dezelfde tokkelmelodie, over Jezus gaat, en over
Diens vermogen om over het water te lopen. ‘En Jezus was een visser / die het
water zo vertrouwde / dat Hij zomaar over zee liep.’ Misschien moet het voor de
zanger een aansporing zijn om meer in Suzanne te gaan geloven. Als je maar
genoeg gelooft, kun je over water lopen, leert Jezus. Als je maar genoeg in Suzanne
gelooft, kun je zo met haar mee, ‘samen naar de overkant’, zou de zanger kunnen
concluderen. Maar ook dat doet hij niet.
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Leonard Cohen en Judy Collins in 1966.
Foto: David Gahr

■Hippiemeisje
‘Suzanne’ is een bewerking van een liedje van Leonard Cohen. Het is wel aardig
om te weten dat het eerst een gedicht was, en dat Cohen het niet voor zichzelf op
muziek zette, maar voor zangeres Judy Collins, in 1966. Nog aardiger is het om te
weten dat het vage en dromerige lied wel degelijk teruggaat op een duidelijke
aanleiding. Cohen trok in de zomer van 1965 een tijdlang op met ene Suzanne
Verdal McCallister. Zij was een wat mysterieus en zweverig hippiemeisje, en dat
was ze eigenlijk nog steeds toen ze in 1998 geinterviewd werd door de BBC-radio:
een danslerares en massage-therapeute, wonend in een kleine woonwagen, samen
met haar zeven katten. Zij vertelde toen over haar jonge jaren in Montreal en over
haar krakkemikkige huisje op de oever van de Saint Lawrence-rivier. ‘There was so
much energy and sharing and inspiration and pure moments and quality times
together on very little or no money.’ In die paradijselijke, halfreligieuze hippiesfeer
dook ook Leonard Cohen op, maar zonder er helemaal in op te durven gaan - zoals
uit zijn gedicht al bleek.
In het Engels gaf Suzanne haar vriendje vaak thee en sinaasappelen: ‘And she
feeds you tea and oranges / that come all the way from China.’ ‘Oranges’ zijn
sinaasappelen en die komen oorspronkelijk inderdaad helemaal uit China, zoals
het woord al zegt: ‘China's-appelen’. Van die thee en die sinaasappelen maakte
vertaler Rob Chrispijn indertijd ‘pepermuntjes / want ze geeft je graag iets tastbaars.’
Dankzij het interview weten we nu dat het geen gewone sinaasappelen waren. ‘We
had tea together many times and mandarin oranges’, vertelde de echte Suzanne.
Mandarijnen dus. Ook dat woord verwijst naar de Chinese herkomst. Als Chrispijn
dat meteen had geweten, had hij voor zijn bewerking geen pepermuntjes hoeven
te verzinnen. Hij had in de citrusvruchtsfeer kunnen blijven. Evenveel lettergrepen,
hetzelfde woordaccent. Zing maar mee, op zijn Herman van Veens: ‘En ze geeft je
mandarijntjes / want ze geeft je graag iets tastbaars.’ Veel gezonder ook.
Voor de videoclip van dit nummer zie www.onzetaal.nl/tijdschr/zong.php.
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Ton den Boon
Net als in de film
A bridge too far
Tientallen woorden die oorspronkelijk alleen in een film voorkwamen,
zijn de laatste decennia onze taal binnengeslopen: van dirty dancing
tot killingfields. In de rubriek ‘Net als in de film’ bespreekt Ton den
Boon, hoofdredacteur van de grote Van Dale, telkens zo'n filmwoord.
In 1974 verschijnt de documentaire roman Een brug te ver, een vertaling van A
Bridge Too Far van de Ierse schrijver Cornelius Ryan, dat eerder datzelfde jaar op
de markt is gebracht. Het boek gaat over de militaire operatie Market Garden uit
1944, de vermetele poging van veldmaarschalk Montgomery om door middel van
een luchtlandingsoperatie achter de vijandelijke Duitse linie de weg vrij te maken
voor een snelle opmars van zijn grondtroepen naar Duitsland. Was die operatie
geslaagd, dan zou de Tweede Wereldoorlog naar alle waarschijnlijkheid nog voor
de Kerst van 1944 voorbij zijn geweest.

■Debacle
In september 1944 dropte het geallieerde leger duizenden manschappen bij de
Rijnbrug in Arnhem. Dat was de verst achter de Duitse linies gelegen brug die de
geallieerden wilden veroveren om de gewenste corridor naar Duitsland te creeren.
De geallieerden verwachtten weinig weerstand van de Duitsers, maar daarin bleken
ze zich te hebben vergist. Bovendien verliep de geallieerde opmars van de
grondtroepen vanuit het zuiden naar Arnhem niet snel genoeg.
Market Garden werd een totale mislukking en ging de geschiedenis in als dé grote
misrekening van de Tweede Wereldoorlog. De Rijnbrug bij Arnhem bleek ‘een brug
te ver’ te zijn geweest.
De uitdrukking een brug te ver gaat terug op een uitspraak die Ryan aan een van
de generaals van Montgomery toeschrijft: bij de presentatie van de operatie gaf de
Britse luitenant-generaal Frederick Browning uitdrukking aan zijn twijfels over het
welslagen van operatie Market Garden met de woorden: ‘Toch geloof ik dat we
weleens een brug te ver konden gaan.’ Brownings woorden vatten het debacle dat
Market Garden zou worden zó goed samen dat Ryan ze tot titel van zijn boek
promoveerde.

■Wapentransport
De roman wordt niet alleen een bestseller, binnen enkele jaren na publicatie wordt
hij bovendien verfilmd. Onder dezelfde titel als de roman wordt de Amerikaanse
filmversie uit 1977 ook in de Nederlandse bioscopen een succes.
En dan gebeurt er iets opvallends. Dankzij het boek nestelt een brug te ver zich
in de Nederlandse taal en dankzij de film de Engelse pendant a bridge too far.
Weliswaar zal de Engelstalige uitdrukking de populariteit van de Nederlandse niet
evenaren, maar evengoed komt deze tientallen malen voor in Nederlandstalige
kranten en tijdschriften van de laatste jaren, ook als die niet over de operatie Market
Garden schrijven. Zo citeert de Volkskrant op 28 maart 2003 de Belgische diplomaat
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en politicus Willy Claes, die reageert op een verbod op Amerikaans wapentransport
door België: ‘Dit is een klein land, zoiets is voor ons a bridge too far.’
Van Dale canoniseert de Nederlandse variant van de uitdrukking in 1999 door
(dat is) een brug te ver op te nemen, en te beschrijven als ‘(dat is) te ver gegrepen’.
Geen wonder, want de uitdrukking is dan al lang en breed ingeburgerd. Onder álle
lagen van de bevolking. Daar heeft de koningin van het levenslied, de Zangeres
Zonder Naam, ongetwijfeld een bijdrage aan geleverd door een lied over die verre
brug te zingen:
We zijn 't al bijna vergeten, de honger, de angst en 't verdriet.
Maar zij die daar hebben gestreden, de tommy's, vergeten we niet.
Ze liggen bij Arnhem begraven, ze kwamen van her en van ver.
Die toen hier hun leven eens gaven, alleen maar door een brug te ver.
(Uit: ‘Een brug te ver’; tekst: Fred van Dam, muziek: Johnny Hoes)
De Engelstalige uitdrukking heeft de grote Van Dale daarentegen niet gehaald. Toch
zou dat weleens kunnen gebeuren, al was het maar door de invloed van Engelstalig
idioom op het Nederlands. Want ook in het Engels is a bridge too far een vaste
uitdrukking geworden.

A Bridge Too Far: Richard Attenboroughs verfilming (1977) van de Slag om Arnhem (1944).
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Frank Jansen
Hom of kuit
Stem Mak terecht vervangen in Vlaanderen?
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige Frank Jansen behandelt iedere maand zo'n kwestie, en
nodigt iedereen uit te reageren.
In Nederland én Vlaanderen loopt de serie In Europa, waarin de schrijver Geert Mak
zijn interpretatie van de Europese geschiedenis van de twintigste eeuw geeft. Mak
is in de serie te zien als in- en uitleider van elke aflevering, en te horen als
commentaarstem bij de beelden. Bij de uitzendingen op Canvas is zijn
commentaarstem vervangen door de Vlaamse stem van een professionele
televisiejournalist. Is dat een juiste beslissing?

Voorstander
De Vlaamse televisie heeft de enig mogelijke beslissing genomen. Uit reacties is
namelijk gebleken dat Maks commentaar voor Vlamingen ondragelijk was, zeker
als ze daar zo lang, 35 keer 40 minuten, naar moeten luisteren. Waarom dat zo is,
maakt eigenlijk niet uit, en is ook moeilijk met zekerheid te bepalen. Komt het doordat
Mak, geboren in Friesland maar ook al vele jaren inwoner van Amsterdam, in zijn
spraak duidelijk als zodanig herkenbaar is? Of spreekt hij te snel en te vlak om
verstaanbaar te zijn?
Het lijkt me sterk dat de Vlamingen Mak als een Mokumse mompelaar
beschouwen. Waarschijnlijker lijkt mij dat de Vlaamse televisiekijker een andere
verwachting heeft bij een commentaarstem in zo'n serie dan de Nederlandse. Voor
de Nederlandse kijker is Mak een bekende autoriteit. Voor de Vlaming niet. Die wil
dat het commentaar even objectief, betrouwbaar en deskundig klinkt als de beelden
waar zijn. Die deskundige uitstraling is gebaat bij een zorgvuldige, gedragen
voordracht van een spreker met een diepe, welluidende en ook professionele
spreekstem, met een relatief grote variatie in tempo en vooral intonatie. Aan die
verwachtingen kan Mak nu eenmaal niet voldoen.
Als het dan toch door een professional gebeurt, laat het in Vlaanderen dan ook
maar een Vlaming zijn. De Vlaamse televisiejournalisten spreken immers perfect
algemeen Nederlands, zonder hun zuidelijke identiteit maar een seconde te
verloochenen. Alleen zo zorgen we ervoor dat de Vlaming blijft kijken... als die al
niet bij Maks eigen inleiding is weggezapt.

Tegenstander
De serie In Europa is geen officiële geschiedenis van de twintigste eeuw, maar een
aantal persoonlijke verhalen en belevenissen, die tezamen Maks interpretatie van
de geschiedenis geven. Mak presenteert zich niet zozeer als deskundige, maar als
cicerone, een gids op het grillige pad van de geschiedenis. En net zoals het vreemd
zou zijn als je bij een rondleiding door een grot wel een gids zou volgen die de weg
wijst, maar voor elke toelichting een bandje met een welluidende stem zou starten,
doet het afbreuk aan de authenticiteit van het verhaal als er zo'n objectieve
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commentaarstem onder wordt geplaatst. Dat Mak in de in- en uitleiding zijn eigen
stem wel mag houden, maakt het alleen maar erger. Door bij het middendeel op
een andere stem over te gaan, wordt namelijk gesuggereerd dat het daar geen
persoonlijke interpretatie meer zou betreffen.
Er is nog een andere reden waarom het jammer is dat Vlamingen niet aan Mak
kunnen wennen. Het lijkt wel alsof bij Noord en Zuid de tolerantie voor elkaars
variëteit van het Standaardnederlands afneemt. Door elke Vlaming (dus niet alleen
de dialectspreker) op de Nederlandse televisie te ondertitelen, wordt de suggestie
gewekt dat iedereen ten zuiden van Wuustwezel onverstaanbaar koeterwaals
spreekt. Dat is niet terecht, parochiaal en contraproductief voor de verhoudingen.

Geert Mak in de VPRO-studio.
Foto: VPRO

Wat vindt u ervan? Is de stem van Geert Mak op de Belgische tv
terecht vervangen door die van een Vlaamse commentator?
Geef voor 21 april 2008 uw mening op onze website:
www.onzetaal.nl/homofkuit. Of stuur een briefkaart met ‘Stem Mak terecht
vervangen’ of ‘Stem Mak ten onrechte vervangen’ naar de redactie van Onze
Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In de volgende aflevering de uitslag.

Uitslag vorige stemming
Moet tijdens raadsvergaderingen verplicht Nederlands worden gesproken? De
uitslag van de stemming is dit keer heel duidelijk: 263 inzenders (82,7%) zeggen
ja. En in het forum geven ze hun redenen. Het gaat om effectiviteit (andere talen
zijn onbegrijpelijk) en om het geven van een ideologisch signaal: zo wordt duidelijk
wat we als Nederlandstaligen van elkaar verwachten. Slechts een kleine minderheid
van 55 stemmers (17,3%) ziet de noodzaak van verplicht Nederlands spreken niet
in.

Antwoorden Taaltest
(zie bladzijde 101)
A. Spelling
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1.
2.
3.
4.
5.

c. blocnoteje
a. cabaretière
a. Dode Zeezoutzeep
a. geaquajogd
b. minuscuul

B. Woordenschat
1.
2.
3.
4.

c. jong konijn
b. zwier
b. kortzichtig
a. porseleinsoort

C. Zoek de fouten
1. Bij dezen, beiden, krijgt
2. gerenommeerde, Bargoense, veranderende

D. Extra
De mannelijke pendant van chicklit heet ladlit of guylit, waarbij lad en guy
aanduidingen zijn voor ‘knul, gozer’. In Van Corps Lexicon van literaire termen
worden Nick Hornby en Tony Parsons genoemd als vertegenwoordigers van dit
genre. De op internet ook wel voorkomende term dicklit (waarbij dick naar het
mannelijk geslachtsdeel verwijst) noemt Van Gorp niet.
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Raymond Noë
InZicht
Nieuwe taalregels
‘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.

Het is goed dat er taalregels zijn, want ze voorkomen chaos, maar er zijn ook
taalregels die juist chaos veroorzaken doordat niemand ze goed snapt. Dat schrijft
‘de Taalclub’, de geheimzinnige anonieme auteur van het onlangs verschenen
boekje Groter als. Voorbeelden te over, aldus de Taalclub: ‘Ik zit voorop’ is goed,
maar ‘Ik zit voorop de fiets’ is fout. ‘De fiets waarmee ik fiets’ is correct, maar ‘het
meisje waarmee ik naar school fiets’ is fout. Blocnote mag je niet als bloknoot
schrijven, en cadeau niet als kado. En een hele mooie fiets mag ook niet, tenzij je
bedoelt dat je mooie fiets niet in tweeën ligt. En zo zijn er nog veel meer kwesties:
groter dan/als, een aantal mensen is/zijn, de jaren zestig/de zestiger jaren, door
middel van/middels, hen/hun. De onbevangen taalgebruiker wil best aannemen dat
het ene goed is en het andere fout, maar schrijft toch vrolijk ‘dat die meest mooie
telefoon nogal duur kost’.
De Taalclub stelt voor de regels voor tachtig van dit soort problematische kwesties
te verruimen. Dat zou dan betekenen dat groter als voortaan ook goed is, en de
vrouw wiens ook, evenals het gebruik van regelmatig wanneer het volgens de regels
geregeld moet zijn (of andersom). Enige vrijheid in de taalregels betekent een
verrijking van de taal, zo meent de Taalclub, want: ‘het is toch ook prettig dat er
synoniemen bestaan (...). Zo zou je het ook prettig kunnen vinden datje voortaan
niet alleen “groter dan” mag schrijven maar ook “groter als”.’

Groter als. Nieuwe regels voor het Nederlands van nu is een uitgave van
Adr. Heinen Uitgevers en kost €9,95 (gelijmd, 95 blz.). ISBN 978 90 8680
098 8

■Brusselse taalsituatie
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Brussel is qua taal een opmerkelijk geval. De stad is officieel tweetalig (Nederlands
en Frans), maar het Frans is er de lingua franca, en er wordt behalve Nederlands
ook veel Engels gesproken. De Brusselaars zelf vinden dat deze meertaligheid hun
stad een belangrijke meerwaarde geeft. Bijna tien jaar terug is ervoor het eerst
onderzoek gedaan naar de talen die de Brusselaars thuis, op straat en op het werk
spraken, en dat onderzoek is vijf jaar geleden herhaald. De neerslag ervan is
gepubliceerd in Van Brussel gesproken. De belangrijkste conclusie van het onderzoek
is dat de situatie steeds complexer wordt: het Frans wint nog aan belang, maar
tegelijkertijd komen er steeds meer tweetalige gezinnen en neemt het aantal
thuistalen toe. Het aantal eentalig Nederlandstalige gezinnen is licht gedaald. En
steeds meer Brusselaars beweren het Engels beter te beheersen dan het
Nederlands.

Van Brussel gesproken. Taalgebruik, taalverschuivingen en taalidentiteit
in het Brussels hoofdstedelijk gewest van Rudi Janssens is een uitgave
van VUBPRESS en kost €19,95 (ingenaaid, 201 blz.). ISBN 978 90 5487
442 3

■Zeemanstaal

Nederland is altijd een zeevarende natie geweest, en dat is aan ons taalgebruik te
merken ook. Denk maar aan alle spreekwoorden en gezegden die hun oorsprong
in de scheepvaart hebben, zoals iemand de wind uit de zeilen nemen. Maar er zijn
ook veelgebruikte woorden waarvan niemand meer weet dat het oorspronkelijk
scheepstermen waren, zoals belabberd, overstuur, opsteker, opschieten, kentering,
klaploper, aanklampen, uitbrander en (ver)gissen. In het boek ‘Zeemanstaal’ spreken
we allemaal verklaart Ton van Schoonhoven de oorsprong van enige honderden
scheepswoorden en -uitdrukkingen. Een groot deel van de lemma's is geïllustreerd
met zwart-wittekeningen.
‘Zeemanstaal’ spreken we allemaal kost €14,50 (excl. porto) en kan
worden besteld op www.infogrotezeilvaart.nl/winkel/winkel.php (ingenaaid,
103 blz.). ISBN 978 90 9022148 9

Onze Taal. Jaargang 77

■Economisch woordenboek
Voor wie het economiekatern wil lezen maar er niets van begrijpt door de vele
vaktermen, is er sinds kort het Economisch verklarend woordenboek. Het geeft een
‘summiere maar wetenschappelijk verantwoorde uitleg’ bij circa 2500 trefwoorden,
van AEX en autarkie tot zaaikapitaal en zwarte ridder. En in voorkomende gevallen
heeft de auteur, de Belgische econoom Thierry Debels, ook zaken opgenomen ‘die
gewoon plezierig zijn om te weten’, zoals de ontstaansgeschiedenis van de
Dow-Jones en de reden waarom een 500-eurobiljet een ‘Bin Laden’ wordt genoemd:
ze zijn er wel, maar je krijgt ze nooit te zien.

Economisch verklarend woordenboek is een uitgave van Garant en kost
€34,- (ingenaaid, 350 blz.). ISBN 978 90 441 2126 1

■Taalpolitieke geschiedenis

Na het ontstaan in 1814 van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (dat bestond
uit Nederland, België en Luxemburg) verklaarde Willem I het Nederlands tot landstaal
en nam hij maatregelen om het ook in Wallonië en Luxemburg via het onderwijs
ingang te laten vinden. In de historische studie Het onderwijs van het Nederlands
in de Waalse provincies en Luxemburg onder koning Willem I wordt nagegaan wat
er van deze plannen is terechtgekomen, en wat de gevolgen ervan waren nadat
België een zelfstandige staat was geworden.
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Het onderwijs van het Nederlands in de Waalse provincies en Luxemburg
onder koning Willem I (1814-1830) van Guy Janssens en Kris Steyaert
is een uitgave van VUBPRESS en kost €29,95 (ingenaaid, 463 blz.). ISBN
978 90 5487 456 0

■Streektalen

Vorig jaar mei werd in Noordwolde een internationale streektaal-conferentie
gehouden, met als thema ‘het behoud van streektalen’. De teksten van de lezingen
die toen werden gehouden, zijn nu uitgegeven in de bundel Streektaal en
duurzaamheid. In de lezingen werden vooral de Nederlandse streektalen besproken,
en er werd voornamelijk aandacht geschonken aan het beleid en de activiteiten die
nodig zijn om de positie van de streektalen voor de toekomst zeker te stellen.

Streektaal en duurzaamheid, onder redactie van Henk Bloemhoff en Piet
Hemminga, is een uitgave van de Stichting Stellingwarver Schriversronte
en kost €12,50 (ingenaaid, 120 blz.). Bestellingen per e-mail
(info@stellingwarfs.nl) of telefoon (0516 - 45 11 08). ISBN 978 90 6466143
3

■Beestige bouwtermen

In 2005 verscheen Beestachtige bouwkundige benamingen van P.H. Herpertz,
waarin hij ‘dierentermen’ uit onder meer de bouw, de meubelmakerij en de
scheepsbouw had samengebracht. Het gaat om vaktermen met een dierennaam
erin, zoals fretboor, tekenaap en bok. Onlangs verscheen een tweede, herziene
druk van dit in eigen beheer uitgegeven werk, waarin een heel nieuw hoofdstuk met
dierennamen uit de molenbouw is opgenomen.

Beestachtige bouwkundige benamingen (ingenaaid, 188 blz.) kost
€25,-(incl. porto) en kan worden besteld per e-mail
(pa.herpertz@worldonline.nl) of telefoon (071 -589 49 14).
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■Friese plaatsnamen

Naamkundige Karel Gildemacher beschrijft in zijn boek Friese plaatsnamen de
herkomst van namen van Friese steden, dorpen en gehuchten. Er komen er zo'n
1200 aan bod, van Aaksens en Aalsum tot Zwarte Haan en Zweins. De namen
hebben soms een zeer lange ontwikkeling doorgemaakt; zo heette
Leeuwarden/Ljouwert ooit ‘Lintarwrde’, en Joure/De Jouwer is begonnen als
‘Heuwera’. Van alle plaatsen wordt de naam verklaard en de ontwikkeling beschreven
- zowel van de Friese als van de Nederlandse variant. Eventuele streektaalen Latijnse
namen worden ook vermeld. In de inleiding gaat Gildemacher in op veelvoorkomende
uitgangen als -um, -ga en -wier.

Friese plaatsnamen. Alle steden, dorpen en gehuchten is een uitgave
van de Friese Pers Boekerij en kost €24,95 (gebonden, 288 blz.).
ISBN 978 90 330 0643 2

■Geheimtalen

Het boek Geheimtalen van de Britten Stephen Pincock en Mark Frary is een rijk
geïllustreerd populair-wetenschappelijk werk over geheimtalen en -schriften door
de eeuwen heen, vanaf de Oudheid en de Middeleeuwen tot de nabije toekomst.
Het verhaalt van de makers en de krakers van geheimtalen, van codes die nooit
gebroken zijn, en van de vele technieken die gebruikt kunnen worden. Uiteraard
blijven bekende gevallen als de schijf van Phaistos, de geheimen van de Thora, de
Enigma-code en de Navajo-codesprekers niet buiten beschouwing.

Geheimtalen. Vanaf de farao's tot de kwantumcryptografie werd vertaald
door Henk Klomp. Het is een uitgave van Veen Magazines en kost €24,95
(gebonden, 176 blz.). ISBN 978 90 8571 093 6

■Limburgs
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Riek van klank is een boek over het Nederlands-en Belgisch-Limburgs, waarin
zestien dialectologen de in taal geïnteresseerde leek wijzer maken over de verschillen
en overeenkomsten binnen het Limburgse taalgebied. De zeven voornaamste
dialecten van het Limburgs worden beschreven, alsook de dialecten van grote
plaatsen als Maastricht, Kerkrade en Hasselt. Het boek bevat veel kaarten waarmee
de verspreiding van klanken en woorden wordt geïllustreerd, en ieder hoofdstuk
wordt afgesloten met een lijst met leestips voor wie meer wil weten.
Riek van klank. Inleiding in de Limburgse dialecten, onder redactie van
Ronny Keulen e.a., is een uitgave van Veldeke Limburg (ingenaaid, 184
blz.). ISBN 978 90 8596 034 8

■Taalwetenschap

Het boek Mensentaal is een inleiding in de algemene taalwetenschap en behandelt
de verschillende deelgebieden ervan. Het is bestemd voor studenten en
geïnteresseerde leken, en het is geschreven door taalkundige Piet Van de Craen
van de Vrije Universiteit Brussel. Na drie algemenere hoofdstukken over taal en
taalkunde wordt er dieper ingegaan op het structuralisme, fonetiek en fonologie,
transformationeel-generatieve grammatica, sociolinguïstiek, psycholinguïstiek en
‘taal en het brein’.

Mensentaal. Een inleiding tot de algemene taalwetenschap is een uitgave
van VUBPRESS en kost €23,90 (gelijmd, 270 blz.).
ISBN 978 90 5487 442 3

En verder
■Basiscursus Papiaments van Florimon van Putte en Igma van Putte-de Windt.
Leerboek voor in de klas of voor zelfstudie dat ingaat op uitspraak, spelling en
grammatica van het op de Antillen gesproken Papiaments. Met twee audio-cd's met
luister- en oefenmateriaal. Walburg Pers, €69,50 (ingenaaid, 328 blz.). ISBN 978
90 5730 109 4
■Basisboek spelling van Aafke Moons e.a. Spelling voor ‘studenten binnen het
hoger onderwijs die onvoldoende de basisregels van de Nederlandse spelling
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beheersen’. Met ondersteuning via website. Pearson Education, €29,95 (ingenaaid,
200 blz.). ISBN 978 90 4301518 9
■Basisboek journalistiek schrijven voor krant, tijdschrift en web van Henk Asbreuk
en Addie de Moor. De basis en de fijnere kneepjes van het journalistiek schrijven
voor hbo- en wostudenten verklaard. Aan bod komen onder meer afbakening van
het onderwerp, stijl, structuur en populariseren. Wolters-Noordhoff, €41,50 (ingenaaid,
467 blz.).
ISBN 978 90 01 50098 6
■Raamwerk Nederlands van Ella Bohnenn e.a. Een in opdracht van het ministerie
van OCW opgestelde leidraad dat de gewenste taalvaardigheidsniveaus (luisteren,
lezen, spreken, schrijven) beschrijft voor het onderwijs Nederlands in het (v)mbo.
CINOP, €12,-excl. porto en btw (gelijmd, 132 blz.). Bestellingen per e-mail:
verkoop@cinop.nl.
■Blijvende erfenis. Griekse mythen in de Nederlandse taal van Hein van Dolen
en Charles Hupperts. Fraai vormgegeven boek met verhalen over Griekse
mythologische figuren die in het Nederlands terechtgekomen zijn, zoals Augias (van
de stal), Leda (van de zwaan) en Oedipus (van het complex). Damon, €34,90
(gebonden, 336 blz.).
ISBN 978 90 5573 787 1
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Taalergernissen
Hoort of ziet u taalverschijnselen die u lelijk, verwerpelijk, leuk, nieuw
of anderszins opmerkelijk vindt? Laat het ons dan weten. Liefst per
e-mail (redactie@onzetaal.nl, met vermelding van uw adres) of anders
per reguliere post (Redactie Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den
Haag).

Denk aan onze kinderen
Jan van Eijk - Rotterdam
Herhaaldelijk zie je in dorpen en steden in ons land een bord langs de weg met
daarop vermeld: ‘Denk aan onze kinderen’. De bedoeling is uiteraard dat je
voorzichtig rijdt en goed uitkijkt, maar intussen áán de kinderen in de desbetreffende
buurt denken lukt mij niet, want ik ken ze niet eens. Zou het niet beter zijn om op
de borden te zetten ‘Denk om onze kinderen’?
Zo zie je ook dikwijls, bijvoorbeeld nadat je door een tunnel gereden bent, het
bord staan met ‘Denk aan uw lichten’. Ook hier zal het waarschijnlijk meer gaan om
denken óm dan om denken áán.

Gratis geschenk
M.J. Favejee - Vlaardingen
Waar ik me enorm aan erger, zijn de ‘gratis geschenken’ die vele postorderbedrijven
als lokkertje gebruiken om iets te bestellen. Volgens mij is dat een pleonasme: een
geschenk is tenslotte altijd gratis.

Normaal gesproken
L. van Kampen - Hurdegaryp
De uitdrukking normaal gesproken, die strijk en zet te horen ofte lezen is in plaats
van gewoonlijk, in het algemeen of normaliter, vind ik nogal onzinnig. Wat is de
tegenstelling? Abnormaal gesproken? En wat is er normaal aan dat spreken?
Het verbaast me steeds weer dat zulke nieuwigheden, die je tot een bepaald
moment nooit had gehoord, plotseling massaal opduiken.
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Troepen
N. Velzeboer - Purmerend
Er is al vaker over geklaagd in Onze Taal, maar ik blijf me eraan ergeren dat de
media het alleen nog maar over ‘troepen’ hebben, als het om individuele soldaten
of militairen gaat. Zo memoreerde Twan Huys in het tv-programma NOVA op 3
oktober 2007 in een gesprek met generaal Berlijn dat er tot dat moment reeds ‘elf
troepen’ waren gesneuveld in Afghanistan.
Iedere militair zou zich met recht beledigd kunnen voelen als hij op deze manier
‘troep’ wordt genoemd.

Gedrang of geding?
Frans Lisman - Velp
‘De zege kwam onnodig in het geding.’ Dergelijke zinnen lezen en horen we steeds
vaker, omdat velen het verschil tussen het statische in het geding zijn en het
dynamische in het gedrang komen niet kennen. Een geding is ‘een geschil in rechte’
en, wat ruimer, ‘een voorwerp van bespreking’, zoals in de zin ‘Zijn geloofwaardigheid
was in het geding.’
De kwaliteit van het taalgebruik is in het geding: die komt behoorlijk in het gedrang!

Stukken overleggen
mr. F. van der Wind - Rotterdam
Een grote ergernis: in mijn werk als rechter kom ik dagelijks tegen (in geschreven
én gesproken vorm): ‘Ik overleg hierbij de stukken waaruit blijkt dat (...).’ Mijn
retorische vraag ‘Oversteekt u de straat ook?’ leidt niet altijd tot duidelijkheid, waarna
ik soms voorstel dat betrokkene even met zijn cliënt gaat overleggen of hij stukken
‘over zal leggen’.

Uitspraak Dutch-woorden
Richard Wank - Amsterdam
Nederlanders spreken Engelse woorden als Dutch, cup, gun, etc. vaak uit met de
u van surfen en turf, terwijl de u zo ongeveer als de eerste a in het woord vakantie
zou moeten klinken. Ze zeggen ‘dutsj’ en ‘kup’ in plaats van ‘datsj’ en ‘kap’.
Die zeer consequent foute uitspraak ontsiert het Nederlands op een verbijsterende
wijze. Hoe meer Engels je ‘achteloos’ door het Nederlands heen vlecht, hoe hoger
je standaard zou moeten zijn voor hóé je het doet.

Baan, vak en strook
T. Hoevers - Amsterdam
Voor de moderne wegen en delen daarvan bestaan officiële benamingen, maar
behalve in het blad Kampioen van de ANWB brouwt men er maar wat van. Ik las in
verschillende kranten:
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- De vierbaansweg wordt verbreed tot zes stroken. (In één zin staat zowel baan
als strook voor de wegbreedte tussen twee strepen.)

‘Genootschap, doe er wat aan!’
- De auto vloog over de middenberm en kwam op de verkeerde strook terecht.
(Nu staat strook voor de weghelft van zijberm tot middenberm.)
- De baan richting Arnhem is wegens werkzaamheden afgesloten. (Nu is een
baan weer de weghelft in één richting.)

En dan is er ook nog het begrip vak. In het tv-programma Blik op de weg hoorde ik:
‘De motorrijder reed over het vak voor rechtsaf, maar ging daarna rechtdoor.’ Dus
de wegbreedte tussen twee strepen is in de media - via een ‘baan’ en een ‘strook’
- een ‘vak’ geworden. En tot slot las ik een bericht over een file op ‘het vak
Zoetermeer-Gouda’, waarbij een vak nu ineens weer een deel van de weg in
lengterichting is geworden.
Alleen de vluchtstrook wordt consequent een ‘strook’ genoemd, maar verder is
het een totale chaos. Je zou je vertwijfeld afvragen: wat is nou eigenlijk een baan,
een vak en een strook?

Een rijbaan bestaat uit rijstroken.
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Gesignaleerd
Ik weet
Natasja van Baaren - Bleiswijk
Mijn jongste zoon (net 8) laat vaak het woordje het weg in een zin als ‘Ik weet het.’
Op mijn vraag ‘Kom je meteen naar huis uit school, want je moet tennissen?’
antwoordt hij dan: ‘Ja, ik weet.’
Hetzelfde merkte ik een keer op bij het werkwoord zweren in de betekenis van
‘zeker weten, beloven’. ‘Heb je echt je kamer opgeruimd?’ wordt dan dus beantwoord
met ‘Ja, ik zweer.’
Ik vermoed dat de invloed van het Engels (‘I know’, ‘I swear’) hier meespeelt.

‘Een club die bij elkaar past’
Hans Rutten - Dordrecht
Dé voetbalclub van mijn stad, FC Dordrecht, heeft een intrigerend motto: ‘Een club
die bij elkaar past’. Elke keer als ik dit zie, moet ik denken aan de oude grap over
wat het verschil is tussen een dood vogeltje (zijn ene pootje is even lang).

Dat wordt dan...
Jan Timmers - Leiden
Dingen ‘zijn’ niet meer, ze ‘worden’. Voorheen zei de kassier (m/v) in de supermarkt
nog iets in de trant van ‘Dat is dan zes euro.’ Alleen als je er nog op het laatste
moment kauwgum of pruimtabak bij wilde hebben, dan zou hij of zij iets zeggen als:
‘Dat wordt dan acht euro.’ Maar nu beginnen ze gelijk al met dat worden. Zodra de
boodschappen zijn aangeslagen, klinkt het: ‘Dat wordt dan zes euro.’
Probeert u het maar uit, het gebeurt van Groningen tot Maastricht. Ik spreek er
geen waarde-oordeel over uit, hoor - maar het is leuk om je taal om je heen te horen
veranderen.

Gij kwam
Jan Bosmans - Antwerpen
Veel Vlamingen maken een potje van de aanspreekvormen en de bijbehorende
werkwoorden. Niemand schijnt nog te weten welke werkwoordsvorm bij gij hoort.
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In plaats van het correcte gij waart, gij kwaamt, gij hadt, gij werdt (zowel in het
enkelvoud als het meervoud) lees ik steeds vaker gij was, gij kwam, gij had, gij werd.
Mensen die zich vastklampen aan de traditionele voornaamwoorden of die zich
bewust plechtstatig uitdrukken, zijn blijkbaar niet meer in staat om dit correct te
doen: de werkwoordsvorm die bij jij hoort, neemt die van gij over. Deze evolutie
wordt versterkt door het spellingprogramma van Microsoft Word, dat de vormen
kwaamt en hadt als fout aanmerkt.

Alsnog
Marijke Heijloo - Heemstede
Als docent Nederlands hoor en lees ik de laatste jaren in toenemende mate een
vreemd, mijns inziens onjuist, gebruik van het woord alsnog, namelijk in de betekenis
‘toch’ of ‘vooralsnog’. Een paar voorbeelden:
- Je bent helemaal van slag. Maar alsnog moet je naar school om de Cito-toets
te gaan maken.
- Ik vind datje ‘je’ tegen je leraar kunt zeggen en dan kun je alsnog beleefd doen.
- Alsnog zal dat percentage niet veel hoger worden.
- Maar alsnog is dat een onrustbarend aantal.

Alstublieft of graag gedaan?
Froukje Sijtsma - Groningen
Als studente Fries en Nederlands is het mij opgevallen dat het woord alstublieft in
die beide talen een bredere betekenis heeft gekregen. Tot voor kort werd alstublieft
vooral gebruikt wanneer iets werd aangereikt: ‘Alstublieft, hier is uw kopje’, of als
reactie op een vraag: ‘Wilt u een kopje koffie?’ ‘Ja, alstublieft.’ Tegenwoordig komt
het echter steeds meer voor als reactie op een bedankje, waar mensen voorheen
zouden zeggen ‘graag gedaan’, ‘geen dank’ of ‘tot uw dienst’.
Neem nu een klant die een verkoper hartelijk bedankt voor de service. Vandaag
de dag kan de zin ‘Alstublieft en tot ziens’ worden gehoord in plaats van ‘Graag
gedaan en tot ziens’.
Misschien komt dat doordat mensen soms hun beleefdheid uiten terwijl ze
tegelijkertijd iets krijgen. De verkoper heeft de klant tenslotte ook iets aangereikt.
En op die manier wordt alstublieft wellicht steeds vaker gebruikt als reactie op een
bedankje, ook als er níéts wordt aangereikt.

Uitverkopen en uitverkocht
Arie Snoek - Rotterdam
Uitverkopen heeft volgens de grote Van Dale één betekenis: ‘alles tegen verminderde
prijzen verkopen, de voorraad opruimen’. Maar het daarvan afgeleide voltooid
deelwoord uitverkocht verwijst naar méér dan alleen een opruiming - of ‘sale’, zoals
het tegenwoordig ook in Van Dale wordt genoemd. Uitverkocht wil zeggen dat álles
verkocht is, dus ook (en: vooral) de normaal geprijsde artikelen. Kaarten voor een
voorstelling of wedstrijd kunnen ‘uitverkocht’ zijn, en dat geldt ook voor het theater
of het stadion waar zo'n evenement zich afspeelt.

Onze Taal. Jaargang 77

Maar langzamerhand krijgt ook uitverkopen die extra, niet-opruimingsbetekenis.
Als bijvoorbeeld van een popfestival wordt gezegd dat het zal ‘uitverkopen’, wordt
niet bedoeld dat de kaarten tegen een lagere prijs zullen worden aangeboden, maar
dat ze allemáál verkocht zullen worden.
Onlangs stonden in de Metro beide formuleringen (de nieuwe en de tot nu toe
gebruikelijke) mooi achter elkaar:
De Limburger [bedoeld is Pinkpop-directeur Jan Smeets - AS] verwacht
dat het festival ruim voor aanvang uit zal verkopen. ‘Net als tijdens de
editie van 2002, toen we zeven weken van tevoren waren uitverkocht.’

In het volgende nummer
In het meinummer onder meer:
• moet het woord allochtoon vervangen worden?
• moet er een ‘Académie néerlandaise’ komen?
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl
‘Niet snijden in handen aan bed’
De komst van een nieuwe MMC-kliniek in Eindhoven en de daarmee
gepaard gaande veranderingen in de werkwijze moeten leiden tot een
forse reductie van het aantal medewerkers.

Eindhovens Dagblad
Obama wint op sloffen van Clinton in drie staten
Nu.nl

Een unieke collectie paramedische tijdschriften en bijzondere andere
literatuur gaat grotendeels verloren, de rest wordt versnipperd over
diverse locaties.
Nederlands tijdschrift voor ergotherapie
Wij zoeken voor onze organisatie zowel
- op korte termijn als voor
- het nieuwe cursusjaar een
meerhoofdige schoolleider
Advertentie in de Volkskrant
Ratten kregen aan de Robert Gordon University in Aberdeen twee
weken lang rauwe of gekookte kool voorgeschoteld waarna ze een
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kopje kleiner werden gemaakt om het effect van zo'n dieet op hun
lever en darmen na te gaan. Dit terwijl er al een soortgelijke test op
mensen had plaatsgevonden.

Eos
Hinke Fiona Cnossen van de stichting meent dat het Friese roodbont nog
veel te onbekend is. Behalve folder- en promotiemateriaal, open fokdagen,
een website en een verjaardagskalender wil de stichting ook zaad van
roodbonte fokstieren invriezen.

NRC Handelsblad
Het museumrestaurant zal ook buiten de openingstijden geopend
zijn
Brabants Dagblad
KLM raakt meer koffers kwijt dan concurrenten
Nu.nl

De Zweedse autofabrikant Volvo roept wereldwijd 82.000 auto's terug
naar de garage wegens een technisch mankement met de elektronica
van de brandstofpomp. Het probleem kan volgens een zegsvrouw van
de fabrikant zaterdag voorkomen in het model S40 en V50 uit de jaren
2004 tot 2006.
Website Trouw
Het Ministerie van Volksgezondheid zegt: wij verwachten nog steeds
dat ‘heel veel mannen aan iets anders doodgaan, voordat ze zullen
overlijden aan prostaatkanker’.
Prostaat.nl
Files
A16 Ring Rotterdam: Rotterdam richting Breda tussen knp. Terbregseplein
en Rotterdam-Feijenoord 4 km. Voetbalwedstrijd op de parallelbaan.
NOS Teletekst

Onze Taal. Jaargang 77

117

[Nummer 5]
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Moet er een ‘Académie néerlandaise’ komen?
Op gezette tijden klinkt in Nederland de roep om een taalautoriteit
naar het model van de Académie française. Zo'n academie zou onze
taal moeten beregelen en zuiveren, en op die manier een halt
toeroepen aan ‘de verloedering’. Begin dit jaar was het weer zover.
Toen brak dichter Benno Barnard in een kritisch stuk over de
Nederlandse Taalunie in NRC Handelsblad een lans voor een dergelijk
instituut - en heel wat lezers van die krant hadden daar wel oren
naar, zo bleek uit de discussie die daarna ontstond.
Opvallend genoeg werd ook dit keer een belangrijke vraag niet
gesteld, laat staan beantwoord: wat zou zo'n ‘Académie néerlandaise’
nu eigenlijk precies kunnen uitrichten? Marc van Oostendorp en
Joop van der Horst laten er hun licht over schijnen.

Het Collège des Quatre-Nations in Parijs, zetel van onder meer de Académie française.
Foto: Nitot

Marc van Oostendorp
Sympathieke oude heren die geen gedoe willen
Het tanende prestige van de Académie française
Volgens veel bezorgde taalgebruikers moet er dus een Nederlandse
variant van de Académie française komen. Waar houdt dat Franse instituut
zich dan precies mee bezig? Leidt het de Franse taal inderdaad in goede
banen, zoals in Nederland zo vaak gezegd wordt?
Wat is het Franse woord voor ‘vraaggesprek’? De Académie française, dat
eerbiedwaardige instituut van schrijvers en intellectuelen dat de Franse taal bewaakt
en altijd op zoek is naar woorden voor nieuwe begrippen, heeft erover beraadslaagd,
alle alternatieven overwogen en uiteindelijk gekozen voor un interview. Hoe sterk
staat een eeuwenoude instelling in deze ook voor het Frans zo woelige tijden?
Er is in ieder geval veel veranderd sinds de académie in 1635 werd opgericht
door kardinaal Richelieu, eerste minister onder koning Lodewijk XIII. Er is ook veel
hetzelfde gebleven. Veertig geletterde mannen moesten ‘er met alle mogelijke zorg
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en ijver aan werken om onze taal duidelijke regels te geven, en haar zuiver en
welsprekend te laten zijn, en geschikt om kunsten en wetenschappen in te
bespreken.’ Het voornaamste instrument daarvoor is altijd het eigen woordenboek
geweest, de Dictionnaire de l'Académie française, waarvan de eerste druk verscheen
in 1694.
‘Hoe we onze missie vervullen? Iedere week herzien we een paar pagina's van
het woordenboek’, vertelde schrijver Maurice Druon (1918), lid sinds 1966, een paar
jaar geleden. ‘We laten nieuwe woorden toe of wijzen ze van de hand, vaak door
erover te stemmen; we herzien definities, leggen nieuwe betekenissen vast, en
beoordelen op welk stijlniveau een woord gebruikt wordt. We doen waarschuwingen,
stellingen en oordelen uitgaan. We doen ons best om degenen die de Franse taal
mishandelen zich schuldig te doen voelen. En als we bij de letter z zijn, beginnen
we opnieuw.’

■Onsterfelijken
In de loop van de tijd heeft de académie er taken bij gekregen. Ze is bijvoorbeeld
verantwoordelijk voor een groot aantal, vooral literaire, prijzen en beurzen, heeft
een spraakkunst van het Frans gepubliceerd, en was aan het eind van de
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jaren tachtig van de vorige eeuw betrokken bij een spellinghervorming.
Het wordt in de Franstalige wereld als een grote eer beschouwd om tot de
académie te worden toegelaten. Er zijn precies veertig zetels, met ieder een eigen
nummer en een eigen opvolgingsgeschiedenis. De in februari overleden
romanschrijver Alain Robbe-Grillet (1922-2008) bezette bijvoorbeeld zetel 32, en
Maurice Druon zit op nummer 30. Het is een traditie dat iemand die tot een zetel
wordt geroepen een toespraak houdt om zijn voorganger te eren. De leden worden
‘de onsterfelijken’ genoemd, ‘les immortels’, naar de door Richelieu toegekende
wapenspreuk ‘À l'immortalité!’ (‘Voor de onsterfelijkheid!’). Ze dragen een speciaal,
met groene biezen afgezet uniform tijdens officiële bijeenkomsten, en ze hebben
zelfs nog altijd het recht om een zwaard te dragen, behalve als ze priester zijn, of
vrouw.
Het prestige van de académie komt vooral voort uit de aanname dat de
onsterfelijken geacht worden de beste taalgebruikers van hun tijd te zijn. Toch zijn
veel beroemde Franse schrijvers nooit tot de rijen der onsterfelijken toegetreden:
Diderot, Molière, Balzac, Flaubert en Zola bijvoorbeeld. Ook de beroemdste Franse
taalwetenschapper van de twintigste eeuw, André Martinet, heeft het uniform nooit
mogen dragen.

■Diefstal
Omgekeerd treden er af en toe leden toe van wie het onduidelijk is welke verdiensten
ze hebben voor de Franse taal. Toen de voormalige president Valéry Giscard
d'Estaing (1926) in 2003 tot het eerbiedwaardige gezelschap toetrad, schreef Maurice
Druon een woedend stuk in de Franse krant Le Figaro, waarin hij wees op de magere
literaire kwaliteiten van de politicus. Giscard had naast vier boeken over politiek en
twee delen memoires slechts één roman geschreven, Le passage, die algemeen
als onleesbaar wordt beschouwd. Ook het lidmaatschap van Yves Pouliquen (1931),
die vooral beroemd werd als oogarts, is omstreden.
Het lidmaatschap is voor het leven en slechts bij hoge uitzondering kunnen
onsterfelijken worden geroyeerd de eerste keer was overigens al in 1638, toen een
lid zich schuldig had gemaakt aan diefstal. Voor het laatst gebeurde het kort na de
Tweede Wereldoorlog, met enkele onsterfelijken die met de bezetter gecollaboreerd
hadden.
Een ongewild gevolg van dat levenslange lidmaatschap is dat de gemiddelde
leeftijd van de leden van de Académie française op dit moment op ongeveer 78 jaar
ligt. Negen leden zijn ouder dan tachtig, en vijf zelfs ouder dan negentig. Eén lid
hoopt dit jaar honderd te worden: de antropoloog Claude Lévi-Strauss. Er zijn
permanent enkele zetels vacant omdat de vorige bezetter ervan overleden is en de
overige leden nog niet in staat zijn geweest om een nieuwe kandidaat te kiezen. De
procedure daarvoor is namelijk ook nog eens tamelijk ingewikkeld. Toen president
Nicolas Sarkozy in januari de académie bezocht, kon nauwelijks meer dan de helft
van de leden aanwezig zijn.

■Komedie
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Daar komt nog bij dat veel beroemde schrijvers er helemaal geen zin in hebben om
lid te worden - en uiteindelijk zijn het altijd de schrijvers geweest die de académie
haar prestige verleenden. In de afgelopen jaren hebben literaire beroemdheden als
Milan Kundera, Jean Echenoz en Patrick Modiano allemaal bedankt voor een plaatsje
in de académie. De schrijver Philippe Sollers vertelde vorige maand tegen de krant
Le Nouvel Observateur: ‘Zeven jaar geleden vroeg Pierre Rosenberg, de voormalig
conservator van het Louvre, die net verkozen was tot lid, me om een keer te dineren
met Hélène Carrère d'Encausse, de secretaris van de académie. Ze deed heel
zenuwachtig, zei dat ze de hele tijd aan me had gedacht. Maar waarom zou ik aan
die maatschappelijke komedie meedoen? Er zit geen enkele schrijver in de académie
die ik bewonder.’
De enige grote schrijver die in de afgelopen jaren wél toetrad, was Alain
Robbe-Grillet. Hij werd verkozen in 2004, maar is uiteindelijk nooit officieel ontvangen,
omdat hij zich afzette tegen het protocol. Hij weigerde bijvoorbeeld het uniform te
dragen, en ook om van tevoren inzage te geven in zijn intreerede. Voordat al het
gekrakeel hieromheen kon worden opgelost, was hij overleden.
‘Ik weet dat er beroemde schrijvers zijn die niet tot ons willen toetreden’, zegt
Hélène Carrère d'Encausse in hetzelfde artikel. ‘De generatie van zestigers heeft
een afkeer van alle instituties, hetgeen zonder twijfel moet worden toegeschreven
aan de invloed van de studentenrevolte van mei '68. Ik denk dat de jongere generatie
weer wel graag lid zal willen worden. Want ik ben me ervan bewust dat de académie
nieuwe literaire persoonlijkheden moet aantrekken.’
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De Académie française online
In weerwil van het wat stoffige imago en de hoge leeftijd van de leden, presenteert
de Académie française zich ook uitvoerig op internet. De eigen website bevindt zich
op www.academie-francaise.fr; een elektronische versie van de negende (sinds
1972 in bewerking zijnde) editie van het woordenboek staat op
atilf.atilf.fr/academie9.htm. Op canalacademie.com bevindt zich een
internetradiostation dat aandacht besteedt aan de werkzaamheden van verschillende
Franse academies, waaronder de Académie française.

■Mannelijk lidwoord
Dat de académie nogal behoudzuchtig is, blijkt ook uit de ondervertegenwoordiging
van taalgebruikers die geen in Parijs wonende mannen zijn. Pas in 1980 trad de
eerste vrouw toe tot de rijen van de onsterfelijken, de schrijfster Marguerite Yourcenar
(1903-1987). Op dit moment zijn vier van de veertig leden vrouw: de historica Hélène
Carrère d'Encausse (1929), de actrice Florence Delay (1941), de schrijfster Assia
Djebar (1936) en de filologe Jacqueline de Romilly (1913).
Ook de Franstaligen van buiten Europa zijn ondervertegenwoordigd, al is Djebar
een Algerijnse en zijn andere leden geboren in Argentinië of China. Eerder dit jaar
werd voor het eerst in de geschiedenis een Engelsman genomineerd: Michael
Edwards (1938), een hoogleraar Engelse literatuur in Parijs. Hij haalde in die ronde
nog niet de vereiste meerderheid en zal dus waarschijnlijk volgend jaar weer
meedoen. Overigens doken in de Franse media rondom Edwards' verkiezing wel
anonieme stemmen op die lieten weten dat de Engelse hoogleraar af en toe een
taalfout maakte, ‘wat ook wel heel makkelijk te doen is in het Frans’.
Het lijkt erop dat de académie langzaam maar zeker prestige en autoriteit verliest.
Hoewel ze een onderdeel is van de staat, hebben haar aanbevelingen geen wettelijke
kracht, en zelfs overheidsinstellingen houden zich er niet altijd aan. Zo vindt de
académie dat er ook naar vrouwelijke ministers moet worden verwezen met le
ministre, met het mannelijke lidwoord le. De socialistische premier Lionel Jospin
stelde echter al in 1997 de regel in dat vrouwelijke ministers ‘la ministre’ zouden
heten, zoals dat trouwens in de rest van de Franstalige wereld - in Wallonië, Canada
en Zwitserland - ook gebeurt (zie kader).

■Courriel of e-mail?
Buiten de overheid is het gezag van de académie nog zwakker. ‘De académie is
een clubje oude, sympathieke, bangige heren die geen gedoe willen’, zei de schrijver
Jean Raspail onlangs. ‘Het werk voor de taal, de basis van de académie, lijdt eronder.
Ze speelt geen rol meer. Twee tekenen van verval bedriegen niet: de lijst met prijzen
van de académie wordt nergens meer gepubliceerd, en er komt geen journalist meer
naar de openbare vergaderingen.’
Veel Fransen laten zich, net als andere Europeanen, nog maar weinig gelegen
liggen aan autoriteiten als het over taalzaken gaat. Bovendien wordt ook Frankrijk
overspoeld door de moderne tijd, met zijn talloze Engelse woorden voor steeds
weer nieuwe uitvindingen. Dat is waarschijnlijk voor geen enkele organisatie bij te
houden, laat staan voor een waarvan de gemiddelde leeftijd zo hoog ligt. Dit werk
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is inmiddels uitbesteed aan een ambtelijke commissie van het ministerie van Cultuur,
maar toen deze vijf jaar geleden het woord courriel voorstelde (‘e-mail’, een
samentrekking van courrier électronique ‘elektronische post’), haalden veel Franse
internetgebruikers hun schouders op, en bleven e-mail gebruiken. Op dit moment
heeft dat laatste woord volgens Google 3 miljoen treffers op het Franstalige deel
van internet, terwijl courriel 800.000 treffers haalt - waarvan veel uit Québec, dat
inmiddels heel wat puristischer is dan Frankrijk.

■Continuïteit
Toch heeft nog niet iedereen de académie opgegeven. Pierre Encrevé, voormalig
adviseur van cultuurminister Jack Lang en een van de bekendste moderne
taalkundigen, meent bijvoorbeeld dat juist het uiterst conservatieve optreden van
de académie de toekomst van het Frans als cultuurtaal garandeert: ‘Neem het
Engels’, zei hij in een interview met het culturele magazine Biffures. ‘De Engelstaligen
hebben de band met hun klassieke cultuur doorgesneden. Terwijl een kind van
zeven of acht dat in Frankrijk school is gegaan, zelfs in de oorspronkelijke spelling
de Fabels van La Fontaine heel goed kan begrijpen, die toch uit de zeventiende
eeuw stammen, moet je niet proberen een jonge Amerikaan verzen van Shakespeare
te laten lezen, zelfs niet in aangepaste spelling. Daar snapt hij niets van. De
Académie française, ingesteld in de zeventiende eeuw, en het schoolsysteem
hebben een relatieve stabiliteit gegeven aan onze schrijftaal.’

Schrijver Maurice Druon (1918), sinds 1966 lid van de Académie française.

Bovendien wijzen sommige commentatoren op de kracht van de tradities. Is de
Académie française geen achterhaald relict van de Verlichting? ‘Het Engelse
koningshuis is nog ouder’, zegt de onlangs tot de académie toegelaten schrijver
Dominique Fernandez (1929), ‘en dat bestaat ook nog steeds.’

Vrouwelijke functienamen in het Frans
De grootste taaldiscussie in Frankrijk van de afgelopen jaren betrof de manier waarop
naar vrouwen met van oorsprong mannelijke functienamen moet worden verwezen:
is een vrouwelijke minister ‘le’ of ‘la ministre’? In 1984 stelde de toenmalige regering
een commissie in om ervoor te zorgen dat er meer specifieke vrouwelijke
functienamen kwamen, met het lidwoord la. De Académie française werd hier niet
in gekend, en verzette zich ertegen, met als argument dat het lidwoord le in het
Frans niet alleen specifiek naar mannelijke personen verwijst, maar geslachtsneutraal
is. Door la te gebruiken zou men juist te veel onderscheid tussen mannen en vrouwen
maken.
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De kwestie werd weer actueel aan het eind van de jaren negentig, toen de regering
besloot inderdaad voortaan over ‘la ministre’ te spreken. De académie protesteerde
opnieuw. In 1998 gaf de minister de onsterfelijken gedeeltelijk gelijk. Voor functies
als ‘de minister’, waarbij het in officiële documenten vaak irrelevant is wat voor
persoon haar vervult, zou het strikt genomen beter zijn alleen de neutrale vorm met
le te gebruiken. Aan de andere kant wees de minister erop dat het juridisch en
praktisch heel moeilijk zou zijn nog in het feitelijk taalgebruik in te grijpen.
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Joop van der Horst
Niet van deze tijd
Waarom een ‘Académie néerlandaise’ geen goed idee is
Een Académie néerlandaise zou er volgens pleitbezorgers voor moeten
zorgen dat ongewenste elementen uit de Nederlandse taal geweerd
worden. Maar kan zo'n instituut wel echt iets uitrichten? Taalkundige Joop
van der Horst heeft er een duidelijke mening over.

Schrijver-historicus Max Gallo hield op 31 januari dit jaar zijn inaugurele rede voor de
Académie française, onder het toeziend oog van president Nicolas Sarkozy.
Foto: AFP photo pool, Remy de la Mauviniere

Een paar maanden geleden schreef Benno Barnard een artikel in NRC
Handelsblad en het Belgische weekblad Knack over de Nederlandse Taalunie. Die
zou weinig of niets doen voor ‘onze in nood verkerende moedertaal’. Hij pleitte voor
de oprichting van een Nederlandse taalacademie, naar het model van de Académie
française. Heel wat lezers van die kranten hadden daar wel oren naar, zo bleek uit
de discussie die ontstond naar aanleiding van Barnards stuk. Het is een geluid dat
vaker te horen is: hadden we in Nederland maar iets als de Académie française,
dan zouden we deze problemen niet hebben. Is zo'n academie inderdaad een goed
idee? Laten we eens kijken naar de geschiedenis.

■Standaardisering
De Académie française werd opgericht in 1635, in de tijd van Lodewijk XIII, door
toedoen van de Franse staatsman Richelieu. Het idee was niet helemaal nieuw,
maar afgekeken van de Italianen, die al in 1583 hun ‘Accademia della Crusca’
gevormd hadden. Duitsland heeft een poosje zijn ‘Fruchtbringende Gesellschaft’
gehad, die er wel wat op leek. In Engeland gingen geregeld stemmen op om een

Onze Taal. Jaargang 77

eigen academie te stichten. Onder anderen de Ierse schrijver Jonathan Swift heeft
ervoor gepleit, maar het is er niet van gekomen. Net zomin als in Nederland of
België.
Die academies hebben een zekere rol gespeeld bij de standaardisering van de
taal. De situatie van de zestiende en zeventiende eeuw was namelijk zo dat de
verschillende Europese talen toen, voor het eerst in hun geschiedenis, op grote
schaal gebruikt gingen worden voor wetenschappelijke, godsdienstige en literaire
boeken. Tot die tijd werden belangrijke werken veelal in het Latijn geschreven. Die
nieuwe toepassingen van de talen stelden nieuwe eisen: de woordenschat moest
danig uitgebreid worden, de spelling geregeld, en de grammatica ‘geordend’ (zoals
men toen graag zei). Kortom, waar tot dan toe iedereen maar zo'n beetje zijn eigen
gang ging, werd voortaan gestreefd naar een standaardtaal. Concreet betekende
dat dat er keuzes gemaakt moesten worden, regels bedacht en knopen doorgehakt.
Zeggen sommige mensen ‘groter als’ en
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andere ‘groter dan’, welaan, laat ons kiezen; voortaan is enkel groter dan de
standaard.
De academies deden hun werk voornamelijk door het (doen) samenstellen van
‘officiële’ woordenboeken. In Italië verscheen het Vocabolario degli Accademici della
Crusca voor het eerst in 1612, en in Frankrijk het woordenboek van de académie
vanaf 1694. In de volgende eeuwen zagen verschillende vermeerderde edities het
licht. De Franse academie zou ook een grammatica samenstellen, maar daar is het
pas in de twintigste eeuw van gekomen, en die grammatica stelt eerlijk gezegd
weinig voor. Dat wordt alleen al duidelijk als je kijkt naar de omvang: formaat
Prisma-pocket. ‘Onze’ Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) biedt ongeveer
tien keer zo veel. Ook in de Franse taalwetenschap speelt die académie-grammatica
in het geheel geen rol (dat ook in tegenstelling tot de ANS in de Nederlandse en
internationale taalwetenschap).

■Centraal bestuur
Men kan zich afvragen of die academies bij de totstandkoming van de normen een
belangrijke rol gespeeld hebben. De vraag is gewettigd, aangezien er in Engeland,
Nederland en Duitsland, zonder academies, bepaald geen geringer pakket normen
tot stand kwam, onder andere door toedoen van Robert Lowth, Samuel Johnson,
P.C. Hooft, Balthazar Huydecoper, Johann Christoph Gottsched en Johann Christoph
Adelung, die hier best eens met ere genoemd mogen worden. Men wijst weleens
op de relatieve homogeniteit van het Frans in Frankrijk, en lijkt daarin het effect te
zien van de heilzame werking van de académie, maar die homogeniteit heeft vrijwel
zeker een andere oorzaak, namelijk dat Frankrijk al zo lang een centraal bestuurd
land is, veel langer dan Nederland of Engeland. En Italië, waar toch ook een
academie is, is taalkundig nu juist zeer divers, ongetwijfeld een gevolg van de relatief
late Italiaanse eenwording (1871). Ik betwijfel daarom of de academies veel tot stand
gebracht hebben.
Een belangrijkere kwestie is de volgende. In de zestiende en zeventiende eeuw
stonden de academies in Frankrijk en Italië (en allerlei privépersonen in Engeland,
Duitsland en Nederland) aan het begin van het proces van normontwikkeling. Er
werden in een situatie waar nog bijna niets was, normen geformuleerd. In de
daaropvolgende eeuwen is het bescheiden begin voortgezet en uitgebouwd tot een
gigantisch project: steeds meer normen, en steeds strengere normen. Wij staan,
anno 2008, bepaald niet aan het begin van dit project maar veeleer aan de andere
kant: de gewenste normen zíj́n er. Zonder overdrijving mag je zeggen dat qua
spelling en grammatica intussen alles tot twee cijfers achter de komma geregeld is,
in Nederland, Engeland en Duitsland evenzeer als in Frankrijk.
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Schrijfster Marguerite Yourcenar (1903-1987), in 1980 de eerste vrouw die tot de Académie
française werd toegelaten.

■Te veel geregeld
Mijn persoonlijke mening is zelfs dat er te veel geregeld is. Belachelijk veel. In de
zestiende en zeventiende eeuw hebben onze voorvaderen ervoor gekozen de lange
a-klank niet te schrijven als ae (klaer) maar als aa (klaar), en de lange o niet als oi
maar als oo. Verder hebben ze de principes vastgelegd van de d- en dt-spelling en
nog een paar van die dingetjes, wat alles samen op vijf bladzijden uitgelegd kon
worden. Momenteel zijn er zelfs spellingvoorschriften, heb ik me laten vertellen,
voor hoe je de verleden tijd van uploaden en deleten moet spellen, of er bij
antiamerikanisme een streepje of een trema moet of alles aan elkaar, en of er in
pannenkoeken een tussen-n hoort. En de grammatica bemoeit zich met drie procent
van de deelnemers heeft of hebben, en of we schrijven het Europees Parlement of
het Europese Parlement. Geef toe, dat gaat toch ver! Maar zodra alles tot twee
cijfers achter de komma geregeld is, staan er personen klaar voor de volgende
ronde, die dan alles tot drie cijfers achter de komma willen regelen. Ik vind dat we,
zacht gezegd, meer dan genoeg normen hebben.
Al die normen staan gratis of voor een gering bedrag tot ieders beschikking:
stijlboeken, taaltelefoon, Jan Renkema's Schrijfwijzer, taaladviesbank, tientallen
websites... Je kunt gerust zeggen dat we niet alleen meer en gedetailleerdere normen
hebben dan er ooit in het verleden waren, al die normen zijn ook nog eens voor
iedereen toegankelijker dan de normen in het verleden ooit waren. En om nog even
de vergelijking met Frankrijk te maken: noch in aantallen en gestrengheid, noch in
toegankelijkheid hoeven de Nederlandse normen onder te doen voor de Franse in
Frankrijk.

■Overal dezelfde klachten
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Het probleem is niet dat er geen normen zijn, maar dat zo veel mensen zich niet
hóúden aan die normen. Althans, dat hoor je vaak beweren. Of het echt zo is, lijkt
me helemaal niet zeker. Volgens mij in ieder geval minder zeker dan Barnard en
anderen beweren, maar die discussie wil ik nu niet aangaan. En ook of het erg is,
laat ik nu maar rusten. Ter wille van mijn betoog zal ik even doen alsof inderdaad
erg weinig mensen zich aan de normen houden, en dat dat erg is.
Wel moet hier een belangrijk feit genoemd worden dat bij discussies over een
taalacademie weleens vergeten wordt: in Frankrijk houden momenteel ook heel
weinig mensen zich aan de norm, en ook daar wordt steen en been geklaagd.
Voorlopig is het niet mijn indruk dat het in Frankrijk een haar beter is dan in
Nederland. Sterker nog: overal in Europa hoort men dezelfde klachten, ook in
Duitsland, ook in Italië, ook in Engeland. Ik heb daar een boek over geschreven en
dat gaat volgende maand verschijnen, dus daar hoeven we het nu ook niet over te
hebben.
Academies hebben - misschien, in zekere mate - een rol gespeeld bij het
ontwikkelen en formuleren van normen, voor de naleving van de normen hebben
zij nooit iets betekend. Nul komma nul. Men zou zelfs kunnen betogen dat de veelheid
en gestrengheid van de normen die in de loop der eeuwen tot stand kwamen, mede
schuldig zijn aan de huidige onverschilligheid ervoor. Wie
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te veel vraagt, krijgt niets. Wat er ook op dit moment gedaan moet worden, in ieder
geval niet nóg meer normen opstellen. Vergeet dat academie-idee.

■Andere tijd
Daar komt nog iets bij. In de eerste plaats moet men niet vergeten dat de academies
en de andere normgevers van de zestiende tot en met de negentiende eeuw exclusief
met de schrijftaal bezig waren. Met de uitspraak hebben ze zich nooit bemoeid. In
onze tijd is de uitspraak onder meer door radio en tv minstens ook heel belangrijk
geworden.
In de tweede plaats: toen de Académie française in 1635 haar werk begon, en
de Accademia della Crusca in 1583, ontwierpen zij taalnormen voor een uiterst
kleine intellectuele toplaag. Hooguit twee à drie procent van de bevolking. Ook
Huydecoper of Adelung had enkel het oog op een kleine intellectuele elite. Die elite
vroeg zelf om normen, en zo kwam het dat de naleving destijds dan ook helemaal
geen probleem was. In de twintigste eeuw heeft de taal een ‘demografische’
metamorfose doorgemaakt: de standaardtaal is niet langer iets voor 2 à 3 procent
van de bevolking, maar voor... tsja, daar kan men verschillend over denken, maar
het antwoord lijkt me cruciaal voor de discussie.

Deel van het Vocabolario degli Accademici della Crusca, het woordenboek van de Italiaanse
Accademia della Crusca.

De Accademia della Crusca en de Académie française: wat ook hun huidige rol
moge zijn (ik denk: uitgespeeld), bij hun oprichting in de zestiende en zeventiende
eeuw waren ze wel de belichaming van een toen levend taalideaal. Anders gezegd:
ze waren een antwoord op vragen van toen. En dat is misschien enkele eeuwen zo
geweest. Maar hun idealen en ideeën zijn heel zeker niet meer geschikt voor onze
tijd. In de eerste plaats omdat het normgevende werk, het ontwikkelen van normen,
ruimschoots volvoerd is; in de tweede plaats omdat de huidige situatie totaal andere
vragen stelt: aan normen is er nu geen gebrek meer, maar mogelijk is de naleving
problematisch; en ook: het gaat vandaag de dag niet om een kleine intellectuele
elite maar om grote delen van de taalgemeenschap (van wie velen helemaal niet
op normen zitten te wachten!), plus dat de gesproken taal nu een grote rol speelt.
Ik zou meer verschillen kunnen noemen, maar dit lijkt me voor het moment wel
genoeg. Wij leven in een andere tijd en in een andere situatie, en we hebben dan
ook andere instrumenten nodig.
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■Bezorgdheid
Ondertussen: de bezorgdheid om de taal wil ik serieus nemen. Een bezorgdheid
die lijkt ingegeven doordat er met de normen, of althans met de naleving ervan, dat
is: met de standaardtaal, iets aan de hand is. En dat er misschien iets gedaan zou
kunnen of moeten worden.
Wat? De oude academies waren, zoals gezegd, in hun tijd de belichaming van
een toen levend ideaal, een antwoord op vragen van toen. Die tijd is voorbij. Maar
wij zouden eigenlijk moeten uitvinden wat onze idealen zijn, en onze vragen. Stellig
andere idealen en vragen dan die van de zestiende en zeventiende eeuw.
Willen wij serieus dat circa 80% of 90% van de mensen zich gaat houden aan
normen die voor een toplaag van 3% opgesteld zijn? Is dat realistisch? En als die
mensen dat zelf niet willen? Dit zijn ernstige vragen. Eigentijdse vragen, waar men
anno 1635 nog geen flauw vermoeden van had.
Er duiken meteen andere vragen op: waarom zouden we moeten willen dat zovelen
zich gaan bedienen van normen die een doel hadden dat helemaal niet meer bestaat
of waar zij geen belang bij hebben? Zijn er momenteel geen andere, en dringender
kwesties aan de orde? Wordt het, bijvoorbeeld, geen tijd om de democratie ook in
taalzaken serieus te nemen, in plaats van almaar te proberen normen en waarden
van een elite op te leggen aan velen? Die velen hebben vaak andere dingen aan
hun hoofd. Niet zelden gaat het om problemen met verstaanbaarheid tussen de
talen van deze wereld, met hun verplichte maar tekortschietende kennis van het
Engels, met het niet geaccepteerd worden van hun moedertaal, met de culturele
desoriëntatie van wie verplicht op een andere taal moet overstappen.

Zodra alles tot twee cijfers achter de komma geregeld is, staan er
personen klaar voor de volgende ronde, die dan alles tot drie cijfers achter
de komma willen regelen.

■Klaarheid
Nou ja, ik noem maar wat. Misschien zie ik de allergrootste problemen wel over het
hoofd. Het lijkt me in ieder geval dringend gewenst dat we enige klaarheid scheppen
over wat nu aan de orde is, wat momenteel de problemen zijn, en waar we naartoe
zouden willen. Om het modieus te zeggen: graag een brede maatschappelijke
discussie.
Voor die discussie wil ik nu alvast dit gezegd hebben: het wil er bij mij niet in dat
ons grootste probleem bestaat in de verwaarlozing van zeventiende- tot en met
negentiende-eeuwse elitenormen. Maar zelfs als je van mening bent dat dat wel
degelijk het allergrootste hedendaagse probleem is, dan is daarvoor de oprichting
van een Nederlandse taalacademie beslist niet de oplossing.
Het artikel van Benno Barnard in NRC Handelsblad is terug te lezen op
www.nrc.nl/achtergrond/article960378.ece.
Van Joop van der Horst verschijnt in juni bij Meulenhoff Het einde van de
standaardtaal; een Europese wisseling van taalcultuur.
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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.

In de bres voor Beatrix
prof. dr. Vincent van Heuven - hoogleraar experimentele
taalkunde/fonetiek, Leeuwarden
Mijn collega Marc van Oostendorp zet in het februari/maartnummer van Onze Taal
uiteen dat koningin Beatrix - samen met veel andere Nederlanders - tegenwoordig
de r aan het eind van een woord weglaat. In werkelijkheid is er echter geen sprake
van weglating maar van vocalisering van de r. De gevocaliseerde of ‘Gooise’ r is de
moderne Nederlandse variant van de r aan het einde van lettergrepen. Deze r lijkt
fonetisch gezien sterk op de Amerikaanse. De gevocaliseerde r is gemakkelijk te
articuleren, en hij is voor de luisteraar bijzonder opvallend. Als Van Oostendorp
schrijft dat de slot-r van de koningin de afgelopen 25 jaar korter is geworden, dan
is dat opnieuw een didactisch leugentje om bestwil. Alleen het getrilde deel van haar
slot-r is korter geworden (of helemaal afwezig), maar als we het gevocaliseerde
stuk gewoon meetellen, heeft hij niets aan lengte ingeboet. Kortom, er is geen sprake
van dat de koningin haar slot-r weglaat of verkort.

Spreekt nieuwslezeres Sacha de Boer haar r'en net zo uit als koningin Beatrix?

Er is trouwens - anders dan Van Oostendorp schrijft - geen reden om aan te
nemen dat de getrilde tongpunt-r gemakkelijker te articuleren is dan andere typen
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r. Integendeel. Het lijkt erop dat ongeveer een op de twintig mensen fysiologisch
niet in staat is zijn tongpunt te laten trillen (zie Renée van Bezooijen.Het raadsel
van de ratelaar. Rondom de r in het Leewarders en het Fries. Fryske Akademy,
2006). Dat komt (waarschijnlijk) doordat we bij de tongpunttril de voorkant van de
tong omhoog moeten brengen (met spierspanning) terwijl tegelijkertijd het puntje
van de tong juist ontspannen moet blijven om op de langsstromende adem tegen
de tandkassen te klapperen. De huig-r is een stuk makkelijker: daar hoeven we
alleen maar de achterkant van de tong omhoog te brengen, en de huig - waar geen
spieren in zitten - flappert er dan vanzelf tegenaan.
Ten slotte: nieuwslezeres Sacha de Boer is niet bijzonder omdat ze - anders dan
Van Oostendorp stelt - een huig-r heeft, want die heeft ze dan gemeen met ongeveer
de helft van de Nederlandse bevolking. Mevrouw De Boer kreeg kritiek omdat zij
een Gooise r gebruikt en dat, zo vonden veel Nederlanders, behoort een
nieuwslezeres niette doen. Maar zij bevindt zich ondertussen dus in goed gezelschap:
dat van de koningin.

Naschrift Marc van Oostendorp
Van Heuven snijdt in zijn brief drie dingen aan. In de eerste plaats zou bij de koningin
de r niet verdwijnen, maar tot een Gooise r worden. Het is maar hoe je het bekijkt.
Volgens mijn onderzoek maakt de koningin in het geheel geen Gooise r, in ieder
geval niet als we daaronder de variant van bijvoorbeeld Sacha de Boer verstaan.
Technisch gezien lijkt de klank die de koningin maakt in plaats van de r nog het
meest op een stomme e. Deze is nauwelijks hoorbaar én kort, en in die zin is het
gerechtvaardigd om te spreken van ‘verdwijnen’.
Het tweede punt is de vraag of de tongpunt-r gemakkelijker of moeilijker is dan
de huig-r. Het boek van Van Bezooijen geeft hierover, anders dan Van Heuven stelt,
geen uitsluitsel. Het is wel waar dat in ons taalgebied een groep sprekers
fysiologische problemen heeft met de tongpunt-r, maar dat zegt niets over de vraag
of het omgekeerde niet ook het geval is. Sprekers van talen met een tongpunt-r
hebben grote problemen met het maken van een huig-r, en het blijft onomstreden
dat de meeste talen een voorkeur hebben voor de tongpunt-r; dat is moeilijk te
begrijpen als deze klank zo moeilijk te maken is.
Het derde punt gaat over Sacha de Boer. Hier blijkt Van Heuven de huig-r over
één kam te scheren met de Gooise r, en ook met die van de koningin. En dat is in
mijn ogen nu juist te simpel.

Verdwijnende slot-l
S. Metsu-van Tol - Amsterdam
Marc van Oostendorp meldt in zijn artikel ‘Hoe de slot-r verdween uit het Nederlands’
(Onze Taal februari/maart) dat de slot-r een steeds kwijnender bestaan leidt. Echter,
zelfs bij keel-r-sprekers is nog wel een zwakke r-klank te horen: helemáál weg is hij
nog niet. Bezorgder maak ik me over de slot-l (met name achter ee of e), die aan
het verdwijnen is, zo niet al geheel verdwenen is. Heel, veel, meel en geel worden
nagenoeg altijd uitgesproken als ‘heeuw’, ‘feeuw’, ‘meeuw’ en ‘geeuw’. Het is ook
duidelijk zíchtbaar: men tuit de lippen in een oe-stand aan het eind van het woord
(of de Surinaamse, Vlaamse of Engelse wstand). Ook de combinatie heel erg (vaak
gebruikt in de spreektaal), waarbij de r dan altijd als Gooise of Amerikaanse r wordt
uitgesproken, vind ik ‘heeuw è'g’!
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Uitspraak alloceren
H.J. van Alphen - Vijfhuizen
Ruud van der Helm meldt in de januariaflevering van de rubriek ‘Gesignaleerd’ dat
alloceren ten onrechte vaak als ‘alloke-
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ren’ wordt uitgesproken. Mijn (al dertig jaar oude) analyse van dit verschijnsel is:
allereerst is het woord allocatie in gebruik genomen, en pas daarna is het
bijbehorende werkwoord geïntroduceerd, waarbij de k uit het zelfstandig naamwoord
in de uitspraak gehandhaafd bleef.

Naschrift Nicoline van der Sijs
Het is inderdaad waar dat het woord allocatie het eerst is geleend, en dat van dat
woord vervolgens alloceren is afgeleid, naar analogie van ‘woordparen’ als
publicatie/publiceren. Maar dat de k in de uitspraak van alloceren gehandhaafd is
gebleven, zal deels ook een gevolg zijn van de door Van der Helm al genoemde
uitspraak van het Engelse to allocate.

Talen van de toekomst
Ben Menting - Doetinchem
De meertaligheid van Nederland zou de leidraad voor het Nederlandse taalbeleid
moeten zijn, zo stelt hoogleraar Reinier Salverda in zijn artikel ‘Meer talen, meer
toekomst’ in het februari/maartnummer van Onze Taal. Mensen die meer dan één
taal beheersen noemt hij ‘een enorm sociaal, cultureel en economisch kapitaal, dat
nu ten onrechte nauwelijks benut wordt in ons land’. Ik pleit er dan voor dat voor
iedereen die tweede taal het Engels is. Als de hele wereld Engels spreekt, zullen
de mensen elkaar beter begrijpen, spontaner samenwerken en minder conflicten
veroorzaken. Ga maar eens na hoe groot de kans is op misverstanden door de
tientallen talen die gebruikt worden binnen de Europese Unie, met haar honderden
tolken, die waarschijnlijk duizenden fouten maken.

Struikrovers
Nic de Boer - Amstelveen
In Ton den Boons artikel ‘Ongezien de tiefus’ (Onze Taal december), over het
taalgebruik op de website GeenStijl, komt de kreet struikrovers voor ‘flitsteams’ ter
sprake. Dat is echter geen vondst van GeenStijl, maar van Frank Jacobs. Hij
beheerde enige jaren geleden de site Tuftufclub.nl waarin de strijd werd aangebonden
tegen zinloze snelheidsboetes. Flitsteams werden daarbij op internet door middel
van foto's te kijk gezet en vaak betiteld als ‘struikrovers’.
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Iktionaire
Floe de ring
Nu stond er weer een groot stuk in De Groene Amsterdammer waarin beweerd werd
dat het Nederlands ‘verloedert’. Blijkbaar is ooit afgesproken dat als het over het
verval, de verwording, de neergang, de teloorgang, het bederf en/of de aftakeling
van het Nederlands gaat, wij al die termen niet gebruiken, maar spreken van
‘verloedering’. Is dat niet een vorm van verloedering op zichzelf? De schrijver was
Rob van Erkelens, en het moet gezegd, hij deed zijn best met het heteluchtkanon,
maar veel meer dan een vergeefs hupsje over het gras maakte z'n ballon niet.
Bewíj́zen dat de taal verloedert kun je niet, maar wek dan op z'n minst vaardig de
illusie. Bij dit stuk was het een beetje alsof je naar een goochelaar kijkt die zijn
assistente in de kist gelegd heeft maar te beroerd is om z'n zaag een beetje
overtuigend heen en weer te halen omdat hij weet dat wij weten dat ze toch niet
echt in tweeën gaat. Boe! Geld terug!
Ik geloof dat ik erachter ben wat het probleem is met deze discussie. Om de
zoveel tijd staat er iemand op die beweert dat de taal verloedert. Vervolgens komt
er een taalkundige die stelt dat dit niet klopt. Maar zonder succes. Nog nooit heeft
een verloederings-klager gezegd: excuus, ik heb mij vergist. Ik begin te vermoeden
dat dit opzet is. Zoals Philips al lang en breed een ontwerp heeft klaarliggen van de
eeuwig brandende gloeilamp, zo zou de taalkunde deze discussie ongetwijfeld
moeiteloos kunnen beslechten, maar de taalkundigen kijken wel uit, want zo blijven
ze aan de bak. En dus gebruiken ze met opzet onzinnige argumenten, zodat er altijd
weer nieuwe klagers zullen opstaan die hun kans wagen, zoals onlangs dus weer
deze Groene-medewerker.
In 1999 deed de journalist Herbert Blankesteijn zijn duit in het zakje, met een
artikel in dit blad genaamd ‘De omroep bederft de taal’. Blankesteijns ballon reikte
heel wat hoger, waarop Marc van Oostendorp, zeker niet de minste, werd
afgevaardigd om hem neer te halen. In hetzelfde nummer van Onze Taal reageerde
hij met het stuk ‘De taal overleeft de omroep’. Blankesteijn ergert zich onder andere
aan de manier waarop mensen in de media, sporters bijvoorbeeld, hele verhalen
houden over wat ze allemaal denken en doen, maar daarbij consequent in de tweede
persoon spreken. Dan het antwoord van Van Oostendorp. ‘Maar is dat gebruik van
je wel zo lelijk?’, vraagt hij zich af. Er bestaan geen mooie of lelijke woorden of
zinnen, stelt Van Oostendorp, alleen slechte taalgebruikers. Er zijn geen lelijke
schilderijen, alleen slechte schilders, sprak de kunsthistoricus. Ja, die lelijke
schilderijen maken.
Als ‘bewijs’ citeert hij het gedicht ‘Hoog op de gele wagen’ van Gerrit Komrij,
geheel in de tweede persoon gesteld. Dat staat natuurlijk wel chic, maar het slaat
nergens op. Iemand klaagt over te veel tautologieën en de taalkundige repliceert
dat Xenophon ook twee keer ‘de zee!’ zei. Blankesteijn beweerde niet dat je nooit
‘je’ mag zeggen in plaats van ‘ik’, hij beklaagde zich over de klakkeloze, modieuze
overmaat. Bovendien: de tweede persoon in het gedicht van Komrij is ook heel goed
op te vatten als een echte, iemand tot wie de dichter zich richt!
Van Oostendorps reactie is dus geheel benevens het punt. Waar het mensen als
Blankesteijn (en soms ook mijzelf) om gaat is onverschilligheid. Van modale
taalgebruikers, die vaak niet beter weten, én professionele taalgebruikers, die vaak
wel beter weten maar uit angst om voor elitair door te gaan ondermaats gebrabbel
vergoelijken. Maar daar gaat Van Oostendorp niet op in. In plaats daarvan beweert
hij doodleuk dat de media helemaal geen invloed op taalgebruik hébben - ook
evidente onzin, lijkt me.
Maar goed, dat is dus niet dom van Van Oostendorp, maar juist heel slim, want
zo hou je de discussie gaande. De ‘wetenschappelijke’ repliek op Van Erkelens is
ongetwijfeld al in de maak.
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De verloedering verloedert.
Jan Kuitenbrouwer
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Taaladviesdienst
Gaten in de taal
Zingend ijs
Hoe noem je je broer en zus in één woord? Is er een woord voor het
geluid van schaatsen op natuurijs? En zou er een treffende term te
bedenken zijn voor het half afgescheiden restaurantzitje dat de
Engelsen ‘booth’ noemen? Denk mee en vul de gaten in de taal.
Het laatste ijs dateert alweer van half december. Vlak voor Kerst konden we een
dag of drie genieten van dichtgevroren meren, plassen en sloten, totdat de dooi
toesloeg en ons opnieuw geen schaatswinter gegeven werd. De laatste hoop die
we nog koesterden, leidde in februari tot de eerste oproep van de nieuwe Onze
Tall-rubriek ‘Gaten in de taal’. We vroegen u: hoe heten die geluiden op het ijs? En
dan vooral die onbestemde klank onder (of in) een mooie zwarte ijsvloer op wat
dieper water. Dat leverde tientallen mailtjes, brieven en suggesties op.

■Onomatopee
Geluiden waar geen woord voor is, beschrijf je al snel met een onomatopee: een
klanknabootsend woord, zoals plons en koekoek. In die hoek waren dan ook de
meeste suggesties te vinden. Het leeuwendeel van de woorden begon met een k
(kerten, klonken, knarpen, knerpen, kritsen) of een s (schraatsen, schritsen, slitsen,
snieren); andere voorstellen waren bijvoorbeeld dremmen en ronken. En ook:
juichelen, omdat dat een ‘ingetogen geluksgevoel’ uitdrukt (Jan Meer). M.A. Heeres
meldde dat er een Groningse uitdrukking bestaat die zegt wat je onder het ijs hoort:
balken onder het ijs. Verder vonden we in een bundel met schaatsgedichten een
gedicht van A. Bogaers, die een ‘gonzende vlucht’ op ‘galmend kristal’ beschrijft.
Een ander gedicht, van Bertus Aafjes, bevat een metafoor die - gezien het feit
dat het woord negen keer is ingezonden - breder wordt gebruikt. Hij schrijft: ‘en van
onder de ijsvloer zingt terug / een vreemd koraal, soms krampachtig en stug / als
van waterwezens, daar opgesloten.’ Guus Middag had het vorig jaar in een column
in NRC Handelsblad over ‘een stem die onder de ijsplaat door lijkt weg te zingen
om ergens verderop te sterven’. Bij de dichter J.A. dèr Mouw vond hij trouwens de
uitdrukking ‘hol rinkelend ijs’, volgens Middag ‘precies de goede omschrijving’.
Maar goed, ijs ‘zingt’ dus heel vaak. Alleen mag het ijs niet te dun zijn (dan kraakt
het), schrijft Guus van der Pal, en ook niet te dik (dan verdwijnt het gezang: de
ijsvloer is te massief).

■Snegel
De vorige keer kwamen nog een paar voorbeelden van gaten in de taal langs,
waarvan een ook winters was: niet nader te definiëren winterse neerslag - geen
regen, maar ook niet echt hagel of sneeuw. Drie mensen stelden ons het woord
snegel voor: F.H. van Zelm, Caroline Linssen en Wil Sterenborg. Het lijkt ons een
handige ‘samenvatting’ van de drie soorten neerslag. Krijgen we volgende winter
snegelbuien?
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Oproep: blauwe eenden
Voor het juli/augustusnummer van Onze Taal zijn we op zoek naar een korte term
die het volgende verschijnsel kan omschrijven. Stel, je ziet in Frankrijk een
hemelsblauwe Citroën 2CV die je in Nederland nog nooit gezien hebt, en je koopt
hem van de oude eigenaar. Maar dan rij je erin rond en zie je voortdurend andere
blauwe Eenden; het wemelt er ineens van. Althans, nu zie je ze overal, terwijl ze je
vroeger nooit opvielen. Zo zien zwangere vrouwen ook ineens heel veel andere
zwangeren om zich heen. Wie weet er een (nieuw of al bestaand) woord voor dit
fenomeen? Stuur uw suggesties naar gaten@onzetaal.nl of naar het Genootschap
Onze Taal, t.a.v. Taaladviesdienst, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag.
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Taaladviesdienst
Vraag en antwoord
Onroerend( )goed
? Is het onroerendgoed of onroerend goed? En hoe zit het in samenstellingen,
zoals onroerend + goed + markt en bedrijfs + onroerend + goed?
! Onroerend goed wordt als twee woorden geschreven. Het bijvoeglijk naamwoord
onroerend (‘niet bewegend, vast’) zegt iets over het zelfstandig naamwoord goed.
Zulke woordgroepen worden standaard als losse woorden geschreven.
Als je zo'n woordgroep combineert met een zelfstandig naamwoord (zoals markt
of bedrijf), maak je er een samenstelling van; die moet dan in zijn geheel
aaneengeschreven worden: onroerendgoedmarkt, bedrijfsonroerendgoed. Vergelijk
ook langetermijnplanning (‘planning voor de lange termijn’) en hogesnelheidstrein
(‘trein met hoge snelheid’). Meer voorbeelden staan op onze website:
www.onzetaal.nl/advies/langeafstandsloper.php.

Grove/grovve/groffe
? ‘lk kijk niet vaak naar groffe televisieprogramma's.’ Is groffe een goed woord?
! Nee, de verbogen vorm van grof wordt geschreven als grove: ‘Ik kijk niet vaak naar
grove televisieprogramma's.’ Dat is opvallend, want bij vergelijkbare woorden als
tof en dof horen toffe en doffe. Het woord grof is een geval apart. Dat is ook te
merken in de uitspraak. Er bestaan twee uitspraakvormen van grove: [growe], met
een korte (‘doffe’) o en een v-klank, en [groove], met een lange (‘heldere’) o, rijmend
op dove. De vergrotende trap grover kan eveneens op twee manieren worden
uitgesproken.

Is grof gemalen mosterd ‘groffe’ of ‘grove’ mosterd?
Foto: Onze Taal

Er kan een stijl- en soms een betekenisverschil zijn tussen de korte en de lange
uitspraak: de oo-klank wordt stilistisch doorgaans hoger gewaardeerd. Zo klinkt een
grove belediging met een oo-klank ernstiger dan met een o-klank, terwijl in dat grove
brood alleen de uitspraak [growe] gangbaar is. Het Woordenboek der Nederlandsche
Taal (WNT) schreef in 1894 dat de oo-klank ‘slechts in verheven stijl’ voorkomt;
‘immers wanneer die overgang ook in het dagelijksch leven gehoord wordt, is het
alleen bij dien eenigszins deftigen spreektrant, welke een bijsmaak heeft van
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gemaaktheid of van betweterij’. Die tegenstelling lijkt tegenwoordig wat minder sterk,
maar een stijlverschil is er nog wel.
Een verklaring voor de bijzondere vorming van grove(r) hebben we overigens
nergens gevonden.

Ben/wees maar blij
? lk hoor steeds vaker mensen ‘Ben maar blij’ of ‘Ben maar voorzichtig’ zeggen
in plaats van ‘Wees maar blij/voorzichtig.’ Is die vorm in opmars?
! In het Standaardnederlands is alleen wees juist als gebiedende wijs van zijn. Dat
is uitzonderlijk, want bij alle andere werkwoorden is de gebiedende wijs gelijk aan
de eerste persoon enkelvoud (de ik-vorm): loop, stop, lach, etc. De vorm ben komt
met name in gesproken taal geregeld voor, en lijkt in het ene dialect wat gewoner
te zijn dan in het andere. Heel vreemd is die vorm niet: ben is immers de ik-vorm,
en door die te gebruiken volg je het patroon van de andere gebiedende wijzen.
Of de vorm in opmars is, is niet duidelijk. Het zou wel kunnen: veel mensen hebben
- niet helemaal terecht - geleerd dat ze wezen moeten vermijden en zijn daardoor
ook huiverig om wees te gebruiken. In dat geval zou je ben kunnen opvatten als
een vorm van hypercorrectie.

Persoonsvorm bij vier op de tien
? Wat is de juiste persoonsvorm in de zin ‘Vier op de tien Nederlanders
droomt/dromen ervan ooit de Staatsloterij te winnen’?
! De juiste vorm is dromen. Het onderwerp van deze zin is vier op de tien
Nederlanders. Daarbinnen is vier (Nederlanders) de kern, en dat is een meervoud;
daarom is ook de persoonsvorm meervoudig.
Op zich zou het ook niet heel raar zijn om bij vier op de tien Nederlanders een
enkelvoudige persoonsvorm te gebruiken (droomt). De constructie doet namelijk
denken aan onderwerpen waarin een percentage (bijvoorbeeld 40%) of een breuk
(bijvoorbeeld viertiende) de kern is, en die constructies worden als enkelvoudig
beschouwd: ‘40% van de Nederlanders / Viertiende van de Nederlanders droomt
ervan ooit de Staatsloterij te winnen.’ Een constructie met... op de... is alleen
enkelvoudig als de kern een is: ‘Een op de tien Nederlanders droomt ervan ooit de
Staatsloterij te winnen.’

Keurslijf
? Je hoort vaak dat mensen ‘niet in een keurslijf gedwongen willen worden’.
Maar wat betekent keurslijf eigenlijk?
! Het woord keurslijf roept associaties op met strakke, dwingende regels van
bijvoorbeeld een overheid of een gezagsinstelling, of met beknellende normen en
waarden. Niet voor niets wordt er vaak over ‘een keurslijf van regels’ gesproken.
Oorspronkelijk duidde keurslijf een nauwsluitend vrouwenkledingstuk aan dat
gebruikt werd om het figuur in een bepaald model te ‘dwingen’. Het woorddeel keurs
betekende zelf al ‘om het bovenlijf sluitend kledingstuk’ (zoals Van Dale het
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omschrijft); lijf kan eveneens een kledingstuk aanduiden. Keurs is al in de dertiende
eeuw in het Nederlands terechtgekomen; het betekende oorspronkelijk ‘pelskleed’
en later onder meer ‘vrouwenkleed’. Het woord komt van een Oudrussisch woord
voor ‘pels’ en is via de pelshandel in West-Europa beland, aldus het Etymologisch
Woordenboek van het Nederlands (EWN).
Qua betekenis lijkt keurs (lijf) erg op korset, dat zelf ook vaak overdrachtelijk wordt
gebruikt; Van Dale geeft bijvoorbeeld de uitdrukking zich niet in het korset van een
huwelijk laten persen. De woorden lijken ook in vorm op elkaar, maar ze zijn niet
verwant: korset komt uit het Frans; corset was de verkleinvorm van het Oudfranse
cors (in de betekenis ‘bovenlijf’), dat teruggaat op het Latijnse corpus (‘lichaam’).
Op de website van Onze Taal worden ruim elfhonderd taalkwesties besproken:
www.onzetaal.nl/advies.
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‘Jongensland, hè?’
De taal van Matthijs van Nieuwkerk
Berthold van Maris
Gezellig, snel, afwisselend: zo is het tv-programma De wereld draait door,
en zo is ook het taalgebruik van Matthijs van Nieuwkerk, de presentator
die het programma naar grote hoogtes bracht. Waar zit 'm dat in? En wat
zijn de risico's van zijn manier van presenteren?

Foto: Bob Bronshoff

De wereld draait door wordt iedere avond door één miljoen Nederlanders bekeken.
Het is televisie op zijn best: sfeervol en onderhoudend. En misschien ook wel - de
meningen lopen uiteen - televisie op zijn slechtst: snel en oppervlakkig.
DWDD, zoals het programma voor het gemak vaak wordt genoemd, ontleent zijn
aantrekkingskracht grotendeels aan de presentatie van Matthijs van Nieuwkerk. De
lichaamstaal van de presentator doet veel: zijn kapsel, zijn gedistingeerd-nonchalante
kleding, de manier waarop hij zijn gasten aankijkt, de linkerneusvleugel (voor de
kijker rechts) die af en toe trilt. Maar het is vooral ook de verbale behendigheid van
Van Nieuwkerk die het programma vaart geeft, en sfeer. Bovendien gebruikt hij taal
als een wapen waarmee hij zijn gasten probeert te overrompelen.

■Scoren
Het duidelijkste voorbeeld van Van Nieuwkerks overrompelingstechniek is die van
de ‘dwingende tweede persoon’, en dat is misschien wel gelijk zijn belangrijkste
stijlfiguur. Tegen een bedenker van televisieprogramma's zegt hij bijvoorbeeld:
Jij bent de professor hier aan tafel. Wat is de tijdgeest, waar zijn we rijp
voor inmiddels? Jij kan voor de muziek uit lopen. Jij weet waar we over
drie jaar naar willen kijken. Waar willen we naar kijken? Waar moeten we
het zoeken? Reality? Een quiz? Wat gaat het worden, man?
‘Jij bent’, ‘jij kan’, ‘jij weet’. Het is vleiend, maar ook dwingend. Voor de ander is het
bijna onmogelijk om dan te zeggen: ‘Ik weet het ook niet hoor, ik kan ook niet in de
toekomst kijken.’
Van Nieuwkerk neemt, als hij iets wil weten, vaak een flinke verbale aanloop. Hij
is dan als een voetballer die met de bal naar voren rent, behendig twee tegenstanders
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passeert en de bal pas op het laatste moment afgeeft aan zijn gast, die dan mag
scoren, of niet natuurlijk - dat hangt af van diens behendigheid.

■Verleidingskunst
Net als een voetbalwedstrijd werkt DWDD met korte spanningsbogen. De presentator
is voortdurend op zoek naar een mooi televisiemoment. De overeenkomst met sport
komt niet uit de lucht vallen: Van Nieuwkerk begon ooit als sportverslaggever, hij
was een van de oprichters van het literaire voetbaltijdschrift Hard gras en hij
presenteert ook nog altijd het televisieprogramma Holland Sport.
De dwingende tweede persoon komt oorspronkelijk uit de sportjournalistiek. In
korte interviewtjes met sporters is de vraag meestal belangrijker dan het antwoord.
Het bijzondere van Van Nieuwkerk is dat hij deze interviewtechniek in DWDD veel
breder inzet. Hij spreekt bijna al zijn gasten toe alsof het topsporters zijn. Tegen
een jonge klassieke pianiste zegt hij:
Je hebt in Duitsland gestudeerd, in Nederland gestudeerd, je hebt grote
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leraren gehad al. Je werd niet alleen aangenomen op een van de meest
prestigieuze muziekopleidingen van de wereld, het was al een eer dat je
daar mag auditeren, voor mag spelen. Dan speel je een stukkie, en dan
duurt het vaak maanden voordat je hoort: nou, vooruit dan maar. En jij:
je stond nog niet in de gang of ze zeiden: ‘Kom maar binnen’, hè?
Vleiend en dwingend toespreken: het is ook een soort verleidingskunst. Geef de
ander het gevoel dat hij of zij bijzonder is. Overrompel vervolgens. In een recent
interview noemde Van Nieuwkerk Mart Smeets en Felix Rottenberg als zijn
voorbeelden. En inderdaad: hij combineert de charme van Smeets (ook zo'n enorme
sfeermaker) met het dwingende (op het irritante af) van Felix Rottenberg.

■Volgende onderwerp
Een enkele keer laat de geïnterviewde zich die dwingende manier van toespreken
niet aanleunen:
Van Nieuwkerk: ‘U heeft heel lang als curator in het Van Gogh Museum
gewerkt. Dan ben je elke dag onder de schilderijen. U liep iedere dag
door dat museum. En dan ga je af en toe voor een schilderij zitten. Wat
was een schilderij waar u uren naar kon zitten kijken?’
De curator, verbaasd: ‘Je gaat toch niet uren voor een schilderij zitten?’
De gast legt vervolgens uit dat hij nooit langer dan drie minuten naar een schilderij
kijkt. Waarop Van Nieuwkerk, behendig improviserend, het onderwerp een wending
geeft door te zeggen dat hijzelf weleens ‘uren’ voor ‘een Matisse’ heeft gezeten. De
curator zegt dan: ‘U heeft het verkeerde beroep.’ Het publiek lacht, en daarmee is
er toch even een aardig moment in het programma gecreeerd. Het gaat nergens
over, maar het is leuke televisie. Op naar het volgende onderwerp.
Want ook in dat opzicht is Van Nieuwkerk een echte verleider: zodra het punt
gescoord is, vervliegt zijn belangstelling. Aan een actrice vraagt hij: ‘Kun je het in
één zin zeggen: wat acteren is?’ De actrice denkt even na en zegt dan: ‘Vrijheid,
denk ik.’ Daar blijft het bij, want hierna kondigt Van Nieuwkerk de volgende gast
aan.

■Hoofdzinnen
Het was de lezer misschien al opgevallen in de voorbeelden hierboven: Van
Nieuwkerk spreekt zo veel mogelijk in hoofdzinnen. Bijzinnen worden door hem
gemeden. Tegen een popbandje zegt hij bijvoorbeeld: ‘Dan kom je in Tokio en dan
treed je daar op - hoe gaat dat?’ Dat klinkt heel anders dan de gewone formulering:
‘Hoe is het om in Tokio op te treden?’
Als hij twee journalisten in de studio heeft die komen vertellen dat het AD met
een dagelijkse sportkrant gaat beginnen, zegt hij:
Het wordt een sportzomer van jewelste. EK, Olympische Spelen,
Wimbledon, Tour de France. Het kan niet op. Dus jullie denken: we gaan
het nu proberen.
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Korte hoofdzin, gevolgd door een opsomming, gevolgd door weer drie korte
hoofdzinnen. Wat is het effect van zo'n stijl? Misschien is het gemakkelijker te
verwerken - wat niet onbelangrijk is in een programma met zo'n hoog tempo.
In serieuze praatprogramma's bedienen de interviewers zich van een
middleclasstaalgebruik met veel meer bijzinnen erin. De
zo-veel-mogelijk-hoofdzinnenstijl van Van Nieuwkerk is populair, anekdotisch,
beeldend en concreet, het wordt meer een verhaal, het lijkt allemaal wat spannender.
Het nadeel is dat er zonder bijzinnen minder ruimte is voor nuanceringen. Maar dat
is ook weer een voordeel, want Van Nieuwkerk is geen man van grijstinten, hij houdt
van heldere tonen. Die werken sfeerverhogend - en sfeer is waar het om draait in
De wereld draait door.

Van Nieuwkerk spreekt zo veel mogelijk in hoofdzinnen. Bijzinnen mijdt
hij.

■Chic
Hoofdzinnen kunnen ook elliptisch zijn, zonder werkwoord. Dat brengt nog meer
vaart in de vertelling. Als Jan Mulder aan tafel zit om te praten over de onenigheid
tussen Cruijff en Van Basten, zegt Van Nieuwkerk: ‘Oorlog tussen twee vrienden.
Dat is ernstig.’ Dat zijn twee korte zinnen, waarvan de eerste geen en de tweede
nauwelijks een werkwoord bevat. Jan Mulder zegt daarop dat hij het altijd irritant
vond dat Cruijff en Van Basten twee handen op één buik waren. Van Nieuwkerk:
‘Dus ook een soort opluchting bij jou in Groningen: hè, eindelijk:
gewonemensenwereld: ruzie.’ Vier elliptische zinnetjes achter elkaar: ieder spoor
van een werkwoord ontbreekt. Het beweerde krijgt daardoor enorm veel vaart.
Binnen dit patroon van korte, losse zinnen die achter elkaar worden geplakt, zijn
kant-en-klare zinnetjes ook heel handig. Daarvan heeft de presentator er heel wat
in zijn repertoire zitten:
-

We schrijven een klein beetje televisiegeschiedenis.
Vriend en vijand waren verbijsterd.
Het kwartje valt wel heel erg langzaam.
De wereld ligt aan je voeten.
Dat heeft veel stof doen opwaaien. Etc. etc.

Maar Van Nieuwkerks taalgebruik is niet alleen maar populair. Hij gebruikt ook, op
een zorgvuldig gedoseerde manier, woorden en uitdrukkingen die ontleend zijn aan
een hoger stijlniveau. Daardoor krijgt zijn taalgebruik iets chics: ‘voor de goeie orde’,
‘d'accord’, ‘vanzelfsprekend’, ‘een moment van grote glorie’, etc.
Deze combinatie van populair én chic is ook kenmerkend voor de (betere)
sportjournalistiek. In DWDD creëert het een gedistingeerd-nonchalante stijl die goed
past bij de onderwerpen die behandeld worden: populaire cultuur, met af en toe een
uitstapje naar de hogere cultuur en de politiek.

■Pasklare ideeën
De presentator balanceert behendig maar ook gevaarlijk op de grens van wat stijlvol
is en wat clichématig of triviaal is. In zo'n programma, waarin iedere vijf minuten
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een ander onderwerp wordt aangesneden, zijn gemeenplaatsen onvermijdelijk. Als
de schrijver Gustave Flaubert een kijker van dit programma was geweest, dan zou
hij gedacht hebben: daar zit een woordenboek in. Flaubert stelde in de negentiende
eeuw het Woordenboek van pasklare ideeën samen (in 1995 ook in het Nederlands
verschenen), waarin hij de leukste clichés van zijn tijd bijeenbracht. Bijvoorbeeld:
- Begroting: is nooit sluitend.
- Klassieken: hoor je te kennen.
- Ongeluk: altijd droevig of betreurenswaardig
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In DWDD komen ook steeds van die kant-en-klare waarheden voorbij. Begin maart
konden o.a. de volgende gemeenplaatsen uit de mond van Van Nieuwkerk worden
opgetekend:
-

De vergrijzing: wordt nu echt een probleem.
De toekomst: is onzeker.
Obama: wordt misschien de eerste zwarte president van Amerika.
Zwemboerka: is een hype.
Michael Jackson: popkoning.
Cruijff: de Verlosser.
Osama bin Laden: de meest gezochte terrorist.
Rusland: een schijndemocratie.
Poetin: kan geen afstand nemen van de macht.
Concessies: horen erbij in de politiek.
Poker: een rage.
Vlamingen: spreken beter Nederlands dan de Nederlanders.

Kwinkslagen
De presentator verwijst voortdurend naar dingen die ‘we’ al weten, of liever gezegd,
die we denken te weten. Want hoe voor de hand liggend die kant-enklare waarheden
ook mogen lijken, ze zijn bijna allemaal aanvechtbaar. Je kunt de vergrijzing ook
als een zegen zien, Rusland is zonder twijfel nog nooit zo democratisch geweest
als nu, de Vlamingen beheersen het ABN vaak minder goed dan Nederlanders,
etcetera.
Dat is het mooie van gemeenplaatsen. Je kunt ze op twee manieren gebruiken,
en dat doet Van Nieuwkerk ook voortdurend. Ze kunnen een basis vormen waarop
aangenaam kan worden voortgeborduurd. Of je kunt ze juist onderuithalen: is het
wel echt zo? Is Obama wel echt zwart?
Dat is precies wat een van de gasten zich afvraagt als Obama ter sprake komt:
Waarom noemen we hem eigenlijk zwart? Hij is half blank. Waarom
noemen we hem niet blank? In Afrika zouden ze hem een blanke noemen.
De ene gemeenplaats - ‘zwarte president’ - maakt hier plaats voor iets wat zelf ook
alweer een gemeenplaats is: ‘Je kunt Obama net zo goed een blanke noemen.’ Dat
is het leuke van dit soort discussies, die ook vaak op familiefeestjes en dergelijke
gevoerd worden: als mensen origineel willen zijn, vervallen ze vaak in kwinkslagen
die eigenlijk helemaal niet zo origineel zijn. Dat kan ook niet anders in een wereld
waarin al die onderwerpen eindeloos door de media worden herhaald en herkauwd.
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Tekening: Matthias Giesen

■Jongensachtig
Er is nog een andere vorm van triviale kennis die veel opduikt in DWDD: allerlei
weetjes op het gebied van - met name de populaire - cultuur en media. Van
Nieuwkerk verwijst in iedere aflevering naar mensen of dingen die op een of ander
gebied de grootste, de beste of de belangrijkste zouden zijn:
-

de best bekeken aflevering van een televisieprogramma ooit
de gróte Italiaanse sportkrant
de prestigieuze internationale televisieprijs
door velen als de mooiste televisieserie beschouwd
de grootste zoon van Utrecht
misschien wel de beste belediger van allemaal
Etc. etc.

Het lijkt kennis, maar het is niet meer dan een opsomming van meningen - een
smaak waarvan verondersteld wordt dat we die allemaal met elkaar delen. Het
creëert iets gemeenschappelijks: een warm bad van Triviant-achtige weetjes, waarin
veel kijkers zich blijkbaar prettig voelen. Dat warme bad heeft ook iets... (ja, dat
woord moet hier onvermijdelijk vallen) jongensachtigs. Het is een sfeer van jongens
onder elkaar die dwepen met hun belangstelling voor muziek, sport, gekke
televisieprogramma's, etc.
Als er jongensachtige onderwerpen behandeld worden, is de presentator op zijn
best. Tegen een vader en een zoon die vliegtuigen op schaal nabouwen, zegt hij
enthousiast:
Iedere jongen weet waar we het over hebben: uit een bouwpakketje een
vliegtuig bouwen. (...) Wat is een wereldkampioenschap, jongens, wanneer
win je?
Tegen een vrouwelijke gast die ook aan tafel zit: ‘Wat vin' je ervan? Jongensland,
hè?’
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Het praten in jongensachtige taal is misschien wel de stijlfiguur bij uitstek van
Matthijs van Nieuwkerk. Tegen de journalisten die een sportkrant gaan beginnen,
zegt hij: ‘Jongens, dit is ontzettend moedig.’ Tegen een beroemde dj die alleen nog
in stadions optreedt: ‘Jij moet misschien wel heimwee hebben soms naar de kleine
clubjes, dat je lekker kon pielen achter je apparaatje, dingetjes kon uitvinden...’

■Geparodieerd
Al deze stijlfiguren worden in DWDD verbazingwekkend effectief ingezet. Bovendien
zijn het taalgebruik, de kleding en het kapsel van de presentator met elkaar in
harmonie. Zo ontstaat een prettige sfeer. Maar er kleeft ook een gevaar aan diezelfde
stijlfiguren. Als je ze vier keer per week op tv voorbij ziet komen, dan worden het
vroeg of laat clichés. Ze worden sleets. Het gaat irriteren. En de presentator loopt
het gevaar zelf een cliché te worden.
Hij is al door verschillende tv-komieken geparodieerd en ‘de bladen’ hebben nu
ook belangstelling voor zijn privéleven: zouden de spanningsbogen daar ook zo
kort zijn? Zou hij ook privé een verleider zijn? En zo wordt Matthijs van Nieuwkerk
zelf steeds meer een onderdeel van die triviale wereld van media en populaire
cultuur, terwijl DWDD juist was bedoeld als een luchtig en ironisch commentaar op
die wereld.
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Guus Middag
Zong
Boten Anna
Waarom zingt Eva de Roovere ‘Jij is lastig’ en ‘fantastig’? En de
jongens van Opgezwolle ‘proef die woofer’? En hoe komt het dat dit
zo bijzonder klinkt? In zijn rubriek ‘Zong’ staat Guus Middag stil bij
de taal en de poëzie die te horen is in allerlei Nederlandstalige liedjes,
oud en nieuw.
Het was in de zomer van 2004 dat de mensen op straat tegen elkaar zeiden: ‘Allo?
A-ha-lo?’ Met een grappig buitenlands accent, op vragende toon. Of de een zei
‘Saloet?’ en dan zei de ander ‘Hai Doek?’ En dan samen, met hoge stemmetjes:
‘Maja hi, maja hoe, maja ho, maja haha.’ Het waren woorden en zinnen uit een
vrolijk liedje dat heel Europa aan het veroveren was, van een onbekend
Oost-Europees jongenstrio, O-Zone. Des te vrolijker omdat het zo onbegrijpelijk
was. Het is nu eenmaal leuk om iets onverstaanbaars na te brabbelen: ‘dragostea
din tei’. En dan af en toe iets bekends ertussendoor, zoals ‘allo’ of ‘salut’. Het was
Roemeens, gezongen door jongens uit Moldavië.
Het is de charme van het vreemde. En misschien ook nog wel, voor de meezingers,
de charme van de oerherinnering uit de tijd van het leren van een taal: klanken
proeven, zinnetjes zingen, af en toe een los woord herkennen. Zo is het ook altijd
weer verrassend om te midden van allerlei Noorse klanken te horen dat een Noorse
sporter Braadbak heet. In de uitslagenlijsten komt soms een Roemeense voetbalclub
voorbij met de naam FC Petrolul.

■Robot
Twee zomers later, in 2006, ging het al net zo, en opnieuw in heel Europa. Toen
verscheen ene Basshunter in de hitlijsten, met een dancenummer in hoog tempo
en met veel echo, met lekkere zwiepdrums uit de computer en allerlei vervormde
knerpgeluiden. Basshunter kwam uit Zweden, dat kon je aan zijn tekst nog net horen.
Maar waarover het ging? Er was weinig van te verstaan, alleen dook tussen allerlei
Zweedse eu-geluiden af en toe zoiets op als ‘balans’, ‘kanaal’ en ‘boot’, heel vaak
in rijmpositie. Ook kwam de naam Anna vaak voorbij. Het lied heette ‘Boten Anna’,
dus namen veel niet-Zweedssprekenden dan maar aan dat het over een bootje met
de naam Anna ging, dat lekker lag te dobberen in een kanaal - ook omdat we in het
bijbehorende filmpje de zanger af en toe in een waterfietsboot zagen zitten, in een
recht stuk gracht.
In werkelijkheid ging het liedje niet over een boot in een kanaal, maar over een
‘bot’. Een bot (verkorting van robot) is een computerprogramma dat zelfstandig
taken uitvoert, bijvoorbeeld in een van de kanalen van een chatruimte op internet.
Soms wordt zo'n bot door chatters aangezien voor een mens, met alle vergissingen
en teleurstellingen van dien. Het liedje van Basshunter beschrijft het omgekeerde
geval: de zanger wordt verliefd op een bot, waarachter zich later een echt meisje
(Anna) blijkt te verschuilen. Hij kan en wil het niet geloven.

■Feestgarantie
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Mooi gegeven, verrassend geval, maar dat ging een beetje voorbij aan het grote
publiek. Dat had allang besloten dat dit een vrolijk partynummer was over een of
andere mafkees met een boot die Anna heette. Al heel snel was er een Nederlandse
versie klaar, van de hand van de Gebroeders Ko, de artiestennaam van Ton en
Gerard Koopmans uit Raamsdonksveer, volgens de eigen aanprijzing een ‘feestduo
met maximale feestgarantie’. Het was geen vertaling, maar eerder een verklanking
- of hoe noem je dat. ‘Jag känner en bot’, zong Basshunter, met een langgerekte
o. Dat is: ‘ik ken een bot’. De Gebroeders Ko maakten ervan: ‘Ik heb een boot’, ook
met een langgerekte o. En toen kwam de rest vanzelf: ‘Ik heb een hele mooie
splinternieuwe boot. / Haar naam is Anna en ze ligt hier in de sloot. / En ik ga varen
op het kanaal. / Het is de allermooiste boot van allemaal.’ Inhoudelijk wordt daar in
de rest van het lied niet veel meer aan toegevoegd. Het wordt gezellig op de boot.
Zomer, jachthaven, drank, muziek, meisjes aan boord, dus varen maar.
De verklanking van de Gebroeders Ko had evenveel succes als het origineel.
Blijkbaar was het stramien erg geschikt voor bewerking: iets met boten, iets met
een sloot, een beetje Zweeds, de sfeer van zomer en fun en party - altijd goed. De
bewerking leidde zelf ook weer tot allerlei bewerkingen en parodieën, in de vorm
van ringtones en internetfilmpjes en forumbijdragen met gekke stemmetjes. In het
najaar van 2006 probeerden de Gebroeders mee te liften op hun eigen succes, door
een sinterklaasversie van hun botenlied uit te brengen.

■Voorbankgesprekken
De botenriedel is sindsdien op allerlei plekken opgedoken. Dit voorjaar bracht Peter
R. de Vries de voorbankgesprekken met Joran van der Sloot op tv. Daarin konden
we Van der Sloot voor de verborgen camera horen vertellen, al dan niet naar
waarheid, dat hij op een nacht in 2005 het lichaam van Natalee Holloway van het
Arubaanse strand had laten verdwijnen, door een vriend met een boot. De kijkcijfers
waren hoog. Binnen een paar dagen was er een liedje over, op internet, van dj Sven,
op de bekende melodie. De downloadcijfers waren hoog. De tekst laat zich wel
raden, bij een verdachte met deze achternaam: ‘Mijn naam is Sloot. / Mijn naam is
Joran, Joran van der Sloot. / En mijn vriend die heeft een hele mooie boot.’
Voor videoclips van de besproken nummers zie
www.onzetaal.nl/tijdschr/zong.php

De Gebroeders Ko.
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Wat moeten we met allochtoon?
Eind februari kwam het woord allochtoon weer eens onder vuur te
liggen. Minister van Justitie Hirsch Ballin pleitte voor het afschaffen
van zowel allochtoon als autochtoon, omdat die ‘valse
tegenstellingen’ creëren. De Kamer vond zijn voorstel ongewenst
en onmogelijk, maar intussen was de discussie al flink losgebarsten,
vooral over allochtoon. Moet dat omstreden woord vervangen
worden? Voor Onze Taal zetten een voor- en een tegenstander hun
standpunt nog eens uiteen.

Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin wil af van de tweedeling allochtoon-autochtoon.
Foto: © Peter Hilz / Hollandse Hoogte

‘Allochtoon’ verdient een ander word
Gerrit Manenschijn
Theoloog en emeritus hoogleraar ethiek
Het woord allochtoon is belast met allerlei stigmatiserende bijbetekenissen.
Is daar wat aan te doen? Ja, meent theoloog en ethicus Gerrit Manenschijn
- dat kan door het stellen van een taaldaad.
Het woord allochtoon is niet wat het lijkt. Op het eerste gezicht denk je te maken te
hebben met een klassiek Grieks woord, samengesteld uit allos (‘anders, vreemd,
afwijkend’) en chthōn (‘aarde, land’), betekenis: ‘uit een ander land’. Het zou dan
een tegenhanger zijn van het Griekse autochtoon, samengesteld uit autos (‘zelf’)
en eveneens chthōn, betekenis: ‘uit het eigen land’. Zo komt autochtoon voor in het
klassieke Grieks, bijvoorbeeld bij de geschiedschrijver Herodotus en in de
Septuaginta, een Griekse vertaling van het Oude Testament van de Bijbel uit ruim
200 jaar v.Chr., en dan in de specifieke betekenis ‘in het eigen land geboren’.
Allochtoon ontbreekt in het klassieke Grieks, maar je kunt wel vaststellen wat het
had kunnen betekenen: ‘in een ander land geboren’. Dat is nu de basisbetekenis,
maar in het huidige politieke jargon is die betekenis niet langer neutraal.

■Politiek jargon
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Allochtoon is een neologisme, in 1971 bedacht door de sociologe Hilda
Verwey-Jonker. In een rapport aan het toenmalige ministerie van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk Werk werd voorgesteld allochtoon in te voeren ter vervanging
van termen als immigrant en etnische minderheid. Natuurlijk had dit voorstel een
politieke lading. Immigrant was niet geschikt omdat Nederland geen immigratieland
wilde zijn - nog steeds niet trouwens - en minderheid zou de associatie
‘minderwaardig’ kunnen oproepen. Onzin natuurlijk; met enige uitleg had dat
misverstand kunnen worden voorkomen, maar dat gebeurde niet. Allochtoon werd
als een vondst beschouwd en verwierf een prominente plaats in het politieke jargon.
Daar bleef het niet bij. Dat blijkt uit een vergelijking van verschillende edities van de
grote Van Dale. De elfde druk, uit 1984, geeft alleen het bijvoeglijk naamwoord
allochtoon, met als betekenis ‘van elders aangevoerd, nietinheems; vreemd; gevormd uit van elders aangevoerd materiaal’. In de twaalfde druk (1992) komt
allochtoon voor het eerst als zelfstandig naamwoord voor: ‘niet-oorspronkelijke
bewoner, m.n. buitenlandse werknemer’. In de dertiende en veertiende druk (resp.
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1999 en 2005) luidt die omschrijving: ‘niet-oorspronkelijke bewoner (m.n. gebruikt
als aanduiding voor personen met een niet-blanke huidskleur, die zelf - of van wie
de ouders - in het buitenland geboren zijn, bv. buitenlandse werknemers)’.
Waar komt die jongste betekenis vandaan? Van een herdefinitie van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS):
Een allochtoon is een persoon die in Nederland woonachtig is en van wie
ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Wie zelf in het
buitenland is geboren, behoort tot de eerste generatie, wie in Nederland
is geboren, behoort tot de tweede generatie.
En ook dat was nog niet alles. Het CBS ging onderscheid maken tussen westerse
en niet-westerse allochtonen, met als effect dat daar meteen een negatief
waardeoordeel in werd gevoeld: ben je een westerse allochtoon, dan zit je goed,
ben je een niet-westerse allochtoon, dan zit je verkeerd. Bedoeld of onbedoeld, de
aanduiding niet-westerse allochtoon heeft een stigmatiserend effect. Dat blijkt uit
krantenkoppen als ‘Nederland telt te veel allochtonen’, ‘Een typisch allochtone
probleemwijk’ en ‘Allochtone jongeren bezorgen ons de meeste overlast’. Dan zijn
altijd nietwesterse allochtonen bedoeld. Westerse allochtonen gelden in feite als
autochtoon. Met alle schadelijke gevolgen van dien.

■Taaldaden
Die gevolgen komen aan het licht als we de taalanalyticus J.L. Austin, beroemd om
zijn essay How To Do Things With Words, volgen in diens onderscheid tussen
‘constatieven’ (feitelijke beweringen) en ‘performatieven’ (‘taaldaden’, die verandering
aanbrengen in interpretaties van de sociale werkelijkheid). Een constatief is
bijvoorbeeld: ‘De voorzitter opende de vergadering.’ Maar als de voorzitter zegt: ‘Ik
open hierbij de vergadering’, dan spreken we van een performatief. In de constatief
wordt verslag gedaan van iets wat feitelijk heeft plaatsgevonden, in de performatief
zet taal iets in gang - dan wordt zomaar een bijeenkomst veranderd in een echte
vergadering, die bijvoorbeeld besluiten kan nemen. Aan de samenstelling van de
groep mensen is niets veranderd, maar het karakter van hun samenzijn is ingrijpend
gewijzigd.
Om misverstanden te voorkomen moet hieraan worden toegevoegd dat
performatief taalgebruik geen betrekking heeft op afzonderlijke woorden, alleen op
groepen woorden (meestal: zinnen), bedoeld om met woorden iets tot stand te
brengen (‘to perform’). Dat betekent dat allochtoon als zodanig nog geen performatief
is. Dat is het pas in politieke uitspraken die performatief bedoeld zijn.

Het CBS ging onderscheid maken tussen westerse en niet-westerse
allochtonen, met als effect dat daar meteen een negatief waardeoordeel
in werd gevoeld.
Een voorbeeld: ‘Vervang allochtoon door nieuwkomer, dat zal de integratie ten
goede komen.’ Deze performatief bestaat uit betekenis (vervang allochtoon door
nieuwkomer), strekking (doe dat!) en beoogd effect (dat zal de integratie ten goede
komen). Doet de politiek wat de strekking inhoudt en is het beoogde effect positief,
dan is de performatief gelukt. Heeft de strekking geen effect, dan is de performatief
mislukt, maar het blijft dan wel een performatief. Nogal logisch, want met
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performatieve taal probeert de ene mens de andere mens zover te krijgen dat hij
iets op gang brengt, maar als die ander dat niet wil, gebeurt er niets.

Allochtoon al jaren omstreden
Het is bepaald niet voor het eerst dat het woord allochtoon ter discussie staat. Al
tien jaar geleden werd er in de Amsterdamse stadsdeelraad Zuidoost bijvoorbeeld
een motie aangenomen die ambtenaren voorschreef om voortaan de term etnische
minderheid te gebruiken voor allochtoon. Een vergelijkbaar voorstel in 2006 om
allochtoon uit álle officiële stukken van de gemeente te weren, haalde het in
Amsterdam niet, maar in de gemeente Den Haag wel. Daar heet de allochtoon sinds
een jaar of drie ‘Hagenaar’, eventueel met de toevoeging ‘met een niet-Nederlandse
culturele achtergrond’.
Ook elders wordt er zo nu en dan gezocht naar een verzachtende term. Zo kwam
het opleidingscentrum van de werkgeversorganisatie VNO-NCW in 2006 met
bicultureel en de redactie van NRC Handelsblad met immigrant; omdat allochtoon
‘uit is’, veranderde de Allochtonenkrant in 2002 zijn naam in Multined.
Opvallend aan het recentste voorstel om de term allochtoon te vervangen was
dat het afkomstig was van de minister van Justitie, en dat enkele Kamerfracties
(vooral de VVD en de PVV) ertegen waren. Drie jaar eerder was het juist diezelfde
Tweede Kamer (vooral de PvdA en de LPF) die het gebruik van de term aankaartte,
en toen wilde minister Verdonk voor Integratie (toen nog onder de paraplu van
Justitie) niets weten van vervanging.

■Proseliet
Niet toevallig gebruikte ik zojuist in het voorbeeld het woord nieuwkomer, want dat
is de betekenis van het Griekse woord prosèlutos, dat in het Nederlands wordt
weergegeven met proseliet. Ik wees er al op dat allochtoon niet voorkomt in de
klassieke Griekse woordenschat, autochtoon wel. Voor allochtoon had men in de
Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, proseliet. Interessant
is dat diezelfde vertaling autochtoon gebruikt als weergave van een Hebreeuwse
uitdrukking waarvoor de Statenvertaling uit 1637 als letterlijke vertaling heeft: ‘een
inboorling van ulieden’. Naast deze ‘inboorling van ulieden’ treffen we in de
Statenvertaling ook aan: ‘vreemdeling die als vreemdeling bij u vertoeft’. In Leviticus
19:33 en 34 komen ze bij elkaar voor:
En wanneer een vreemdeling bij u in het land als vreemdeling vertoeft,
zult u hem niet onderdrukken. De vreemdeling die als vreemdeling bij u
vertoeft, zal onder u zijn als een inboorling van ulieden, u zult hem
liefhebben als uzelf. [cursiveringen van mij - GM]
Die ‘vreemdeling die als vreemdeling bij u vertoeft’ wordt in het Grieks natuurlijk niet
met allochtoon aangeduid, want dat woord bestond niet. De Nederlandse versie
van de Septuaginta geeft ‘de vreemdeling die als vreemdeling bij
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u vertoeft’ weer met ‘de proseliet die bij u gekomen is’. Met die uitdrukking wordt
verwezen naar een buitenlandse arbeidskracht die werkzaam was in Israël en die
als werknemer dezelfde rechten had als een geboren Israëliet. Je mocht hem niet
onderdrukken; je moest hem liefhebben als jezelf, dat wil zeggen: hem behandelen
zoals jij zelf behandeld wilt worden. De vertaling van de Septuaginta blijkt eigenlijk
heel actueel te zijn: ‘De proseliet die bij u gekomen is, zult u behandelen als was
hij een autochtoon.’

Illustratie: Matthijs Sluiter

■Ongewenst
Niet alleen vanwege de woordkeus (autochtoon en proseliet in de betekenis
nieuwkomer) is deze bijbelpassage actueel, ook vanwege de inhoud. Eind februari
deed minister van Justitie Hirsch Ballin in het radioprogramma De ochtenden een
voorstel dat hierop neerkwam: we gaan immigranten behandelen als waren ze
autochtonen; we noemen ze niet langer allochtonen. Daarmee zou het
geconstrueerde onderscheid tussen ‘autochtonen’ en ‘allochtonen’ verdwijnen. En
dus ook de stigmatiserende bijklank van het woord allochtoon. Dat dit een kansloze
missie was, bleek al meteen. Nog dezelfde dag kreeg de minister van de Kamer te
horen dat het schrappen van de begrippen allochtoon en autochtoon onmogelijk en
zelfs ongewenst is.
Mijn conclusie: de politiek wil er niet aan, en dat is niet omdat een andere
woordkeus toch niets aan de problematiek verandert, zoals het argument luidt, maar
omdat de problematiek dan in een ander licht komt te staan. Populair gezegd: het
opgestoken vingertje tegen allochtonen maakt plaats voor een bemoedigend gebaar,
en dat heeft niet ieders instemming. Op dit punt laat de Haagse politiek zich gijzelen
door reactionaire politieke bewegingen als de Partij voor de Vrijheid en Trots op
Nederland. Die bewegingen hebben hun succes te danken aan het onverbloemd
in stand houden van aan het begrip allochtoon gerelateerde vooroordelen; uit angst
voor de opiniepeilingen durven andere partijen dat niet aan de kaak te stellen.

■Vervangen
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Het is waar, door taal kun je de werkelijkheid niet veranderen, maar je kunt er wél
een bevooroordeelde interpretatie van de werkelijkheid mee bestrijden. En daar
gaat het om in performatief taalgebruik. Daarmee vervalt in feite het argument dat
je door de taal te veranderen de werkelijkheid niet kunt veranderen, zoals in februari
ook buiten de Kamer veelvuldig te horen viel als tegenwerping tegen het plan van
Hirsch Ballin. Dat die tegenwerping onjuist is, blijkt voor mij alleen al uit het feit dat
allochtoon de negatieve betekenis heeft kunnen krijgen die het nu heeft. Op diezelfde
manier kunnen we proberen die negatieve beïnvloeding weer ongedaan te maken.
Vervang allochtoon door nieuwkomer, maar - en daar gaat het om - belast die nieuwe
term niet met allerlei negatieve bijbetekenissen, en maak er vooral geen politiek
correct eufemisme van. Beide nevenbedoelingen zijn even fataal. Of die correctie
lukt, is wat anders. Maar dan is de oorzaak van dat falen niet dat taal de politieke
werkelijkheid niet kan veranderen, maar dat de politiek dit niet wil.

Meer omstreden termen
Er zijn behalve allochtoon meer termen die voor sommigen een negatieve lading
hebben. Een kleine greep:

Neger(zoen) Het lukte de Stichting Eer en Herstelbetalingen Slachtoffers van
Slavernij weliswaar niet om het woord neger uit Van Dale te laten schrappen, zoals
ze in 2001 wilde afdwingen met een woordenboekverbranding in Amsterdam, maar
wat de stichting wél voor elkaar kreeg (mede dankzij een fabrikant die gratis publiciteit
rook), was de wijziging van de merknaam Negerzoenen - die heten sinds twee jaar
Buys Zoenen.
Joden(vet) De naam van het in 2005 geherintroduceerde oud-Hollandse snoepgoed
jodenvet was een kort leven beschoren. Nadat het CIDI (Centrum Informatie en
Documentatie over Israël) de producent had laten weten dat die naam hen deed
denken aan ‘het uitbraden van joden’, werden de mierzoete brokken al snel
omgedoopt tot ‘borsthoning’. (Met de term jodenkoeken had het CIDI overigens
geen problemen.)
Het was het zoveelste incident rondom de term jood. In 1970 werd er een kort
geding aangespannen tegen Van Dale vanwege erin opgenomen uitdrukkingen als
jodenstreken leveren en ik zou bij zo'n jood niet willen kopen. De rechter stelde de
eisende partij in het ongelijk. En eind vorig jaar nog drongen twee CDA-Kamerleden
er bij minister Plasterk van OCW op aan dat jood altijd met een hoofdletter moet
worden geschreven ‘om een einde te maken aan (...) kleinerende bedoelingen’.
Turken(bak) In 2000 diende een Turkse man uit Krimpen aan den IJssel een klacht
in tegen Van Dale vanwege uitdrukkingen à la turkenbak, rijden als een Turk en
zwart zien als een Turk. De klacht werd niet in behandeling genomen.
Zie ook het dossier op de website: www.onzetaal.nl/dossier/controversieel.
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Draai er niet omheen
Frank Jansen
Communicatiekundige, Universiteit Utrecht
Moet de term allochtoon dan maar worden afgeschaft, nu de
gevoelswaarde ervan is omgeslagen van eufemisme naar stigmatiserende
uitdrukking? Volgens taalkundige Frank Jansen lost dat weinig op; het
nieuwe begrip zal snel zijn positieve gevoelswaarde verliezen. Hij kiest
voor een andere mogelijkheid: nauwkeurig benoemen.
Professor Manenschijn brengt drie standpunten naar voren waar ik enkele
kanttekeningen bij wil plaatsen: de etymologische betekenis van het woord allochtoon
wijkt af van de manier waarop hij thans gebruikt wordt, het verdient aanbeveling het
huidige gebruik van deze term te beëindigen, en het bezwaar dat tegen een dergelijk
taalactivisme naar voren wordt gebracht (taal volgt de werkelijkheid maar schept
die niet) houdt geen steek.
Eerst een korte opmerking over de etymologie van allochtoon. Dit woord ontbreekt
inderdaad in het klassieke Grieks, maar het bestaat uit de wél aangetroffen morfemen
allo en chtoon en is volgens hetzelfde productieve woordvormingsprocedé gebouwd
als autochtoon, waarvoor wél bewijsplaatsen bestaan. In de linguïstiek is het
gebruikelijk een volgens de woordvormingsregels gebouwd woord wel degelijk als
een authentiek woord te beschouwen.
Met de oorspronkelijke betekenis van autochtoon is trouwens nog iets leuks aan
de hand. De kunsthistoricus Simon Schama verwijst naar een studie over de god
Pan van Philippe Borgeaud, die zich baseert op de geograaf Pausanias (tweede
eeuw v.Chr.). Daaruit komt naar voren dat de Grieken de Arcadiërs beschouwden
als ‘autochtonen’, dat wil zeggen ‘aan de aarde zelf ontsprotenen’. De gevoelswaarde
van deze term was echter niet bijster positief. Deze autochtonen waren oversekste,
gewelddadige woestelingen voor wie geen nimf veilig was. Waar doet dat toch aan
denken?

■Kwade sappen
Wat bewijst deze geleende wijsheid? Dat woorden meer dan één betekenis hebben,
en dat die betekenissen voortdurend veranderen, of we dat nu leuk vinden of niet.
Wie deze aloude waarheid aanvaardt, begrijpt ook dat we in discussies over
woordkeuze beter geen waarde kunnen hechten aan etymologische argumenten.
Wat allochtoon nu betekent, kunnen we alleen maar vaststellen door na te gaan
hoe dit woord nu gebruikt wordt. Manenschijn geeft een merkwaardige definitie van
het Centraal Bureau voor Statistiek en laat zien hoe die ook in Van Dale
terechtgekomen is. Hoe gezaghebbend die bronnen ook zijn, in het dagelijks
taalgebruik is er ook nog een andere betekenis en gevoelswaarde van het woord
allochtoon. Wie zijn oren op straat de kost geeft, merkt dat allochtoon daar eerder
betekent: ‘arme nazaat van immigranten uit Afrika, het Midden-Oosten of
Zuid-Amerika, die nooit geïntegreerd is geraakt in zijn achterstandswijk’. Ik sluit
absoluut niet uit dat sommige landgenoten daar nog een paar schepjes bovenop
doen, bijvoorbeeld ‘seksbelust, crimineel, steuntrekker, anti-vrouw, anti-homo en/of
fundamenteel-islamitisch’. Allochtoon is dus een scheldwoord geworden. Het heeft
net als zijn voorgangers gastarbeider, buitenlander, anderstalige en immigrant alle
kwade sappen opgezogen van het maatschappelijk ongenoegen over de gebrekkige
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integratie. En zoals gastarbeider niet gebruikt werd voor álle buitenlandse personen
die hier werk verrichtten, slaat allochtoon ook niet op álle personen die niet in
Nederland geboren zijn, maar alleen op die groep die het mikpunt is. Dit laatste
punt, de neiging tot te ruime verwijzing, is overigens geen toeval, maar een essentiële
succesvoorwaarde voor eufemismen.

De Grieken beschouwden de Arcadiërs als ‘autochtonen’, wat voor hen zoveel inhield als
‘oversekste, gewelddadige woestelingen voor wie geen nimf veilig was’.
Schilderij: William-Adolphe Bouguereau (1825-1905)

■Omdefiniëren
Kan de overheid aan deze onbehaaglijke toestand een einde maken? Ja, zegt
Manenschijn, en hij verzet zich hiermee tegen de opvatting dat de taalontwikkeling
autonoom de maatschappij volgt en geen realiteit schept. Manenschijn laat zien dat
taal wel degelijk realiteit kan scheppen aan de hand van zogeheten performatieven.
Als een voorzitter zegt: ‘Ik sluit de vergadering’, dan is die vergadering door deze
uitspraak gesloten. Manenschijn vraagt aandacht voor het feit dat definiëren ook
een performatieve handeling is, en ik lees zijn stuk als een pleidooi dat de overheid
er niet voor moet terugschrikken om woorden ‘om te definiëren’.
Naar mijn mening heeft Manenschijn met zijn opvatting van definiëren helemaal
gelijk. Ik ga nog verder: niet alleen de overheid, maar wij allemaal hebben het
vermogen tot omdefiniëren. Een spelend kind dat roept: ‘en nu ben ik de kojboj’ of
‘ik was papa en jij mama’, heeft al door hoe definities performatief kunnen werken.
Met de nadruk op ‘kunnen’, want zulke exercities zijn lang niet altijd succesvol. Zo
is het tamelijk eenvoudig om van een neutraal woord iets negatiefs te maken (Youp
van 't Hek had maar één voorstelling nodig voor Buckler). Maar het is vrijwel
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ommogelijk om een negatief woord tot iets positiefs om te definiëren. Anders hadden
de centra waar asielzoekers bij elkaar gezet worden tot hun uitzetting allang
‘concentratiekamp’ geheten.

■Afschaffen?
Het is dus in principe mogelijk om de term allochtoon af te schaffen, nu de
gevoelswaarde omgeslagen is van eufemisme naar scheldwoord. Het probleem is:
wat dán? We kunnen een vers begrip introduceren, zoals Manenschijn ook
suggereert. Hij voegt eraan toe: ‘maar - en daar gaat het om - belast die nieuwe
term niet met allerlei negatieve bijbetekenissen, en maak er vooral geen politiek
correct eufemisme van.’ Dat zou mooi zijn, maar de vraag hoe je dat voor elkaar
krijgt, beantwoordt hij niet.
Zo' n nieuw woord lijkt me niet de oplossing. Er gaat veel geld en energie in zitten,
dat beter aan de integratie zelf ten goede had kunnen komen. Belangrijker: zolang
de integratie van immigranten als een maatschappelijk probleem wordt ervaren,
valt te vrezen dat het nieuwe begrip vrij snel zijn positieve gevoelswaarde verliest.
En misschien moet de korte tijd dat het nieuwe woord succes heeft, wel
toegeschreven worden aan het feit dat het publiek dan nog in verwarring verkeert
over wie en wat er precies bedoeld wordt.

■Nauwkeurig beschrijven
Er is een alternatief: alle energie stoppen in de oplossing van het integratieprobleem
zelf. Dat heeft mijn voorkeur. Onze Taal is natuurlijk niet het podium voor discussies
daarover, maar er zit wel een talig aspect aan. Het beste is dat bestuurslieden zo
weinig mogelijk gebruikmaken van generaliserende begrippen en in plaats daarvan
nauwkeurige beschrijvingen gebruiken. De nieuwe burgemeester van Utrecht,
Wolfsen, heeft het goede voorbeeld gegeven. Hij constateerde tijdens zijn
verkiezingscampagne dat nogal wat jongetjes van tien uit Marokkaanse
migrantengezinnen 's avonds laat op straat zwierven. Dus zei hij dat ‘nogal wat
jongetjes van tien uit Marokkaanse migrantengezinnen 's avonds laat op straat
zwierven’, en hij beloofde daar wat aan te doen. Een van zijn eerste beleidsdaden
was vervolgens dat jongetjes van tien uit Marokkaanse migrantengezinnen die 's
avonds laat nog op straat zwierven, opgepakt, naar huis gebracht en in bed gestopt
werden. Niet meer en niet minder.
En als het toch nodig is om meer generaliserende termen te bedenken, pleit ik
ervoor die te ontlenen aan de intenties van de benoemde personen, in plaats van
aan hun land van herkomst.

Beladen medische termen
Doofstom Belangenverenigingen voor doven, zoals Dovenschap, wijzen er geregeld
op dat de term doofstom niet de lading dekt (door dat stom wordt de indruk gewekt
dat doven automatisch niet kunnen spreken, maar ze beschikken wel degelijk over
spraakvermogen) en ten onrechte de associatie oproept met dom.
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Mager De vereniging Anonieme Dunne Darmen vroeg in 2004 aan Van Dale en
Kramers om mager uit het woordenboek te schrappen omdat het een scheldwoord
is van ‘de dikke overheersers’ - tevergeefs.
Mongool ‘Mongoloïde idiotie’, zo noemde John Langdon Down het syndroom dat
later - nadat mongool een scheldwoord was geworden - naar hemzelf werd genoemd:
het syndroom van Down. Ook termen als achterlijk, debiel, imbeciel en idioot waren
ooit neutraal, maar zijn inmiddels ingeruild voor mensen met een verstandelijke
beperking of - nog eufemistischer - mensen met mogelijkheden.

Taaltest
Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1.

a.
b.
c.

en plein publique
en-plein-publique
en plein public

2.

a.
b.
c.

jandoedel
Jan Doedel
jan-doedel

3.

a.
b.
c.

kakkafonie
kakafonie
kakofonie

4.

a.
b.
c.

kibuts
kibboets
kibbutz

5.

a.
b.
c.

macrameeën
macrameën
makrameeën

B. Vergroot uw woordenschat
1. domesticeren
a. tot huisdier maken
b. overheersen
c. huiselijk maken
2. belemniet
a. fossiel
b. sta-in-de-weg
c. vrijgeleide
3. lucullisch
a.

overdadig
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b.
c.
4. toetoep
a.
b.
c.

idioot
lichtdoorlatend

haarstukje
hooggesloten jasje
Indiase scooter

C. Zoek de fouten
1. Onder andere PVV-ers vinden het kortzinnig dat parlementariërs het woord
allochtoon willen afschaffen voor Turken, Marrokkanen en andere
oud-gastarbeiders.
2. Quasisynonieme aanduidingen, zoals medelander en Turkse Nederlander
zullen naar verloop van tijd op net zo stereotype wijze gebruikt worden.

D. Extra
Is wassenaar een term uit de scheepvaart, de wapenkunde, de plantkunde of de
molenaarswereld?
De antwoorden vindt u op bladzijde 147 van dit nummer
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Een fuik van woorden
Taal in het werk [9]: de verkoopreis-gastheer
Frank Jansen
Er zijn beroepen waarin taal zo niet de hoofdrol, dan toch zeker een flinke
bijrol speelt. Geregeld worden ze in Onze Taal geportretteerd. Deze keer:
de gastheer bij verkoopreizen. Zijn taak is het om mensen die voor één
euro een dagtocht met de bus maken (inclusief gratis maaltijd met drankje
én diverse gratis cadeaus) te verleiden om van alles en nog wat te kopen.
Een reisverslag.

De bus die ons naar het prachtige Brabant zal brengen, komt precies op tijd en de
chauffeur heet Wim. ‘Makkelijke naam hè? Ons moeder zei: “We noemen hem Wim
want hij wordt buschauffeur.” Vraag mij verder niets want ik doe alleen aan het stuur
draaien.’ Wim stelt ons nog wel gerust: ‘Uw gratis cadeaus staan vanavond precies
op de stoel waarop u nu zit, alleen van die tiendelige pannenset moet u zich niet te
veel voorstellen. Want voor één euro lukt dat natuurlijk toch niet.’
Als we bij de feestzaal van een dorpje arriveren, komt een jongmens (‘een lekker
ding’, zegt een dame achter me likkebaardend) naar de bus gesprint om ons
enthousiast welkom te heten. Bij binnenkomst geeft hij iedereen een cadeautje. We
nemen plaats aan lange tafels en moeten een kaart invullen met onze naam.
Het lekkere ding laat er geen gras over groeien. ‘En nu allemaal uw stoel een
kwartslag draaien en naar mij kijken’, gebiedt hij, en staccato stelt hij vragen die hij
zelf beantwoordt: ‘Hoe was de bus? Ja prima! Hoe was de reis? Ook prima! Zit u
hier warm? Ja, u zit hier best, en u hebt nu al een cadeautje. En er komt nog meer:
gratis drankje, en als u denkt: dan graag whisky, moet ik u teleurstellen: koffie of
thee, een livemuzikant, en straks in de bus de cadeaus. Ik vind wel dat onze
organisatie een applausje verdient.’ Het lekkere ding heeft helemaal gelijk, we boffen
toch maar dat we op deze tocht mee mochten. En natuurlijk is het redelijk dat je
voor één euro geen gratis whisky krijgt.

■Opwarmertje
Onze gastheer heet Dennis. Dennis (28) vertelt uitgebreid over zijn woonplaats,
huwelijk, twee kinderen en schoenmaat (42). En vooral over zijn enthousiasme voor
het beroep dat hij uitoefent: ons de kans geven zelf iets te doen aan onze
gezondheid. Dennis is wel sympathiek.
Vervolgens gaat hij zijn producten ‘voorstellen’: een reis naar Duitsland, een
massage-bed en een soort trilplaat. Die reis lijkt meer een opwarmertje voor Dennis.
Hij leest hakkelend enkele passages uit een folder voor die we zelf niet te zien
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krijgen en zegt dan plots: ‘De eerste acht die nu naar achteren lopen om de reis te
bestellen, krijgen 80 euro korting!’ Ik spring al op, maar de blik van mijn vrouw doet
me weer ineenzijgen. Zij heeft een beter zicht op de zaal, en ziet dat eerst helemaal
niemand in beweging komt. Dan schuifelt tergend langzaam één oudje naar een
tafel in het halfduister achterin.
Dennis' hart ligt meer bij zijn volgende product, het massage-bed. ‘Weet u wat
veel mensen mij zeggen? Luxe is leuk, maar gezondheid is voor mij...’ (bij mij gaat
zijn stem omhoog en hij pauzeert vrij lang) ‘...veel belangrijker.’ Het is de bedoeling
dat we zelf aanvullen. Soms gaat dat goed. Als hij zegt: ‘Dan verdwijnen uw
spataderen als sneeuw voor de...’ (stem omhoog, pauze), prevelen wij: ‘zon’. Soms
is het moeilijker, maar dan helpt hij met mime: ‘Na een week massage merkt u
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dat uw ogen een grote...’ (Dennis maakt een reuzenstap op het podium) ‘...stap
vooruit zijn gegaan.’ Dennis gebaart voortdurend. Als hij kwalen behandelt, wijst hij
razendsnel de getroffen lichaamsdelen aan; de werkwoorden roken en drinken
passeren nooit zonder het bijbehorende gebaar.

■Pannenset
Maar Dennis is nog niet eens met het massage-bed begonnen, of er gebeurt iets
verrassends. Opeens staan er vier grote dozen op het podium waar een pannenset
in zit. Dennis pakt de kaartjes met onze namen en leest vier namen voor. Hij vraagt:
‘Kunt u een pannenset gebruiken?’ Alle vier zeggen ze ‘ja’. Applaus! De pannenset
wordt feestelijk overhandigd. Wij anderen zijn jaloers. Dan vraagt Dennis aan de
vier gelukkigen: ‘Wat zou u voor deze schitterende pannenset willen betalen? 15
euro? Jahaaa, u dacht dat die mooie pannenset gratis was hè? Maar ik heb niet
gevraagd: “Wilt u deze pannenset?”, maar: “Kunt u een pannenset gebruiken?”’ De
vier betalen aarzelend de 15 euro. Onze jaloezie verandert in leedvermaak. Dennis
lijkt het niet te merken en vraagt om een applausje. Als dat aarzelend op gang komt,
breekt hij het af, en zegt: ‘Nee nee nee, deze mensen zeiden “ja”, en toonden
daarmee dat zij... vertrouwen in me hadden. Daarom krijgen zij als extra cadeautje
een oventje! En... ze krijgen de 15 euro terug! U bent eerlijk, ik ben eerlijk, duurt het
langst. De pannenset is voor u GRATIS.’ Dit keer is het applaus gul, die Dennis
heeft zijn hart op de goede plaats zitten.
Het massage-bed is een uitkomst voor mensen met klachten als reuma, onrustige
benen, rugpijn, fibromyalgie, hartfalen en koude voeten. ‘En als u geen klachten
heeft, is het bed een stukje voorzorg voor later.’ Dennis belooft geen gouden bergen.
‘Laat ik eerlijk met u zijn: je krijgt geen nieuwe rug, maar wat je wel krijgt, is... minder
klachten.’ De reguliere geneeskunst komt er bij hem niet zo goed van af. ‘U komt
weleens bij de dokter en die zegt dan: “Mevrouw, het zit bij u tussen de...” (stem
omhoog, Dennis priemt zijn wijsvingers in de oren) “...oren.” Ammehoela, uw rugpijn
zit in uw rug.’ En medicijnen zijn helemaal gevaarlijk: ‘Leest u wel de bijwerkingen
bij uw medicijnen? Dan krijgt u daar al een hartaanval van. Ons bed vermindert uw
kans op een hartaanval met 55%, en heeft geen bijwerkingen.’ Applaus.
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Illustratie: Hein de Kort

Dennis belooft geen gouden bergen. ‘Laat ik eerlijk met u zijn: je krijgt
geen nieuwe rug, maar wel... minder klachten.’

■Gokje
Dennis loopt door de zaal en vraagt ons allemaal naar onze kwalen en ongemakken.
Zomaar een pijntje is hem niet genoeg. Hij vraagt impertinent door, totdat we ook
de kleur weten van wat onze buurvrouw aan tafel elke nacht om vier uur ophoest.
Na elk gesprekje geeft hij aan hoe zijn bed verlichting brengt. Denk niet dat de
gezonden in de zaal kunnen ontsnappen. Voor hen heeft hij een jobstijding: ‘U weet
het nog niet, maar velen van jullie hebben suikerziekte.’ Een andere keer gokt hij.
Als een mevrouw verhaalt hoeveel last zij heeft van haar voeten, zegt hij: ‘Ja, ik zei
al: het bed helpt bij koude voeten.’
‘Nee, ik heb juist hete voeten...’
‘Ja, ik zei al: het bed verbetert de doorbloeding en helpt dus bij koude en hete
voeten.’
Dennis is geen doetje. Als na een uur de aandacht een beetje wegebt, en er
mensen gaan zitten kletsen, grijpt hij in: ‘U moet wel een beetje respect hebben
voor mij. Ik sta hier ook mijn brood te verdienen, en daarnaast is uw gezondheid
toch veel te belangrijk om niet op te letten?’
Als alle voordelen van het massagebed genoemd zijn, komt de prijs. Dennis haalt
er een flip-over bij. Hij schrijft met grote cijfers de officiële prijs op van 2699 euro.
Daar gaat een enorm kruis door, want Dennis heeft geen winkelkosten. Hij schrijft
1999 op en zegt: ‘De prijs wordt... 1999 euro! Mag ik daar een enorm applaus voor?’
Door dat bedrag gaat ook weer een streep (applaus!) en eronder komt 1699 euro
te staan (applaus), dan nog een streep en 1499, 1399, en ten slotte 1299. Meer
dan 50% reductie! We hebben dus zomaar
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1400 euro verdiend. Natuurlijk is 1299 euro nog een heel bedrag, maar ‘als u het
dagelijks drie keer gebruikt, komt dat neer op 10 cent per dag. Krijgt u daar een
masseur voor? Dat heeft u toch wel over voor uw gezondheid?’

■Grimmiger
Wie een bed wil, moet snel zijn, want er zijn vandaag maar vier klanten die een bed
mogen ‘meenemen’. Dennis rent door de zaal met vier reusachtige ‘koopbewijzen’.
Kooplustigen hoeven alleen maar hun hand op te steken. Maar niemand reageert.
Dennis geeft nog niet op: ‘Er zitten hier mensen die twijfelen. Ik hoor net van een
mevrouw die wel wil, maar ze doet het niet voor de buurvrouw. Maar mevrouw, wie
wordt er beter van het bed: u of uw buurvrouw?’ Aarzelend meldt zich dan één
gegadigde.
Na de middagpauze reflecteert Dennis op de morgensessie. Er zijn mensen die
dolgraag het massage-bed wilden maar het echt niet konden betalen. Dat begrijpt
hij; gelukkig is er daarom een nieuw product, de ‘trilwerker’. ‘Dat wordt een hele
grote, een nieuw succes voor onze onderneming. John, hoe is het met de trilwerker?’
Er verschijnt een John die zegt: ‘De trilwerker wordt nog groter dan al het andere.’
Dennis: ‘En John kan het weten!’ Applaus.
De trilwerker helpt tegen net zo veel kwalen als het massage-bed, en daarbij nog
tegen hoge bloeddruk, suikerziekte en roken. Hij helpt tegen strakke kuiten: ‘Voor
ik de trilwerker had, kon ik een spijker op mijn kuiten platslaan.’ Iemand anders
getuigt dat hij helpt tegen etalagebenen. Na zijn verhaal schalt een damesstem:
‘Geef die benen maar aan mij, ik hou van winkelen.’ De trilwerker helpt ook tegen
overgewicht. ‘Wie van u is met de trilwerker afgevallen?’ De handen gaan omhoog.
‘Ik drie kilo!’ ‘Ik vier kilo!’ ‘En ik vijftig kilo!’ Dennis aarzelt, wordt hij voor de gek
gehouden? De rubensiaanse spreekster geniet van de aandacht. Vergissen we ons,
of wordt Dennis echt een beetje grimmiger? Steeds vaker moet hij kletsers tot de
orde roepen: ‘Kijk, daar zitten mensen die niet geïnteresseerd zijn. Die komen niet
voor ons. Ze willen niet beter worden, hebben niets over voor hun gezondheid’; ‘Nee
mevrouw, niks geloven hoor. Zo komen we nooit een stap verder.’

■Kippevel
Iedereen zou de trilwerker moeten hebben. Voor Roeslan komt hij helaas te laat.
‘Neef Roeslan - ik krijg er nog kippevel van als ik het vertel - had last van verhoogde
bloeddruk en suikerziekte. Eerst moest zijn teen afgezet worden, maar de doktoren
vergisten zich en zetten zijn hele voet af. Daarna kreeg hij koudvuur en moest zijn
been afgezet worden. Daarna kreeg hij bloedvergiftiging en hij is maar 58 geworden.’
Wie wil de trilwerker proberen? Een oude dame, gelukkig in een degelijke pantalon,
neemt plaats op een stoel met een trilplaat ervoor. Dennis doet het apparaat aan,
waarna haar benen en onderlijf wild beginnen te schokken. Na anderhalve minuut
zet Dennis het apparaat uit.
‘Voelt u wat?’
‘Jaa... eeh... ja.’
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‘Zij voelt wat! Het werkt! En dat al na anderhalve minuut bij een gezonde mevrouw.
Kunt u nagaan wat het apparaat voor u doet als u ziek bent en het geregeld vijf
minuten gebruikt.’
Van de trilwerker blijken er ook maar vier voor ons beschikbaar. Weer rent Dennis
met koopbewijzen door de zaal. Deze keer zijn er wat meer gegadigden.

■Dramatisch
Na de thee volgt de laatste ronde. Dennis heeft slecht nieuws: wij zijn wel een erg
leuke zaal, maar de verkopen zijn dramatisch: slechts één reis, één massage-bed
en drie trilwerkers. ‘Daar kunnen we deze prachtige reizen waar u allemaal zo van
geniet niet van blijven draaien. Misschien hebt u het geld niet om iets voor uw
gezondheid te doen, maar u kunt nu wel iets voor ons terugdoen, door een van onze
kleinartikelen mee te nemen.’ Het gaat om het beroemde voetbadzout van dokter
Klashorst, tegen eelt, eczeem en eksterogen. Dennis rent door de zaal en zet her
en der potjes neer. Mijn vrouw wil weten wat het kost, maar nee, dat komt nog, de
prijs is een verrassing. Helaas blijven ook de potjes voetbadzout merendeels
onverkocht.

De bus scandeert: ‘Ko-nijn, ko-nijn.’

Dennis voert de druk op. ‘Het is een lentedag, maar voor ons een héél slechte
dag, ongelóóflijk slecht! U kan iets terugdoen, door ten minste een potje
anti-agingcrème mee te nemen.’ Ook deze potjes lopen niet. Dennis wordt wanhopig.
‘Waarom koopt u niets?’, vraagt hij een meneer. ‘Hoef ik niet’, zegt die. Als Dennis
zegt: ‘Maar het is gratis hoor’, klauwt meneer naar het potje, maar Dennis is hem
te vlug af. ‘Ha, dacht je dat? Nu hebben jullie het zeker wél nodig!’
De zaal is moe en geeft zich gewonnen: steeds meer mensen accepteren dat er
een potje crème voor hen neergezet wordt. Bij het afrekenen blijkt die crème 20
euro te kosten, het voetbadzout 30 euro. In de bus staat ons cadeaupakket inderdaad
voor ons klaar. Alle beloofde cadeaus zitten erin, al is de pannenset meer iets voor
het poppenhuis. Alleen, waar is het zijdezachte knuffelkonijn? De bus scandeert:
‘Konijn, ko-nijn.’ Dennis verhoort ons verzoek en deelt konijnen uit. Wim stuurt de
bus de Brabantse nacht in.

Tien tips om zelf verkoper te worden
1. Wek vertrouwen door veel over jezelf te vertellen.
2. Wek vertrouwen door niet te zéggen maar te tonen dat je eerlijk bent.
3. Jaag de mensen angst aan met enge ziektes en presenteer je product als
panacee.
4. Bouw bij de klant een schuldgevoel op, zodat hij iets terug wil doen.
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5. Beloon hebberigheid met veel cadeaus.
6. Beloon schraapzucht met korting, liever veel kleine kortingen dan één heel
grote.
7. Zorg dat de klant zich voor iets schaamt, en geef hem de gelegenheid zich
door aankoop van je product van die schaamte te verlossen.
8. Speculeer op kuddegedrag. De klant weet pas wat hij begeert als hij dat in
buurmans handen ziet.
9. Verander stiekem de succescriteria van uw product, bijvoorbeeld van ‘Het helpt
tegen suikerziekte’ in ‘U voelt dat het iets doet.’
10. Geef de klant eerst het product in handen, en noem dan pas de prijs.
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Van ukkepuk tot Artis de Partis
Het geheim van de ‘p-wissel’
Pierre Vinken
Hoe ontstaan woorden als snoezepoes en koosnaampjes als Lotje-Potje?
Waarom verdubbelen we die woorden, en vervangen we de eerste letters
ervan? En is er een naam voor dat verschijnsel? Een Onze Taal-lezer
vroeg het zich af, een taalkundige geeft uitleg.
Zo nu en dan, in een opwelling van vaderliefde, verdubbel ik de naam van mijn kind,
waarbij ik die de tweede keer begin met een p. Zo noem ik mijn dochter Lotje wel
Lotje-Potje, en mijn andere dochter Lisa: Lisa-Pisa. Soms gebruik ik het woordje de
ertussen: Lisa-de-Pisa. Dit verschijnsel, dat ik voorlopig ‘p-wissel’ noem, zit ook in
het kinderliedje ‘Hansje Pansje kevertje’. Zo'n wissel bij namen van kinderen, maar
dan met een andere letter, hoorde ik ook in de Verenigde Staten: Charlie-Warlie,
en in Duitsland: Ilse-Bilse. In een Duits kinderliedje hebben de twee ‘wisselnamen’
betrekking op twee personen: ‘Himpelchen und Pimpelchen stiegen auf einen Berg’.

Artis de Partis, de populaire mascotte van dierentuin Artis.
Foto: Artis

Het verschijnsel komt ook voor bij andere woorden dan eigennamen, al dan niet
met streepjes of spaties ertussen, zoals in snoezepoes, in ukkepuk, in ietsjepietsje,
in hocus pocus, in de naam Humpty Dumpty (het eiermannetje uit een bekend
Engels kinderrijmpje), en in Engelstalige combinaties als hanky-panky (‘bedotterij’;
ook wel hokey-pokey), herky-jerky (‘hortend en stotend’), holymoly (gebruikt om
verbazing uit te drukken), okey-dokey (‘okidoki’), piggy-wiggy (‘varkentje’), Skinny
Minny (‘dun meisje’) en super-duper (‘erg super’). En dan is er nog de mascotte van
de Amsterdamse dierentuin Artis: Artis de Partis.
Ik vraag mij af of dit verschijnsel ooit is beschreven. En misschien bestaat er wel
een naam voor?

Naschrift Laura van Eerten - fonoloog
Het verschijnsel waarbij een woord of lettergreep in zijn geheel of gedeeltelijk
herhaald wordt, heet ‘reduplicatie’. Reduplicatie komt voor bij diverse woordsoorten
en kan verschillende vormen aannemen: exacte herhaling van het woord (zoals bij
tamtam), verandering van de beginklank (hocus pocus), toevoeging van een
beginklank (ietsjepietsje) of wisseling van de klinker (dingdong).
In veel talen wordt reduplicatie gebruikt als woordvormingsprocedé. De herhaling
dient meestal om de betekenis van een woord te nuanceren. In het Afrikaans vinden
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we voorbeelden als gou (‘snel’) en gou-gou (‘erg snel’), in het Maleis murid (‘leerling’)
en murid-murid (‘leerlingen’), in het Indonesisch buku (‘boek’ of ‘boeken’) en buku
buku (‘boeken, met verschillende titels’), en in de indianentaal Sahaptin pshwa (‘kei’)
en pshwapshwa (‘kiezel’).
In het Nederlands komen dit soort volledige woordherhalingen veel minder voor.
De reduplicaties zijn vaak ontleend uit andere talen; denk aan het van oorsprong
Engelse woord bushbush ‘rimboe’, het Franse bonbon (letterlijk ‘lekkerlekker’) en
het Engelse tumtum (van tummy ‘maag’). Veel ervan zijn puur klanknabootsend:
poehpoeh, tamtam (uit het Hindi, naar de klank van een slaginstrument), toitoi (gaat
via een lange weg terug op het geluid van kloppen op hout, uit het Jiddisch). In
spreektaal wordt volledige woordherhaling soms nog weleens toegepast: onder
studenten wordt de term thuisthuis bijvoorbeeld gebruikt om duidelijk te maken dat
ze het over het ouderlijk huis hebben, en niet over hun studentenkamer.
De vorm van reduplicatie waarbij in het herhaalde woord een beginklank wordt
toegevoegd (ukkepuk) of veranderd (hocus pocus), komen we vaker tegen in het
Nederlands. Battus (pseudoniem van Hugo Brandt Cortius) beschrijft deze vorm
van reduplicatie in zijn boek Opperlandse taal- en letterkunde. Ook hij laat zien dat
veel voorbeelden ontleend zijn aan andere talen (het Italiaanse tuttifrutti, het Engelse
okidoki). En hij wijst net als de heer Vinken op de toevoeging van het woordje de
tussen de rijmende lettergrepen zoals in hoteldebotel of hieperdepiep.

Elvis the Pelvis (Elvis Presley; pelvis is ‘bekken’) in 1956 in Tupelo.

Deze toevoeging heeft vermoedelijk een ritmische en articulatorische functie: de
eenvoudigste vorm van een lettergreep bestaat uit een medeklinker gevolgd door
een klinker (baba). In hieperdepiep is de afwisseling van medeklinkers en klinkers
regelmatiger dan bijvoorbeeld in hiephiep. De r in hieper wordt nauwelijks
uitgesproken of hij klinkt als een Gooise r, en vormt daardoor geen lastige overgang
naar de volgende lettergreep de. De regelmatige afwisseling van beklemtoonde en
onbeklemtoonde lettergrepen in hieperdepiep
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zorgt er ook voor dat de uitspraak van dat woord beter loopt dan die van hiep-hiep.
Soms is het toevoegen van een stomme e al voldoende zoals in ukkepuk. We kunnen
dat makkelijker uitspreken dan ukpuk of ukdepuk.
Battus signaleert daarnaast een merkwaardige voorkeur voor reduplicatie van
woorden die met een h beginnen die in de verdubbeling vervangen wordt door een
b of p (honnepon, haaibaai). Waarom het verschijnsel vooral voorkomt bij woorden
met een h is niet helemaal duidelijk. Het zou met de lettergreepstructuur te maken
kunnen hebben: een h is in principe niet meer dan een hoorbaar uitademen. Wanneer
de h vervangen wordt door een duidelijke medeklinker als de b in haaibaai, voldoet
de herhaling beter aan de eisen van een basale lettergreep.
Maar waarom er in honnepon en haaibaai voor de p en b is gekozen en niet voor
klanken als de s of r (honneson, haairaai), is gemakkelijker te verklaren. Als we zelf
spontaan onzinlettergrepen of onzinwoorden maken, kiezen we de makkelijkste
weg [zie ook het artikel ‘Tralala en tidelipom’ van Laura van Eerten in het vorige
nummer van Onze Taal - red.]. We gebruiken de grondvorm van een lettergreep
(medeklinker gevolgd door een klinker) en vullen die in met eenvoudig uit te spreken
klanken. Klanken als de b en de p behoren tot de makkelijkste medeklinkers om te
maken omdat we alleen beide lippen op elkaar hoeven te duwen. Bij de uitspraak
van de s of de r zijn veel meer spieren betrokken.
De verandering van de eerste medeklinker in een p of b komt ook terug in spontane
reduplicatie van persoonsnamen als Lisa (de) Pisa of Lotje (de) Potje. De
gedeeltelijke herhaling drukt affectie uit en nuanceert in feite de naam; het wordt
een koosnaam. Vaak wordt het gebruikt om specifiek kinderen aan te spreken.
Herhaling van woorden of lettergrepen roept namelijk associatie op met kindertaal:
mama, papa, dada.
In zo'n spontane reduplicatie hoeft het tweede deel niet per se een bestaand
woord te zijn, maar het is mooi als het een extra zinvolle betekenis oplevert. Elvis
the Pelvis is hier het bekendste voorbeeld van; pelvis betekent ‘bekken’ in het Engels,
en verwijst naar de manier waarop Elvis Presley op het podium danste: met uitdagend
swingende heupen.
Met dank aan de leden van de discussiegroep de Navorser, die mij aan
voorbeelden hielpen - met name Hans van den Broek en Ad van Oosten.

Spaan
Het broertje van Bickel
In academisch-artistieke kringen, ergere kringen kun je nauwelijks bedenken, maakt
men zich vrolijk om voornamen als Sjaron, Wesley, Kimberley, Rodney, Priscilla,
Jeffrey en Sonny. Inderdaad is er weinig fantasie voor nodig om je meteen de
bijpassende matjes en grote oorbellen voor te kunnen stellen.
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Klap op de vuurpijl in dit verband is de naam van de spruit van een vorige
Idols-winnares: Beautifull Hope. Voor de toekomst van het kind moet worden
gevreesd. De druk is gewoon te groot.
Toch krijg je als vanzelf mededogen met de maatschappelijke achterstand van
de Rodneys en de Wesleys bij het luisteren naar de naamgeving in de
academischartistieke kringen zelf. In De Telegraaf las ik op de ‘Privé’-pagina dat
het gezin van een Idols-presentator zal worden uitgebreid. Niet dat er van enige
academische context sprake is bij de onnozele, maar de hals woont in het
postcodegebied in Amsterdam-Zuid waar ook voornoemde kringen huizen. De kop
van het artikel behelsde een uitspraak van het oudste kind: ‘Bickel zegt dat hij er
een broertje bij krijgt.’
Bickel? Mag men daar de draack mee steecken? Hoezeer van zichzelf vervuld
moet een mens zijn om het nageslacht met zoiets op te zadelen?
Het lijkt alsof er in academisch-artistieke kringen iets moet worden bewezen met
de naamgeving van het nakomelingenschap. Iets... creatiefs, iets... artistieks? Bij
een bevriende onderwijzeres in de klas zitten de broertjes Storm en River. Die
ouders wens ik het allerslechtste toe.
Ik ken inmiddels twee jongetjes die Rover heten. Gekkigheid.
De namenlijsten in het clubblaadje van de artistiek-academische tennisvereniging
waarvan ik lid ben ondanks mezelf, vormen uitgelezen studiemateriaal. Onder het
kopje ‘Geboren’: Cato Marije Bengte, zusje van Annabel en Dieze. De baby is
beklagenswaardig, maar wat te denken van Dieze? Werd ik al door docenten gepest
met een uitnodigende achternaam: Spaan-kleef-aan, hoe vaak zal Dieze niet op
rijm worden aangespoord haar biezen te pakken? Zo'n leven begint met een
achterstand.
Dan zien we een lid dat Sammelie heet. Dus niet Sammy Lee, nee, we doen eens
artistiek en creatief en maken er Sammelie van. Ik kan me nauwelijks voorstellen
ooit een tegenstander van de doodstraf te zijn geweest.
In het eerste jongensteam t/m 10 jaar oud speelt Splinter L.
In het tweede team gemengd t/m 12 jaar: Pax V.
Bij de jongens t/m 12 jaar: Scato D.
En onder het kopje ‘Nieuwe Jeugd’ treffen we: Gaius H.
Wat beweegt die ouders? In mijn jeugd kochten de buren een duurdere auto om
ons te imponeren. Daar konden we iets mee in de straat. Het gaf houvast.
‘De Dekkertjes hebben een Engelse auto gekocht, een Humber.’
‘De Dekkertjes zijn altijd uitslovers geweest.’
Nu zijn het baby's die de uitsloverij van het diep gefrustreerde ouderpaar op de
arme schoudertjes moeten nemen.
Bij de familie Six, hier in de binnenstad, heten alle oudste zonen Jan. Noblesse
oblige.
Henk Spaan
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Redactie Onze Taal
Tamtam
Steeds vroeger Engels op basisschool
Dit voorjaar is bij uitgeverij Groen Educatief de eerste doorlopende leerlijn Engels
voor de basisschool verschenen, een methode die begint in groep 1 en eindigt in
groep 8. De meeste andere leerboeken Engels in het basisonderwijs zijn bestemd
voor de bovenbouw, maar volgens de uitgever zijn de kinderen dan al relatief oud:
juist vóór hun zevende pikken ze nieuwe talen moeiteloos op.
Vooral het reformatorisch onderwijs had om een dergelijke methode verzocht.
Het niveau van het Engels blijft op die scholen namelijk nogal achter; volgens de
uitgever komt dat doordat hun leerlingen minder in aanraking komen met televisie,
games en popmuziek.
Het aantal Nederlandse basisscholen dat al vanaf de onderbouw een vreemde
taal aanbiedt, groeit overigens snel: in ongeveer vier jaar tijd van 35 tot 121 scholen,
zo blijkt uit gegevens van het Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs.
In de meeste gevallen is die tweede taal Engels, maar vooral in Limburg wordt ook
Frans of Duits gegeven. Een enkele basisschool doet mee aan een proef om kinderen
vanaf jonge leeftijd Spaans te leren.

Cursus Nederlands voor Belgische bewindslieden
Twee van de nieuwe staatssecretarissen in België, Frédéric Laloux en Julie
Fernandez Fernandez, werden vlak na hun aanstelling een week van de buitenwereld
afgezonderd om Nederlands te gaan leren. Zij werden daartoe gedwongen door
Elio Di Rupo, de voorzitter van de Franstalige partij waartoe zij behoren (de Parti
Socialiste). Dat maakte de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws eind maart bekend.
Het taalbad moest de Franstalige staatssecretarissen de beginselen van het
Nederlands bijbrengen, waarna zij volgens Di Rupo zelf hun kennis verder kunnen
verfijnen.

Oudste opname van stem ontdekt
Amerikaanse wetenschappers zijn erin geslaagd de oudste opname van een
menselijke stem te laten horen. Dat meldde The New York Times op 27 maart.
Omdat het geluid volgens de krant enkele dagen later voor het eerst afgespeeld
zou worden, op een congres in Californië, werd er aanvankelijk gedacht aan een
1-aprilgrap, maar intussen lijkt het erop dat het verhaal wel degelijk klopt.
De opname, tien seconden uit het Franse volksliedje ‘Au clair de la lune’, werd
volgens de onderzoekers op 9 april 1860 in Parijs gemaakt met een zogeheten
fonautograaf. Dat is de oudst bekende opnameapparatuur, die geluidstrillingen met
een stift op papier vastlegde, maar zonder dat de opname terugbeluisterd kon
worden. Dankzij hun moderne apparatuur lukte het de wetenschappers nu toch om
dat geluid hoorbaar te maken.
De tot dan toe oudst bekende opname van een menselijke stem dateert van 1877
en is van Thomas Edison, die de door hem uitgevonden fonograaf testte, de voorloper
van de grammofoon.
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Het geluidsfragment uit 1860 is onder meer te beluisteren op de website van
Wikipedia, bij het artikel over de fonautograaf.

Een fonautograaf, waarmee in de negentiende eeuw geluidstrillingen op papier werden
vastgelegd.

Cursus voor peuters met taalachterstand
Uiterlijk vanaf 2011 krijgen alle kinderen tussen de 2½ en 4 jaar die te kampen
hebben met een taalachterstand een bijspijkercursus aangeboden. Staatssecretaris
Sharon Dijksma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft daarover begin april
afspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die gemeenten
moeten via consultatiebureaus gaan bepalen welke kinderen voor een cursus in
aanmerking komen. Het ministerie besloot hiertoe na succesvolle experimenten in
Oost-Groningen en Zuid-Limburg.
Ouders zijn niet verplicht om hun kind naar de cursus te sturen, maar verstandig
is het wel, volgens een woordvoerder van het ministerie van OCW: ‘Het blijkt dat
de achterstand waarmee sommige kinderen aan de basisschool beginnen, nauwelijks
nog in te halen is. Dus er is veel winst te behalen in de jaren daarvoor.’
Hoe de peuters precies getest en bijgespijkerd gaan worden, is nu nog niet bekend.
Dat zal de komende jaren onderzocht gaan worden.

Irritaal wint Dutch Bloggie
Het weblog Irritaal.web-log.nl heeft half maart een Dutch Bloggie gewonnen in de
categorie ‘persoonlijk’, waarvoor bijvoorbeeld ook Bieslog was genomineerd (het
bekende blog van Wim de Bie).
Op Irritaal beoordeelt Ben van Balen sinds augustus 2007 ‘ieder woord of iedere
uitspraak van 1 tot 10 op de irrischaal’. Enkele voorbeelden: mooie wijn (een 6),
eclectisch ‘en aanverwante modewoorden’ (een 8) en hallootjes (‘populaire taal van
de ergste soort’, een 10).

Onze Taal. Jaargang 77

147

Frank Jansen
Hom of kuit
Is het goed dat gehuwde vrouwen hun meisjesnaam houden?
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 traditie wil dat de vrouw bij haar huwelijk de achternaam van haar man aanneemt,
eventueel gecombineerd met haar eigen achternaam. Sinds de vorige
emancipatiegolf zijn er ook gehuwde vrouwen die hun eigen naam handhaven. Is
dat een goede ontwikkeling?

Voorstander
Je eigen achternaam houden heeft een praktisch voordeel. Achternamen zijn ook
adressen, en adressen zijn contactmogelijkheden. Wie zijn naam verandert, zal
onvermijdelijk moeilijker terug te vinden zijn door oude contacten. Dat klemt vooral
voor vrouwen die een beroep uitoefenen. Een wetenschapster bijvoorbeeld die
onder de naam van haar man gaat publiceren, maakt in één klap al haar publicaties
die ze onder haar meisjesnaam uitbracht, onvindbaar. Maar ook mensen die weer
eens willen praten met oude schoolvriendinnen lopen tegen deze handicap aan: ze
zijn onvindbaar in het telefoonboek en via Google.
De traditionele naamsverandering heeft ook een seksistisch trekje. Hoewel uit de
officiële regels blijkt dat de man net zo goed de meisjesnaam van zijn vrouw bij zijn
eigen naam mag trekken of mag overnemen, gebeurt dat heel zelden. De oorzaak:
een echte man piekert er niet over zijn naam, zelfs maar gedeeltelijk, op te geven.
Het signaal dat de vrouw afgeeft door daar géén bezwaar tegen te hebben, is: ‘Ik
ben een volgzaam type, gehoorzaam aan mijn heer en gebieder.’
Dat dat signaal ook zo wordt opgepikt, blijkt uit een experimentje dat economen
van de Universiteit van Tilburg uitgevoerd hebben. Proefpersonen moesten steeds
een vrouw beoordelen. De een stelde zich voor met haar meisjesachternaam, de
ander met haar huwelijkse dubbele achternaam. Natuurlijk ging het telkens om een
en dezelfde vrouw, maar de partnernaamvrouw werd als afhankelijker, minder
ambitieus en minder intelligent beschouwd. Als klap op de vuurpijl: de proefpersonen
kenden de meisjesnaamvrouw bij een sollicitatie 861 euro meer maandsalaris toe.

Tegenstander
Wat was ook alweer de hele bedoeling van dat trouwen? Toch zeker dat je als duo
de hele wereld wilt laten weten dat je voortaan als een eenheid beschouwd wilt
worden? En wat is er dan natuurlijker dan om dat ook in de achternaam tot uiting
te laten komen? Net als haar trouwring maakt de dubbele achternaam iets duidelijk
over de status van mevrouw, en dat kan zo zijn voordelen hebben. Het aannemen
van de naam van de man wordt helemaal urgent als er kinderen komen, die vrijwel
altijd de achternaam van de man dragen. Als de vrouw dan haar eigen naam behoudt,
is zij de enige met een andere achternaam: erg verwarrend en vooral heel erg
ongezellig.
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Voor bureaucratieën is het naast elkaar bestaan van de twee
naamgevingsconventies buitengewoon vervelend. Ze kunnen er immers niet op
rekenen dat een verkeerd benoemde vrouw hun post überhaupt opent. Dus nadat
ze geconstateerd hebben dat de maritale status van de dames is veranderd, moeten
ze eerst met hen in contact treden over hun benoemingswensen. Dat is lastig
(aanschrijven gaat natuurlijk niet), tijdrovend en kostbaar. Daarom is het beter de
oude gewoonte van naamsverandering, waar meer dan 80% van de mannen én de
vrouwen vrede mee heeft, te behouden.

Wat vindt u ervan? Is het goed dat gehuwde vrouwen hun
meisjesnaam blijven dragen?
Geef voor 19 mei 2008 uw mening op onze website: www.onzetaal.nl/homofkuit.
Of stuur een briefkaart met ‘Getrouwde vrouwen: meisjesnaam behouden’ of
‘Getrouwde vrouwen: naam echtgenoot aannemen’ naar de redactie van Onze
Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In de volgende aflevering de uitslag.

Uitslag vorige stemming
Is de stem van Geert Mak in de serie In Europa op de Belgische tv terecht vervangen
door die van een Vlaamse journalist? De meeste stemmers vonden van niet: 71
mensen (65,7%) horen liever Mak zijn eigen commentaar inspreken, en 37 inzenders
(34,3%) horen liever een Vlaming voorlezen. De redenen die beide partijen geven,
zijn dit keer zeer gevarieerd en verrassend. In grote lijnen: er zijn mensen die het
geen goed idee vinden om Nederlandse tv-programma's in het Vlaams na te
synchroniseren, er zijn mensen die dat in zijn algemeenheid wél een goed idee
vinden, en er zijn mensen die dat in het geval van Geert Mak een goed idee vinden.

Antwoorden Taaltest (zie bladzijde 138)
A. Spelling
1.
2.
3.
4.
5.

c. en plein public
a. jandoedel
c. kakofonie
b. kibboets
a. macrameeën

B. Woordenschat
1. a. tot huisdier maken
2. a. fossiel
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3. a. overdadig
4. b. hooggesloten jasje

C. Zoek de fouten
1. onder anderen, PVV'ers, kortzichtig (of onzinnig) i.p.v. kortzinnig, Marokkanen
2. na Turkse Nederlander komt een komma, na verloop van tijd, stereotiepe

D. Extra
Wassenaar is in de wapenkunde de aanduiding voor een zogeheten wassende
maan, een halve maan (wassen betekent hier ‘groter worden’). De wassenaar op
wapenschilden verwijst naar het geslacht Van Wassenaer.
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Raymond Noë
InZicht
(V)mbo-woordenboeken
‘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.

Veel leerlingen in het vmbo-onderwijs hebben moeite met het raadplegen van de
‘traditionele’ woordenboeken. Ze vinden er moeilijk hun weg in en begrijpen de
gecomprimeerde informatie maar ten dele. Uitgeverij Het Spectrum was eind vorig
jaar de eerste die met vereenvoudigde woordenboeken speciaal voor het vmbo op
de markt kwam, namelijk de Prisma expresswoordenboeken Engels-Nederlands
en Nederlands-Engels. Het zijn forse pockets (18.000 respectievelijk 12.000
trefwoorden), die zich kenmerken door een aangepaste typografie, een duidelijke
uitleg en veel voorbeeldzinnen. Binnenkort verschijnt ook een Prisma
expresswoordenboek Nederlands.
Van Dale Lexicografie heeft inmiddels ook een woordenboek ontwikkeld dat
aansluit bij het kennis- en taalniveau van vmbo-leerlingen en mbo-studenten, namelijk
het Woordenboek Nederlands voor vmbo & mbo. Het is een kloek, gebonden
woordenboek - misschien wat dik voor de schooltas - dat zo'n 15.000 trefwoorden
bevat. Het geeft een korte uitleg in makkelijk te begrijpen bewoordingen. Zo staat
er bij innerlijk ‘hoe iemand van binnen is; wat iemand denkt en voelt’, en bij
opportunisme ‘het verschijnsel dat iemand zijn of haar mening makkelijk verandert
als dat hem of haar voordeel geeft’.
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Onder de opgenomen woorden bevinden zich veel ‘schooltaalwoorden’: wat
moeilijkere woorden die vaak in het onderwijs en in schoolboeken gebruikt worden,
zoals argument, conclusie, naarmate, daaromtrent en zogenaamd. De lemma's
geven informatie over betekenis, woordsoort en -geslacht (versimpeld tot de- of
het-woord), afbreekpunten, meervoud en syno- en antoniemen. Vrijwel alle
trefwoorden worden toegelicht met een duidelijke voorbeeldzin, en onder het motto
‘een plaatje zegt meer dan duizend woorden’ zijn er soms tekeningetjes opgenomen,
die de tekst overigens ook wat ‘lucht’ geven. En ten slotte staan er veertig
‘woordverhalen’ in: korte kaderteksten ter lering en vermaak over onderwerpen als
leestekens, briefconventies, het verschil tussen jou en jouw, en de etymologie van
teen en schoen.
• Prisma expresswoordenboeken Engels-Nederlands en
Nederlands-Engels kosten €8,95 (ingenaaid, ca. 480 blz.). ISBN 978 90
274 1917 0 resp. 978 90 274 1905 7
• Woordenboek Nederlands voor vmbo & mbo kost €28,50 (gebonden,
752 blz.)
ISBN 978 90 6648 795 6

■Boskoops

Nog niet zo lang geleden sprak men in het boomkwekersdorp Boskoop een inmiddels
vrijwel uitgestorven Zuid-Hollands dialect dat zich onderscheidde door de - hoe kan
het anders? - vele boomkwekerstermen die erin voorkwamen. Het dialect is in een
ver verleden al door verschillende auteurs beschreven in woordenlijsten en
publicaties, en die zijn nu, aangevuld met de resultaten van een enquête onder
oude Boskopers, geoordend en samengebracht in het woordenboekje Hanggaiten
en vuilrapertjes. Het boek is geïllustreerd met foto's uit de oude doos.

Hanggaiten en vuilrapertjes. Boskoops dialect- en
boomkwekerswoordenboek van Rob Tempelaars e.a. is een uitgave van
BnM uitgevers en kost €17,90 (ingenaaid, 130 blz.).
ISBN 978 90 8947 018 8

■Boerenwoorden
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Het Boerenwoordenboek van taalkundige en publicist Wim Daniëls is geen
woordenboek van het boerenbedrijf, maar een lange opsomming van Nederlandse
woorden met boer of boerin erin, zoals boerenbont, Boerenhollands,
boerenwormkruid, boerig, Boerinnenbond, hobbyboer, volboer en voortboeren.
Verder bevat het boerenuitdrukkingen, zoals ‘Als een boer wijn drinkt en een pastoor
karnemelk, dan zijn ze allebei ziek’ en ‘Twaalf boeren en een hond zijn dertien
rekels’, en lijsten van boerenplaatsnamen (Boerdonk, Gasselterboerveen),
boerenachternamen (Boerdonk, Bravenboer) en pseudo-boerenwoorden (tamboer,
boerka).

Boerenwoordenboek is een uitgave van Kuux Media en kost €9,95
(ingenaaid, 96 blz.); het is (ook) te bestellen via info@kuux.nl. ISBN 978
90 809501 2 2

■Tollius' grammatica

Een oud werk dat nooit in druk is verschenen is de Nederduitsche letterkunst van
Herman Tollius (1742-1822), hoogleraar aan de universiteit van Harderwijk. Dat
werd tot nu toe niet als een gemis ervaren - volgens vermaarde taalkundigen als
De Vooys en Kruyskamp zou Tollius' grammatica weinig nieuws te bieden hebben
-, maar desondanks is het na meer dan tweehonderd jaar toch tot een uitgave
gekomen, en wel omdat het werk een goed beeld geeft van de stand van zaken en
de thema's in de achttiende-eeuwse taalkunde. De uitgave is bezorgd door Roland
de Bonth.

Proeve eener aanleiding tot de Nederduitsche letterkunst is een uitgave
van de Stichting Neerlandistiek en kost €22,50 excl. porto (gelijmd, 156
blz.). Bestellingen bij de Stichting Neerlandistiek VU, De Boelelaan 1105,
1081 HV Amsterdam. ISBN 978 90 8880 003 0
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■Vertaal-dvd's Van Dale

U hebt ze misschien al zien staan in de boekenaanbiedingen (zie blz. 145): Van
Dale's nieuwe grote elektronische vertaalwoordenboeken voor professioneel gebruik.
Vergeleken met hun voorlopers van vijf jaar geleden zijn deze digitale
woordenboeken aanmerkelijk verbeterd qua gebruiksgemak en zoekmogelijkheden.
Zo worden nu bij een zoekopdracht ook de lemma's getoond waar het zoekwoord
nog meer in voorkomt, en wie alle vier de woordenboeken (Engels, Duits, Frans en
Hedendaags Nederlands) aanschaft, kan die allemaal tegelijk doorzoeken - en zelfs
van bijvoorbeeld het Frans naar het Duits vertalen. En zoals je mag verwachten bij
een nieuwe druk zijn de woordenboeken ook uitgebreid met nieuwe woorden:
‘duizenden nieuwe vertalingen per taal’, in het woordenboek Nederlands-Engels
zelfs tienduizend. Het ligt in de bedoeling om jaarlijks updates van de woordenboeken
uit te brengen. De woordenboeken zijn geschikt voor Windows 2000/XP/Vista en
ook - en dat is voor het eerst - voor OS X 10.4/10.5 op Macintosh-computers.
Het complete pakket bestaat uit de vertaalwoordenboeken Engels, Frans
en Duits en het woordenboek Hedendaags Nederlands, en kost €399,-.
Losse vertaalwoordenboeken kosten €179,-, Hedendaags Nederlands
€99,-. Geregistreerde gebruikers van een oudere versie van een van de
vertaalwoordenboeken kunnen aanspraak maken op een korting van
30%.
ISBN: 978 90 6648 483 2 (Engels), 978 90 6648 484 9 (Frans), 978 90
6648 485 6 (Duits), 978 90 6648 482 5 (Nederlands), 978 90 6648 486
3 (hele pakket).

■Snellezen

Deel 67 in de ‘Taal-Anker’-reeks, een serie taalhulpboeken van uitgever Kluwer,
gaat over snellezen en snel schrijven. De auteurs, Jolanda van den Braak en Judith
Winterkamp, leggen uit hoe je een tekst sneller kunt lezen, begrijpen en onthouden
door gebruik te maken van bepaalde aanknopingspunten die iedere tekst biedt. En
als je dit onder de knie hebt, zeggen de auteurs, zul je ook tijdwinst boeken bij het
schrijven, omdat je nu weet aan welke eisen een tekst moet voldoen.
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Sneller lezen; sneller schrijven kost €34,50 (gelijmd, 108 blz.). ISBN 978
90 130 5427 9

■Tijdschrift voor neerlandistiek

Het tijdschrift Neerlandica extra muros was een tijdschrift voor en door beoefenaars
van de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten, een groep die enigszins
afgezonderd opereerde van de vakbroeders aan de nationale universiteiten. De
laatste jaren is die scheiding vrijwel verdwenen, en daarom vond de uitgever, de
Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, het tijd worden voor een ander
tijdschrift, waarin de gemene deler van binnen- en buitenland, oftewel
‘grensoverschrijdende neerlandistiek’, een centrale plaats moet krijgen. Het eerste
nummer van dit tijdschrift, dat Internationale neerlandistiek is genoemd, is onlangs
verschenen. De letterkunde is hierin vooralsnog wat sterker vertegenwoordigd dan
de taalkunde, maar het blad geeft een aantal besprekingen van recente taalkundige
werken, en het bevat het artikel ‘Negerhollandse taalkunde’, over de stand van
zaken in het onderzoek naar een van het Nederlands afgeleide creooltaal.

Internationale neerlandistiek is een uitgave van Rozenberg Publishers
en kost voor 2008 (3 nummers van 84 blz.) €35,- (buitenland €40,-).
Abonnementen en informatie: info@rozenbergps.com of 020 - 625 54 29.
ISSN 0047-9276

■Gents

In 1907 promoveerde de Vlaming Jan Oscar De Gruyter (1885-1929) op een hogelijk
gewaardeerd proefschrift over het Gentse dialect. De Gruyter kwam vervolgens in
de toneelwereld terecht (waar hij vooral als bestuurder carrière maakte) en zijn
proefschrift werd nooit gepubliceerd. Maar de reputatie ervan bleef bestaan, en nu,
meer dan honderd jaar later, is het dan toch uitgegeven dankzij de inspanningen
van emeritus hoogleraar Nederlandse taalkunde Johan Taeldeman. Het is een
verzorgde editie met veel illustraties, die ook leven en werk van De Gruyter uitgebreid
belicht. Het proefschrift zelf, dat de klank- en vormleer van het Gents beschrijft, is
zowel in gedrukte tekst als in facsimile van het handgeschreven origineel in deze
uitgave opgenomen.
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Het Gentse dialekt. Klank- en vormleer. Door dr. Jan Oscar De Gruyter
(1907) is een uitgave van de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde (KANTL) en kost €25,- (gelijmd, 454 blz.).
Bestellingen bij het secretariaat van de KANTL per e-mail
(secretariaat@kantl.be) of telefoon (+32 9 265 93 40). ISBN 978 90 72474
75 9

Jaarvergadering Onze Taal
Secretariaat Onze Taal
Op maandagavond 9 juni zal in Sociëteit De Witte, Plein 24 in Den Haag de
jaarvergadering van het Genootschap Onze Taal worden gehouden. De sociëteit
ligt dicht bij het centraal station (ruim vijf minuten lopen, richting Binnenhof). De
vergadering begint om 19.00 en eindigt om 20.30 uur. Bij het vaststellen van deze
tijd is rekening gehouden met de EK-voetbalwedstrijd Italië-Nederland diezelfde
avond.
In verband met de beschikbare plaatsruimte wordt de leden die de jaarvergadering
willen bijwonen, vriendelijk verzocht zich telefonisch (070 - 356 12 20) of schriftelijk
aan te melden.

Agenda
1
2
3
4
5
6
7

Opening door de voorzitter
Verslag van de jaarvergadering in 2007
Jaarverslag 2007
Financieel verslag 2007
Verslag kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie
Bestuurssamenstelling:
Aftredend en herkiesbaar:
- drs. J.H.J. Luif
- mr. E.J. Numann
- G.F. Raateland
- mevr. H. Stoel
statutair aftredend en niet-herkiesbaar:
- dr. J.A. Brandenbarg
- mevr. P.M. Veltman-Laseur; het bestuur draagt voor benoeming
voor:
- drs. M. van der Weij
- drs. L. Voogt

8 Rondvraag
9 Sluiting
Het jaarverslag en het financieel verslag 2007 alsmede de overige vergaderstukken
liggen een half uur voor aanvang van de vergadering op de plaats van de
jaarvergadering ter inzage. De vergaderstukken zijn van 19 mei tot en met 9 juni
ook in te zien op het secretariaat van het Genootschap Onze Taal, Raamweg 1a in
Den Haag.
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Alle leden zijn van harte welkom.
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Taalergernissen
Hoort of ziet u taalverschijnselen die u lelijk, verwerpelijk, leuk, nieuw
of anderszins opmerkelijk vindt? Laat het ons dan weten. Liefst per
e-mail (redactie@onzetaal.nl, met vermelding van uw adres) of anders
per reguliere post (Redactie Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den
Haag).

Was vandaag jarig
Roald Poortmans - Hillegom
Met ongeveer tweeduizend kilometer per week autoradio hoor je weleens iets onlangs bijvoorbeeld op RTV Noord-Holland in een verzoekplatenprogramma waarin
mensen gefeliciteerd worden: ‘U hoorde (...) voor (...) die vandaag jarig was.’
Wás vandáág jarig? Lieve hemel, dacht ik. Dat zijn blunders die ik in de tweede
klas lagere school ook weleens hoorde. Naast journalistieke en redactionele
vaardigheden lijken presentatoren en presentatrices tegenwoordig geen
(taal)vaardigheden meer nodig te hebben. Maar de presentator van RTV
Noord-Holland is niet de enige die het zo doet. Ook op internet kom je de fout vaak
tegen.

Straatnamen
Bob van Dijk - Groningen
Sommige oude straatnamen hebben inmiddels een nieuwe variant gekregen. Zo
werd de Visscherstraat in het centrum van Groningen de Visserstraat. Ik verbaas
me daarover. Niet alleen omdat je je kunt afvragen of eigennamen wel zomaar
veranderd moeten worden, maar vooral over de manier waarop het gebeurt: nu
komen beide varianten in een en dezelfde straat voor.
De Visscherstraat is een zijstraat van de Hooge der A. Het wachten is op nieuwe
naambordjes dáárvoor.

Foto's: Bob van Dijk

Leraren en kids
Henk Nuiten - Nijmegen
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Ik weet het. Strijden tegen taalontwikkeling is vechten tegen windmolens. Ik erger
me er dus ten onrechte aan dat:
- het mooie woord onderwijzer is opgewaardeerd tot leraar;
- iedere jongere die een balpen kan vasthouden ‘student’ wordt genoemd;
- een ‘kind’ een ‘kid’ is en een ‘meisje’ een ‘meid’ is geworden.
Staat ons nog meer te wachten?

Onder constructie
Lau Kanen - Veldhoven
Zelfs tot het respectabele NRC Handelsblad is de verengelsing doorgedrongen.
Vandaag moest ik op hun website lezen dat de boekenpagina ‘onder constructie’
is. Dit soort luie vertalingen, in dit geval van under construction, vind ik toch wel erg
betreurenswaardig. Waarom niet gezegd ‘in de maak’ of ‘in aanbouw’? Niet deftig
genoeg?

Mevrouw de minister
Sandra Roosenburg - Rotterdam
Wat mij meer en meer opvalt is de manier waarop ministers en staatssecretarissen
reageren als zij door de Kamer of een andere instelling worden aangevallen op
plannen die die instellingen ooit zelf wenselijk vonden. De bewindslieden zeggen
dan niet: ‘Een tijdje terug vroeg de Kamer mij dit idee uit te voeren’, nee, ze zeggen:
‘Een tijdje terug vroeg de Kamer: mevrouw de minister (of: staatssecretaris), wilt u
dit idee uitvoeren?’
Ik heb dit onlangs zo gehoord bij staatssecretaris Dijksma en minister Verburg.
Het schept een beeld van een robuuste moeder die in een attractiepark een horde
om ijsjes zeurende kinderen in toom weet te houden, en dat zal ook wel precies het
effect zijn dat de dames beogen, maar mij doet dat geijdeltuit de tenen krommen.

Stagiaires?
Frans Lisman - Velp
In het Frans wordt het woord stagiaire, meervoud stagiaires, zowel voor mannen
als voor vrouwen gebruikt. Wij hebben dit woord uit het Frans overgenomen, met
als mannelijke vorm stagiair, en als vrouwelijke vorm stagiaire. Het meervoud wordt
dan stagiairs, en, indien het uitsluitend om vrouwen gaat, stagiaires. Hoewel met
stagiairs dus zowel mannen als vrouwen bedoeld worden, kan men er voor de
duidelijkheid nog (m/v) achter zetten. Dezelfde behandeling krijgen andere
zelfstandige naamwoorden op -air, zoals volontair, miljonair en intermediair.
Advocatenkantoren in Nederland lijken al jaren uitsluitend vrouwen te vragen.
Onveranderlijk staat er in hun advertenties namelijk ‘stagiaire’ of ‘stagiaires’. Daar
het zeker niet hun bedoeling is mannen uit te sluiten - nog afgezien van het wettelijk
verbod om dat te doen - is het wonderlijk dat advocaten voortdurend op deze
opzichtige wijze dit hiaat in hun kennis van de Nederlandse taal laten zien.

‘Genootschap, doe er wat aan!’
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Nuba zijn
W.J. Sebök - Putten
‘Nuba zijn teleurgesteld’, zo stond op 9 januari boven een artikel in Trouw, over een
stam in het Soedanese Nuba-gebergte. Dat klinkt raar. Moet het niet zijn ‘Nuba ís
teleurgesteld’, denk je dan. Of ‘Nuba's zijn teleurgesteld’. Maar nee, de Nuba is,
pardon, zijn een volksstam, en sinds enkele decennia krijgen volksstammen geen
meervoudsvorm meer, vooral als ze ver bij ons vandaan wonen. Waar dat op
gebaseerd is, is mij een raadsel, maar het schijnt te moeten en iedereen doet eraan
mee. Ik niet. Voor mij is het meervoud van Nuba Nuba's, zoals het meervoud van
Zulu Zulu's is. Je zegt toch ook niet ‘De Zulu zijn teleurgesteld’, of ‘De Bataaf zijn
teleurgesteld’, of ‘De Fries zijn teleurgesteld’?
Mensen, doe toch niet mee aan die modieuze onzin!

Calamiteit
Bob Molenaar - Den Haag
Dat schietpartijen en uitslaande branden als ‘incidenten’ worden aangemerkt is
allang geen incident meer. Maar de laatste tijd constateer ik een tegengestelde
beweging. Onlangs werd tussen de stations Schiedam en Delft alle treinverkeer
stilgelegd wegens een ‘calamiteit’. Achteraf bleek dat een passagier vermoedelijk
een pistool bij zich had. En enige tijd daarna bevatte NOS Teletekst een bericht
over het treinverkeer in België, dat eveneens onder de kop ‘calamiteit’ werd geplaatst:
een staking van treinpersoneel. Vervelend, akkoord, maar een calamitéít?
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Een nieuwe watersnoodramp zou tegenwoordig ongetwijfeld als een
‘watersnoodincident’ worden aangemerkt. Bij calamiteiten dient eerder te worden
gedacht aan een koe op de rails.

Wittekool
Boudewijn Otten - Groningen
Het is misschien mosterd na de maaltijd, maar toch zit ik nog behoorlijk in mijn maag
met het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Want sjongejonge, wat een heerlijk
hapje schotelde het dictee ons dit jaar voor: geen ‘witte kool’, maar ‘wittekool’. Wat
krijgen we volgendjaar voor de kiezen? Een cocktail van rozegarnalen of een
russischei? Gevuldekalkoen of een biefstuk van wildzwijn? Hardespruit,
groeneasperges of toch maar brusselslof? Pommesduchesse, franserattes of
opperdoezerrondes? Drinken we rodewijn, wittecava of gewoon blondbier?

‘Kleinepeertjes’ in de supermarkt.
Foto: Onze Taal

Wittekool... het is bij de wildespinnen af. Witte kool smaakt kostelijk, witkool zou
ik nog kunnen verteren, maar wittekool is niet te pruimen.

Homohuwelijk
Germen Vellinca
Het homohuwelijk... in het Engels heet het kort en bondig en ter zake ‘same sex
marriage’. Geen woord over de aard der gevoelens die aanleiding hebben gegeven
tot zo'n huwelijk. En terecht, want die kunnen van verschillende aard zijn. Daarom
stel ik voor de term homohuwelijk te vervangen door uniseks huwelijk.

In mijn tijd
Astrid Sibbes - Gouda
Steeds vaker kom ik de uitdrukking in mijn tijd tegen als men ‘vroeger’ bedoelt. Zelfs
in de rubriek ‘Taalergernissen’ was er een paar maanden geleden iemand die
schreef: ‘In mijn tijd noemden ze dat (...).’ Het is toch nog steeds de tijd van deze
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schrijver? Of is het zijn tijd niet meer en ontvangt Onze Taal blijkbaar brieven uit
het hiernamaals?

Gesignaleerd
Een echte Joran
Ron de Wit - Bergen op Zoom
Van de week hoorde ik een staaltje taalontwikkeling dat ik u niet wil onthouden: ‘een
Jorannetje voor eigen bestwil’, oftewel ‘een leugentje voor eigen bestwil’, en ‘Hij is
een echte Joran’ (‘hij is een echte leugenaar’), wellicht geïnspireerd door de naam
Judas en zéker geïnspireerd door Joran van der Sloot, die de afgelopen jaren
voortdurend zijn verhaal over de verdwijning van Natalee Holloway bijstelde.

Biologisch
A.F.L. Golterman - Amersfoort
Mijn kaasboer - pardon, kaasspecialist - vertelde mij dat het stremsel dat gebruikt
wordt in Hollandse blauwaderkaas (gemaakt van geitenmelk) zuiver ‘biologisch’
was. Hij bedoelde daarmee dat het geschikt was voor vegetariërs, doordat het spul
langs chemische weg werd bereid, dit in tegenstelling tot het stremsel dat uit de
lebmaag van jonge, pas geslachte kalveren wordt gehaald. Mijn antwoord was dat
het laatste natuurlijk meer voor de term ‘biologisch’ in aanmerking kwam dan het
eerste, met dat chemische spul - hij was echter niet tot andere gedachten te brengen.
Vegetarisch is immers ‘groen’, dus ‘biologisch’, zal zijn redenering zijn geweest.

Vleesverlater
Roel de Waard - Valkenswaard
De ziektekostenverzekeraar Vegapolis probeert via veel reclame verzekeringen te
verkopen en roept op om ‘vleesverlater’ te worden, oftewel vegetariër. Als ik om
gezondheidsredenen (bijvoorbeeld overgewicht) besluit om geen slagroomgebak
meer te nuttigen, zou ik dan een ‘slagroomgebakverlater’ zijn?

Track record
Coen Eggen - Kelmond-Beek
Track record... opeens is zo'n kreet er, vanuit het niets. In een week tijd zag ik die
in Trouw, NRC Handelsblad en de Volkskrant, en vervolgens in een elektronisch
briefje van een vriend. Het stond al in de grote Van Dale in de betekenis ‘overzicht
van de geleverde prestaties, bv. van een organisatie of een product’, maar in een
van de berichten die ik las, over Carla Bruni (de nieuwe echtgenote van de Franse
president Sarkozy), had het een veel specifiekere betekenis: ‘de hoeveelheid
bedgenoten in iemands verleden’.
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De Franse presidentsvrouw Carla Bruni, ook befaamd om haar ‘track record’.

Veel van die heren horen dan weer tot de categorie van de ‘GC's’, zoals ik weer
ergens las, oftewel ‘Global Celebrities’, heren die in goed modern Nederlands
‘kutzwagers’ blijken te heten. En zo pingpongt de taal zijns weegs.
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl
Auto onwel geworden man belandt in tuin
Provinciale Zeeuwse Courant
Werkgroep Ravenstein 650 jaar bezig met voorbereidingen 2010
Brabants Dagblad

Sylvia Borren blijft zich inzetten voor een rechtvaardige wereld
zonder armoede en vrouwenrechten.
Oxfam Novib Magazine
De bh's zijn voorzien van afneembare bandjes en worden
gecomplimenteerd door bijpassende slips.
Het Krantje
Houden je kinderen niet van groenten? Doe ze dan 'ns door de
spaghettisaus of maak er soep van.
Verpakking Honig

In New Delhi, India, scheren Tibetdemonstranten hun hoofd af.
Nu.nl
De urologen in Amersfoort zien ongeveer 450 niersteenpatiënten
per jaar. Daarvan werden erin 2006 382 patiënten vergruisd. Dat is
winst.
NRC Handelsblad
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2. Is het bestek schoon en is er voldoende bestek?
A Er is onvoldoende vies bestek.
B Er is onvoldoende bestek wat nat is opgedroogd.
C Er is net genoeg (schoon) bestek.
D Er is voldoende ek.
Gasttevredenheidsonderzoek cateringbedrijf

Geachte monumentale boomeigenaar,
Graag lichten we u in over de nieuwe werkwijze van de Bomenwacht in
2008.
Brief Landschapsbeheer Drenthe
Honderden vast in reuzenrad Londen
(...) De toeristen werden via de intercom gerustgesteld en op de hoogte
gehouden, aldus een woordvoerder van de attractie.
Nu.nl
Tanden bleken niet ongevaarlijk
Naast tandartsen en mondhygiënisten zijn het nu ook kappers en
schoonheidsspecialisten die zich op het terrein van het tandenbleken
begeven.
Het Parool
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Het boek der boeken nu ook digitaal
Oude bijbelvertalingen sinds kort op internet doorzoekbaar
Nicoline van der Sijs
Op 22 mei heeft Frits van Oostrom, voorzitter van de commissie
Ontwikkeling Nederlandse Canon, tijdens een feestelijke bijeenkomst de
digitale versie van de Statenvertaling uit-1637 geopend. Hoe is deze
digitale teksteditie tot stand gekomen? Wat kunnen we ermee? En vooral:
wat hebben in taal geïnteresseerden er preciesaan?

De Statenvertaling van 1637.
Archiefdienst Nederlandse Hervormde Kerk

De Gedenkschriften van Pieter Jelles Troelstra, De Ajacieden van Maarten de
Vos, het Militair woordenboek van H.M.E Landolt, alle jaargangen van de Soester
Courant - je kunt het zo gek niet bedenken of het staat integraal op internet,
doorzoekbaar en wel. Des te vreemder is het daarom dat tot vorig jaar de
Statenvertaling van de Bijbel uit 1637 niet digitaal beschikbaar was. Behalve dat
die Statenbijbel een mijlpaal is in de geschiedenis van de Nederlandse
bijbelvertalingen, heeft hij ongetwijfeld ook een rol gespeeld in de ontwikkeling van
het Nederlands. In 2004 kozen de lezers van Onze Taal de Statenvertalers nog tot
‘invloedrijkste taalgebruikers van het Nederlands’.
Dat de oorspronkelijke Statenvertaling niet digitaal beschikbaar was, is trouwens
niet helemaal waar; er was op internet wel een fotografische weergave van te vinden,
maar die is niet doorzoekbaar, dus taalkundigen en andere onderzoekers hebben
daar niet zo veel aan. Vorig jaar juni vond ik dat het zo niet langer kon. In de media
riep ik vrijwilligers op om mee te helpen met het overtikken en verder digitaliseren
van de Statenvertaling uit 1637. Dat omvangrijke handwerk was nodig omdat
tekstherkenningssoftware niet uit de voeten kan met het moeilijk leesbare
zeventiende-eeuwse drukwerk.

■Uniek editieproject
De respons op de oproep was overweldigend. Er moest een wachtlijst worden
ingesteld: meer dan 300 vrijwilligers meldden zich aan, van wie er uiteindelijk 135
aan de slag konden. De meer dan 1400 dichtbedrukte bladzijden werden in porties
verdeeld. Nu, iets minder dan een jaar later, is de complete eerste editie van de
Statenvertaling overgetikt, en dat is vervolgens grondig gecorrigeerd en van digitale
codes voorzien.
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Niet alleen de bijbeltekst is vanaf nu op internet beschikbaar (zie het kader op
blz. 158 voor de adressen), maar ook alle inleidingen op de hoofdstukken en
bijbelboeken, de kanttekeningen (met toelichtingen van de vertalers) en de
omvangrijke registers. Bovendien kon wat inmiddels het ‘Bijbeldigitaliseringsproject’
heet, worden uitgebreid met andere laatmiddeleeuwse en vroegmoderne
bijbelvertalingen, zoals de Delftse
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bijbel uit 1477 - het oudste gedrukte Nederlandstalige boek -, de Leuvense bijbel
uit 1548 en de Lutherse bijbel uit 1648. Andere bijbels zoals de Deux-Aesbijbel uit
1562 en de Liesveltbijbel uit 1526 zullen nog volgen. Tevens wordt er gewerkt aan
een digitale versie van de tweede druk van de Statenvertaling uit 1657. Al met al
een editieproject dat wat omvang en opzet betreft uniek is.

■Profiteren
Voor wetenschappelijk onderzoek biedt deze digitale verzameling bijbels tal van
nieuwe mogelijkheden. Met name het taalkundig onderzoek naar de geschiedenis
van het Nederlands kan er enorm van profiteren. De bijbelvertalingen dateren uit
de tweede helft van de vijftiende eeuw tot halverwege de zeventiende eeuw, een
periode waaruit maar weinig tekstbestanden (oftewel ‘corpora’) beschikbaar zijn.
Wat er wél is, zijn voornamelijk literaire teksten uit de eerste helft van de zeventiende
eeuw. De verzameling bijbelteksten, het ‘bijbelcorpus’, vormt hier een welkome
aanvulling op, en kan onze kennis van de ontwikkeling van de Nederlandse
standaardtaal danig uitbreiden.
Wat kunnen we nu allemaal doen met zo'n corpus? Om te beginnen kunnen we
gaan tellen. Hoeveel woorden staan er in de Statenvertaling? (Bijna 2,6 miljoen.)
Hoeveel kanttekeningen? (Bijna 70.000.) Wat is de verhouding tussen de bijbeltekst
en de kanttekeningen? (De kanttekeningen bevatten gemiddeld 2,5 keer méér
woorden dan de bijbeltekst.) Welke woorden komen het meest voor? (Ende, de,
van, het en in; zie voor de top-50 van meestgebruikte woorden
www.onzetaal.nl/2008/06/bijbel.php.)

■Hoofdtrefwoorden
Een volgende stap is om de verschillende woordvormen uit de bijbels te
‘lemmatiseren’; dat houdt in dat de woordvormen met behulp van een
computerprogramma ondergebracht worden bij een hoofdtrefwoord, een lemma,
precies zoals in woordenboeken gebeurt. Verbogen of vervoegde vormen (grijze;
liep) worden geplaatst bij de onverbogen of onvervoegde vorm (grijs; lopen).
Woordvormen uit oudere perioden worden meestal ondergebracht bij trefwoorden
in moderne of gemoderniseerde spelling, zodat ze gemakkelijk aan bestaande
woordenboeken kunnen worden gelinkt. Dus het oudere jeucht en jeugt worden
ondergebracht bij het overkoepelende woord jeugd, en danckt, dancket en gedanckt
komen onder danken.
Voor het automatisch lemmatiseren is het belangrijk om te weten hoe woorden
in het bijbelcorpus in elkaar zitten, bijvoorbeeld hoe samenstellingen (vijgeboom,
elpenbeen) of afleidingen (schaduwachtig, rechtveerdig) zijn gevormd. Als dit bekend
is, kunnen deze namelijk automatisch herkend en ontleed worden. Een handig hulpje
hierbij blijkt het koppelstreepje. Een voorbeeld: in de Statenvertaling komen veelvuldig
samenstellingen voor met als tweede deel werck:

backers-werck; beddewerck; berchwerck; bolle-werck; bol-werck;
cederwerck; dienst-werck; hantwerck; reuck-werck; roock-werck;
wonderwerck; zijde-werck
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Taalkundige Nicoline van der Sijs nam vorig jaar het initiatief tot digitalisering van de
Statenvertaling (1637).
Foto: Fotostudio Maarten Koch

Veel van die woorden bevatten dus zo'n koppelstreepje. Als we kijken naar enkele
van de langste woorden, zien we dat die ook allemaal gespeld worden met een of
meer koppeltekens.
-

gevanckelick-wech-gevoerde
honderdt-ende-sestighsten
wilde-vijge-boomen-hout
eewich-genaden-verbont
krijchs-gereetschappen
houwelicksch-geselchap
over-al-tegenwoordige
elpenbeenen-palleysen
reysige-geselschappen
schaduwachtige-boomen
(zie voor de volledige top-25 van langste woorden
www.onzetaal.nl/2008/06/bijbel.php)?
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De bijbels online
De gedigitaliseerde bijbels worden in verschillende vormen gepubliceerd op de
websites van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (www.dbnl.org),
het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (www.inl.nl) en het Nederlands
Bijbelgenootschap (www.bijbelsdigitaal.nl). De facsimile-afbeeldingen van de
oorspronkelijke tekst, die gebruikt zijn voor het maken van de transcriptie, zijn te
vinden op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap.
Na het lemmatiseren weten we niet alleen hoeveel en welke woordvormen er in het
bijbelcorpus zitten, maar ook hoeveel en welke verschillende woordvormen, en - bij
samenstellingen en afleidingen - hoe die woordvormen zijn opgebouwd. En die
kennis kan gebruikt worden voor verschillende toepassingen.

■Spellingchecker
Op basis van de frequentie van woordvormen en lemma's in het bijbelcorpus kan
er een spellingchecker of een spellinglijst worden samengesteld ter controle van
weer andere teksten uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw, en als
hulpmiddel bij het scannen van teksten uit die periode.
Scanprogramma's zoals het veelgebruikte Abby Finereader ‘lezen’ namelijk
gescande tekst letter voor letter en interpreteren deze naar bestaande woorden.
Dat gebeurt door het instellen van een ‘herkenningstaal’. Zo kan men momenteel
kiezen voor de herkenningstaal Nederlands, maar nog niet voor de herkenningstaal
Nederlands van de vijftiende en zestiende eeuw. Dankzij het bijbelcorpus zal dit op
termijn mogelijk worden. Het instellen van de juiste herkenningstaal is belangrijk,
want in combinatie met de frequentie van lettercombinaties en woordvormen wordt
het mogelijk om leesfouten te voorkomen of te corrigeren: arcke (‘ark’) is in
tegenstelling tot bijvoorbeeld amke een bestaand woord. Als de computer arcke bij
het letter-voor-letter-lezen per ongeluk toch denkt te herkennen als amke, kan dat
gecorrigeerd worden doordat dat laatste woord niet in het corpus voorkomt, en arcke
wel.
Nadat de woorden uit het bijbelcorpus gelemmatiseerd zijn, kan verder ook
bekeken worden of ze voorkomen in de bestaande woordenboeken, zoals het
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). Ik durf zonder nader onderzoek al
te stellen dat zal blijken dat diverse woorden in het WNT ontbreken. De beschrijving
van de Nederlandse woordenschat uit de vijftiende en zestiende eeuw vertoont
namelijk forse lacunes: het Middelnederlandsch Woordenboek eindigt in de vijftiende
eeuw en het WNT begint zo rond 1550: deze woordenboeken sluiten niet netjes op
elkaar aan, en er bestaan geen goede periodewoordenboeken van de vijftiende en
zestiende eeuw. Hier is dringend behoefte aan, zeker nu er steeds meer teksten
op internet beschikbaar komen die gelezen worden door mensen zonder specifieke
historisch-taalkundige kennis.

Dankzij de digitale Statenvertaling kan worden onderzocht welke woorden
in de woordenboeken ontbreken.
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■Afwijkend?

Illustratie: Matthias Giesen

Het archaïsche taalgebruik van de Statenvertaling, de zogenoemde tale Kanaans,
is beroemd en berucht tegelijk. In de lezing die Joop van der Horst hield bij de
presentatie van de digitale Statenvertaling, stelde hij de prikkelende vraag in hoeverre
de Statenvertaling eigenlijk wel representatief is voor het Nederlands van de
zeventiende eeuw. Die vraag was tot nu toe niet te beantwoorden, maar dankzij de
digitalisering wordt dat anders. Om te beginnen kan men via de website van het
Instituut voor Nederlandse Lexicologie (www.inl.nl) de concordantie van woorden
opvragen, dat wil zeggen een lijst van alle bijbelplaatsen, met context, waarin het
bewuste woord voorkomt.
En dankzij de literaire teksten die op de website van de Digitale Bibliotheek voor
de Nederlandse Letteren (www.dbnl.org) te vinden zijn, kunnen we van opvallende
uitdrukkingen in de Bijbel gaan bekijken of zij óók voorkomen in
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de literaire werken uit die tijd. Is dat niet het geval, dan kunnen we voorzichtig stellen
dat het bijbelse taalgebruik in dit opzicht afwijkt van het toenmalige literaire
taalgebruik.
Zo staat in de Statenvertaling de uitdrukking tot bela(c)ching(e) worden voor
‘belachelijk worden’. Enkele voorbeelden:
- So sal Moab [met de handen] klappen in sijn uytspousel, ende hy selfs sal oock
ter belacchinge zijn.
- Want en is u niet Israël [ter] belacchinge geweest?
- Ick ben allen mijnen volcke tot belacchinge geworden, haer snarenspel den
gantschen dach.
- Een materie van belacchinge ende bespottinge.
- Ghy sult den beker uwer suster drincken, die diep ende wijt is: ghy sult tot
belacchinge, ende spot worden; [de beker] houdt veel in.
- Ende de Princen sullen hem een belacchinge zijn: hy sal alle vestinge
belacchen, want hy sal stof vergaderen, ende hy salse innemen.
- Alsoo sal Moab allen, die rontom hem zijn, tot belachinge ende tot eene
ontsettinge worden.

In literaire teksten uit die periode is deze uitdrukking niet te vinden. In latere tijden
wordt ze wél in literaire werken gebruikt, maar dat zal dan onder invloed van de
Statenvertaling zijn gebeurd. Inmiddels is de uitdrukking in de vergetelheid geraakt.
Als we op deze manier systematisch gaan onderzoeken of uitdrukkingen, woorden
en zinsconstructies in het bijbelcorpus ook voorkomen in literaire teksten uit dezelfde
of latere tijd, dan kunnen we op termijn de vraag van Van der Horst nauwkeuriger
beantwoorden, en tegelijk genuanceerde uitspraken doen over de invloed van de
taal van de Statenbijbel op het Nederlands.
Een belangrijke bron van taalhistorische informatie vormen ook de kanttekeningen,
waarin de Statenvertalers vaak uitvoerig toelichten waarom zij voor bepaalde
woorden hebben gekozen.

■Vergelijkingsmateriaal
Uiterst interessant voor zowel taalkundig als theologisch onderzoek is de mogelijkheid
die de website van het Nederlands Bijbelgenootschap (www.bijbelsdigitaal.nl) biedt
om de verschillende bijbelvertalingen naast elkaar te zetten en met elkaar te
vergelijken. Oordeelt u zelf maar: in het kader hiernaast staan de eerste verzen uit
Genesis 1 in een aantal oude bijbelvertalingen.
Nu de verschillende bijbelvertalingen met elkaar kunnen worden vergeleken, kan
er een beter antwoord worden gegeven op de vraag in hoeverre de vertalingen
schatplichtig zijn aan elkaar. Kijk bijvoorbeeld eens naar Genesis 42:21, waarin de
broeders van Jozef naar Egypte komen. In de Delftse bijbel, die relatief weinig
leenwoorden gebruikt, staat hier het opvallende woord tribulacie (‘ellende’): ‘hier
om is dese tribulacie op ons ghecomen’. In de Leuvense bijbel uit 1548 staat dat
woord er ook: ‘daerom es dese tribulatie op ons comen’. De Leuvense bijbel volgt
hier dus de Delftse bijbel. Dat geldt niet voor de Statenvertaling uit 1637, want deze
heeft het leenwoord vervangen door een Nederlands woord: ‘daerom komt dese
benautheyt over ons’.
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De eerste resultaten van speurwerk in het bijbelcorpus bewijzen al dat
onderzoekers er nog veel plezier aan kunnen beleven, en dat het materiaal ook
praktische toepassingen in woordenboeken en woordenlijsten kan krijgen. Het
bijbeldigitaliseringsproject zal waarschijnlijk in de loop van volgend jaar voltooid zijn.
En dat alles is - het kan niet genoeg benadrukt worden - te danken aan de onbetaalde
inspanningen van een grote groep vrijwilligers.

In den beginne
Genesis 1:1-5 in een aantal oude bijbelvertalingen:

Delftse bijbel uit 1477:
1 Inden beghin sciep god hemel ende aerde.
2 Mer die aerde was onnut ende ydel: ende donckerheden waren op die
aensichten des afgronts. Ende goods gheest was ghedraghen bouen den
wateren.
3 Ende god seide dat licht moet werden: ende dat licht wort ghemaect.
4 Ende god sach dat licht dattet goet wesen zoude: ende hi sceide dat licht van
die donckerheden.
5 Ende hi noemde tlicht den dach. ende die donckerheden die nacht Ende het
wort ghemaect tsauonts ende tsmoghens enen dach.

Leuvense bijbel uit 1548:
1 Inden beginne heeft Godt geschapen hemel ende aerde,
2 maer die aerde was ydel ende ledich, ende die duysternissen waren op dat
aenschijn des afgronts, ende den gheest Godts dreef op die wateren.
3 Ende Godt heeft geseyt, Laet gemaect worden het licht. Ende het licht worde
gemaect,
4 ende Godt heeft dat licht ghesien dat goet was, ende hy heeft dat licht van die
duysternisse gescheyden,
5 ende hy heeft dat licht genoemt dach, ende die duysternissen nacht, ende es
gheworden auont ende morgen eenen dach.

Statenvertaling uit 1637:
1 Inden beginne schiep Godt den Hemel, ende de Aerde.
2 De Aerde nu was woest ende ledich, ende duysternisse was op den afgront:
ende de Geest Godts sweefde op de Wateren.
3 Ende Godt seyde: Daer zy Licht: ende daer wert Licht.
4 Ende Godt sach het Licht, dat het goetwas: ende Godt maeckte scheydinge
tusschen het Licht, ende tusschen de duysternisse.
5 Ende Godt noemde het Licht Dach, ende de Duysternisse noemde hy Nacht:
Doe was 't avont geweest, ende 't was morgen geweest, de eerste Dach.

Onze Taal. Jaargang 77

Lutherbijbel uit 1648:
1 In 't begin schiep Godt Hemel ende Aerde.
2 Ende de aerde was woest ende ledigh, ende het was duyster op de diepte,
ende de Geest Godts sweefde op 't water.
3 Ende Godt sprack: Het worde licht. Ende het wiert licht.
4 Ende Godt sach, dat het licht goetwas: doe scheyde Godt het licht van de
duysternisse.
5 Ende noemde het licht dagh, endede duysternisse nacht. Doe wiert uyt avont
ende morgen de eerste dagh.
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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.

Dûh en d'oh
Annemarie van Limpt - Eindhoven
In zijn amusante artikel over catchphrases in het Nederlands (‘Kent u die
uitdrukking?’, Onze Taal april) schrijft Peter-Arno Coppen dat tekenfilmfiguur Homer
Simpson vaak ‘dûh’ zegt. Dat is niet juist, want hij zegt ‘d'oh’. Dat woord heeft niet
alleen een andere schrijfwijze, maar ook een andere uitspraak en betekenis. Dûh
wordt overvloedig gebruikt door jongeren (tot in ieder geval 27 jaar - daar ben ik zelf
het levende bewijs van) als iets overduidelijk is. D'oh daarentegen is een uitroep
van ergernis afkomstig van Homer Simpson. Beide woorden staan in de Oxford
English Dictionary. Ik kan me de tijd zonder The Simpsons nauwelijks herinneren,
dus voor mij is dit een bijna onvergeeflijke fout voor een zo onvergetelijke
catchphrase.

Ballenbaks
Fredje Bouma - Thesince
Onder de titel ‘Het Ballenbaks’ schrijft Jan Kuitenbrouwer in zijn column in het
aprilnummer van Onze Taal over onverstaanbaar uitgesproken woorden en zinnen.
Aan het slot vraagt hij om suggesties. Dit zijn mijn belangrijkste:
Joop den Uyl:
- nese gering (‘Nederlandse regering’)
- missaalzaken (‘ministerie van Sociale Zaken’)
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Joop den Uyl (1919-1987): ‘de nese gering’.

Jan Peter Balkenende:
- nese fokking (‘Nederlandse bevolking’)
- ekemie (‘economie’)
- kookhuis (‘Koninklijk Huis’)
- maalspoke (‘normaal gesproken’)
- sameving (‘samenleving’)
- obasterie (‘Openbaar Ministerie’)
- insjonaal (‘internationaal’)
- trisme (‘terrorisme’)
- retegasie (‘reïtegratie’)

En verder:
- psiep (‘in principe’)
- kalemope (‘KLM Open’)
- abeekeersmasie (‘ANWB-verkeersinformatie’)
- attetieve neeswijs (‘alternatieve geneeswijzen’)

En aan het eind van het NOS Journaal: ‘Daazeren ware noofpuh nies’ (‘Dames en
heren, dat waren de hoofdpunten uit het nieuws’).

‘Suzanne’
Jac Aarts - Arnhem
In de aprilaflevering van zijn rubriek ‘Zong’ gaat Guus Middag in op de tekst van
Herman van Veens lied ‘Suzanne’, een vertaling door Rob Chrispijn van het
gelijknamige nummer van Leonard Cohen. Bij lezing van dat stuk moest ik denken
aan de manier waarop Michel van der Plas het namaaksentiment van dit lied ooit
op de hak nam. Hij bewerkte de tekst voor het KRO-radioprogramma Cursief, waarin
het gezongen werd door Frans Halsema:
Suzanne neemt je mee
naar een bank aan het water.
Duizend schepen gaan voorbij
en je zit wat peinzend naast haar...
Je denkt: da's voor een liedje
een begin waar wel wat in zit.
En de overige inhoud
zal je verder nog een zorg zijn.
Want wanneer je nu de rest maar
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op bewogen toon blijft zingen,
klinkt een woord als pepermuntjes
nog diepzinnig en geladen en vooral met die violen.
Als 't maar teder is en innig
klinkt het toch nog interessant;
daarop moet je maar vertrouwen.
En dat zijn zo je gedachten,
onderhand.
En Jezus was een visser...
En dat heeft met die Suzanne
wel geen ene moer te maken,
maar het doet het als verrassing.
Je had ook nog kunnen zingen
Van: Christoffel was een veerman;
of van: Herman was een zanger...
't Is gewoon iets van stug doorgaan.
En vooral als die violen
er dan nog een schepje op doen,
Zal de sfeer van kabb'lend water
wel de boventoon gaan voeren wat daar ook de zin van zijn mag.
En zo kun je heel lang doorgaan,
als door tranen overmand.
En je blijft maar zorg'lijk zingen
en je plaatje is een topper
onderhand.
(uit Frank Verhallen, Van veel te veel een spaarzaam deel, 1993)

Frans Halsema (1939-1984) zong een door Michel van der Plas geschreven parodie op
‘Suzanne’ van Herman van Veen.
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Alsnog, toch, vooralsnog en dan nog
R. den Hertog - Tilburg
Marijke Heijloo schrijft in de rubriek ‘Gesignaleerd’ in het aprilnummer over een
nieuw gebruik van alsnog, namelijk in de betekenis ‘toch’ of ‘vooralsnog’. Ze geeft
hierbij voorbeelden als ‘Maar als-
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nog moet je naar school’ en ‘Alsnog zal dat percentage niet veel hoger worden.’ Je
kunt alsnog hier inderdaad vervangen door toch, maar niet zonder meer door
vooralsnog.
Je kunt het ook door iets anders vervangen, iets wat zelfs veel op alsnog lijkt: dan
nog. ‘Maar dan nog moet je naar school’, ‘Dan nog zal dat percentage niet veel
hoger worden.’ Alleen in haar voorbeeld ‘en dan kun je alsnog beleefd doen’ lukt
dat niet, omdat dan al in het begin van de zin staat; het wordt dan ‘en dan kun je
nog beleefd doen’ of ‘en dan nog kun je beleefd doen’. Dan en als worden wel vaker
met elkaar verward. Misschien is het ‘nieuwe’ alsnog ook wel uit zo'n verwarring
ontstaan.

Verdwijnende r
Jos Manders - Elsloo
Vlak voordat ik Marc van Oostendorps artikel ‘Hoe de slot-r verdween uit het
Nederlands’ (Onze Taal 2/3) las, had ik me toevallig net zitten ergeren aan die r die
vooral door Hollanders (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Limburgers) bijna niet
meer wordt uitgesproken. Het was bij Pauw & Witteman (op maandag 31 maart)
dat ik iemand hoorde zeggen: ‘Louis van Gaal heeft nazistische trekken.’ Op deze
harde beschuldiging werd tot mijn verbazing niet gereageerd. Later in het gesprek
bleek dat waarschijnlijk niet nazistisch was bedoeld maar narcistisch. Deze misvatting
werd nog versterkt doordat er ook nog een tweede taalergernis van mij in het woord
voorkwam, namelijk het als een z uitspreken van s-klanken.

Iktionaire
Verbale voetstap
In Pauw & Witteman waren onlangs twee mannen te gast, Ronald Naar en Frank
Moll, die in 1981 samen de Nanga Parbat (‘Naakte Berg’) beklommen, een van de
moeilijkste bergen van de Himalaya. Moll filmde de expeditie voor AVRO's
Sportpanorama en zou, zo was afgesproken, het laatste stuk niet meegaan. Naar
en zijn klimpartner Gerard van Sprang ondernamen de laatste etappe, Van Sprang
moest afhaken en Naar ging alleen door. Terug in het kamp claimde hij op de top
te zijn geweest. Moll heeft nu een ‘roman’ geschreven waarin hij betoogt dat Naar
(‘Harold Maas’) heeft gelogen. Waarom Naar deze Moll aan publiciteit helpt door
met hem op te draven in Pauw & Witteman is mij een raadsel. Een alpinistenteam
kent twee soorten leden: zij die de berg beklimmen en zij die, veelal jaren later, de
bergbeklimmer beklimmen. Dat is geen kunst, dat is geen sport, dat is een
klo-te-streek, die door de media niet gehonoreerd zou moeten worden.
Maar wat heeft dat nu met táál te maken, vraagt u zich af.
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In Pauw & Witteman werd een fragmentje getoond van de film die Moll destijds
maakte, opnamen van het moment dat Naar terugkeert in het kamp en vertelt dat
hij het gehaald heeft. Ze springen elkaar in de armen. In het volgende shot ligt Naar
in een tentje en vertelt hoe het ging. ‘Het was ook erg moeilijk, het laatste stuk. Veel
moeilijker dan ik gedacht had, passages van de vierde graad, kleine kaminen, steile
sneeuwhellingen...’ De camera is intussen afgedaald en ingezoomd op zijn door
‘frostbite’ geteisterde handen. Dan volgt een beeldknip, waarna we Naar weer ten
voeten uit zien liggen. ‘Ik denk na een half uurtje, toen was ik boven. Het was gewoon
het hoogste punt’, vervolgt hij.
Als je met je ogen dicht luistert, zou het een doorlopende monoloog kunnen zijn,
de overgang tussen ‘sneeuwhellingen’ en ‘Ik denk na een half uurtje’ klopt qua
intonatie, maar dat zegt niet veel; als oud-radioreporter weet ik dat we voortdurend
naar gesprekken luisteren waar onhoorbaar in geknipt is. Theoretisch zou die
zinsnede ongeknipt kunnen zijn, maar dan zouden beeld en geluid voor of na de
beeldlas niet synchroon zijn, en daar is geen sprake van.
Luister je dan opnieuw naar het tweede geluidsfragment, vanaf de knip, en probeer
je in gedachten een context voor die woorden te vormen, dan ‘hoor’ je iets anders.
Geen monoloog, maar een discussie. Naars verklaring lijkt een beknopte getuigenis,
maar hij is samengesteld, uit delen van een discussie.
De ‘giveaway’, zoals het zo treffend heet in het Engels (hoe zouden we dat in het
Nederlands noemen?), is het woordje gewoon.
Naar zegt niet: ‘Het was het hoogste punt’, hij zegt: ‘Het was gewoon het hoogste
punt.’ Als iemand vraagt: ‘Hoe laat was het?’, antwoord je: ‘Het was vijf uur.’ Je zegt
niet: ‘Het was gewoon vijf uur.’ Dat zeg je als iemand vraagt: ‘Weet je héél zeker
dat het vijf uur was?’
‘Ja! Het was gewoon vijf uur.’ Daar klinkt iets in door van: ik heb besloten dat het
vijf uur was. Laten wij van nu af aannemen dat het vijf uur was.
‘Het was gewoon het hoogste punt.’
Als er toen ‘gelogen’ is, zijn daar twee verantwoordelijken voor: Ronald Naar en
de editor van die scène in de documentaire, Frank Moll. Dat maakt diens actie,
zevenentwintig jaar na dato, ook zo dubieus. Ronald Naar kan moeilijk zeggen: ‘Wij
hebben toen sámen aan de snijtafel déze versie geknipt, weet je nog?’ Daarmee
zou hij Moll misschien ontmaskeren, maar zichzelf ook. Motieven? Een geslaagde
top-poging is de ideale happy ending van een klimexpeditie, niet alleen voor de
alpinist, maar ook voor de filmer.
Maar er bleef één woordje achter, één voetstap in de sneeuw, die niet omhoog
wijst maar omlaag, en de twijfel voor altijd zal voeden.
‘Het was gewoon het hoogste punt.’
Punt uit! Niet dus.
Jan Kuitenbrouwer
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H.J.A. Hofland
Rookvrije taal
De avondschemering van de tabaksbeschaving
Volgende maand zal de horeca rookvrij worden - een nieuwe mijlpaal in
de razendsnelle verdwijning van de tabak uit de Nederlandse samenleving.
Gaat er met het optrekken van de rook ook taal verloren? NRC
Handelsblad-columnist H.J.A. Hofland gaat het na, waarna Ewoud Sanders
in zijn rubriek ‘Bargoens’ stilstaat bij het ‘saffiaantje’, en cabaretier (en
roker) Kees Torn in dichtvorm mijmert over een rookloos restaurant.

Illustratie: Matthijs Sluiter

Dit is me ongeveer een jaar geleden overkomen. In de zuivere lucht van een
Boeing 777 zat ik, op weg naar New York te kijken naar een legendarische film:
Casablanca, met Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Claude Rains en nog een paar
historische sterren. Een oorlogsdrama in zwart-wit, gemaakt in 1942. Voor mij
jeugdsentiment. Voor het eerst heb ik deze film gezien in 1946. Deze keer was hij
weer boeiend.
Maar nu viel me iets anders op. In de meeste films uit de vorige eeuw steken de
helden weleens een sigaret op. Heel anders gaat het toe in Casablanca. Daar wordt
niet gewoon gerookt; er wordt pathologisch gepaft. Wel rookten de dames uit
sigarettenpijpjes. Overigens was iedereen door het dolle heen. Allemaal kettingrokers.
Dat was me niet eerder opgevallen. Deze keer wel. Hoe kwam dat? Ik, roker sinds
mijn dertiende, bleek na 67 jaar en ongeveer 345.000 sigaretten ook te zijn
aangeraakt door de antirookcultuur.
Sinds een jaar of veertig geleden in Amerika de fundamentalistische voorhoede
de strijd tegen de tabak is begonnen, heeft zich in het Westen een culturele revolutie
voltrokken. Het is de best geslaagde revolutie van deze tijd. Dit jaar beleven we in
Nederland de publieke eclips van wat we ook wel het ‘saffie’ noemen. Op 1 juli wordt
het rookverbod in de horeca van kracht. Nieuwe generaties gaan een andere wereld
tegemoet, waar het niet alleen anders ruikt. Ook de vaktaal van de rokers verdwijnt.
Zal in 2013 nog iemand van een jaar of vijftien begrijpen wat een kettingroker is?

■Keessie
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In het tijdperk van de tabak was dit levensverzoenend kruid in tal van vormen te
koop. De rokers hadden hun eigen klassenmaatschappij. De armsten, arbeiders en
werklozen, gebruikten pruimtabak. Ik heb er geen ervaring mee. Wel vaak gezien
dat ze dit kochten in een tentje bij mij in de buurt, een klein winkeltje op wielen waar
je ook snoepgoed kon kopen. De officiële naam van een dosis pruimtabak is
kauwstang, een stukje hard opgerolde tabak dat de gebruiker in zijn mond stopte,
waarna hij er van tijd tot tijd op kauwde en dan de rest in een wangzak bewaarde.
Was de kracht van deze pruim uitgeput, dan spuugde hij deze rest uit. Volgens de
grote Van Dale werd de dosis de ‘kees’ of het ‘keessie’ genoemd. Een andere school
zegt dat de rest het keessie is.
Wie wat meer kon betalen, rookte shag; spreek uit: ‘sjek’. Het Nederlandse woord
voor shag is kerftabak, waarvan je zelf je sigaretten moet maken. Shag wordt
verkocht in langwerpige plastic pakjes. Doe je zo'n pakje open, dan zie je een warrige
massa tabaksdraden, de kerftabak. Er zijn drie soorten: licht, goudkleurig; halfzwaar,
veel donkerder; en zwaar, bijna zwart. Om een sigaret te maken heb je een stukje
papier nodig, een ‘vloeitje’, ook wel ‘vloetje’ genoemd. Vloeitjes zitten in pakjes van
vijftig. Je legt een vloeitje voor je, bijvoorbeeld op tafel, trekt de juiste hoeveelheid
tabak uit de dradige warboel, spreidt die gelijkmatig uit over het papiertje, je neemt
dit geheel tussen je twee wijsvingers, middelvingers en duimen en begint te rollen.
Een mooi sjekkie maken vergt enige handigheid. Heb je het vak eenmaal onder de
knie, dan leer je ook de variaties: heel hard, hard, dun, dik, toeter. Er zijn ook
rolmachientjes. Handwerk is beter.

■Matrassenshag
In de loop van de oorlog werd de tabak steeds schaarser; ten slotte was het in de
Hongerwinter een van de kostbaarste genotmiddelen. Om in de behoefte te voorzien,
probeerden de liefhebbers
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en verslaafden zelf tabaksplanten te telen. Kijk in de encyclopedie of google het:
daaraan ligt een wetenschap ten grondslag. Toch kwam er in de loop van 1944
eigenteelt op de markt, vrijwel onrookbaar spul. Verder had je de ‘Belgische’ of
‘matrassenshag’. Het gerucht ging dat in België veel mensen hun matrassen met
inferieure tabak vulden. Wie zo'n matras wist te bemachtigen, was rijk. En verder
rookten we ‘bukshag’, gewonnen uit peuken die we op straat vonden. Tien peuken
waren goed voor vier sigaretten: drie per sigaret, de peuk daarvan bewaren, en dan
had je voor de vierde de rijkdom van vier peuken. Deze peukentabak bewaarde je
in een blikken doosje. Het stonk verschrikkelijk, deed aan zweetvoeten denken.
Nu leven we in een periode van onbeschrijfelijke overvloed. De prijzen kunnen
stijgen maar aan niets is gebrek. In de oorlog was op zeker moment gebrek aan
alles. Onder zulke omstandigheden gaan de mensen zoeken naar
vervangingsmiddelen die bij benadering dezelfde ervaring veroorzaken. Ersatz.
Voor de sigaret was dat het ‘blazertje’, een cilindertje gevuld met iets plantaardigs
dat je als een sigaret aanstak waarna het smeulend rook verspreidde. Dat was de
enige gelijkenis.

■Zippo
Binnenshuis of in de horeca heeft de sigarettenroker twee stukjes gereedschap
nodig om aan zijn verslaving te kunnen toegeven: iets wat vuur veroorzaakt en een
asbak. Vuur kon je maken met behulp van lucifers. Die zijn geleidelijk uit de circulatie
verdwenen. Rokers hebben een aansteker bij zich, al heel lang. In de Eerste
Wereldoorlog hadden de Amerikaanse en Britse soldaten aanstekers die voor gebruik
aan het front waren ontworpen. Nog lang zijn replica's van deze koperen machientjes
belastingvrij op trans-Atlantische vluchten te koop geweest. Nu van het aanbod
afgevoerd. Marlene Dietrich en Gary Cooper gebruikten aanstekers, elegante
werktuigjes die brandden op speciale aanstekerbenzine. In Vietnam kregen de
Amerikanen van hun overheid de Zippo, ook functioneel voor de strijd ontworpen.
‘Zippo never fails.’
Intussen waren de eerste aanstekers gevuld met vloeibaar gas op de markt
verschenen, aanstekers waarvan de vlam elektronisch werd ontstoken. Aan het
menselijk vernuft kwam geen einde als het erom ging een sigaret aan te steken.
Maar het mooie van het roken was dat ook de meest complexe aanstekers de
eenvoud niet overbodig maakten, of obsoleet, zoals we ook wel zeggen. Het kon
je gebeuren dat je buiten een sigaret wilde opsteken en dan tot de ontdekking kwam
dat je je aansteker thuis had laten liggen. Een rokend mens kwam je tegemoet. Het
was winderig weer. ‘Hebt u een beetje vuur voor me?’, vroeg je. ‘Mag het zo even?’,
vroeg de roker. De overdracht van het vuur voltrok zich doordat hij zijn brandende
sigaret even tegen die van jou hield. Tevreden ging ieder zijns weegs. Pubers zagen
er een manier van toenadering in. ‘Mag ik mijn koude even tegen jouw hete houden?’,
vroeg je een rokend meisje.

■Pafpaal
Dit alles hoort binnenkort tot een afgesloten periode. Nu beleven we de laatste fase
van de overgangstijd. Die is, nog in de vorige eeuw, begonnen met een publieke
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campagne. ‘Roken? Dat lossen we samen wel op.’ De kantoren werden rookvrij,
op één kamertje na, met een bordje op de deur. ‘Roken. Gewoon gastvrij’. Zo'n
kamertje heet het ‘pafhok’. De Nederlandse Spoorwegen beperkten het roken eerst
tot één rookcoupé per trein. Ten slotte is er op het gebied van de NS nog één
rookenclave per stationsperron overgebleven: de paar vierkante meter om de rookzuil
met asbak, door de reizigers ‘pafpaal’ genoemd.
Brandende tabak laat twee soorten afval achter: de rook en de as. Aan de gevolgen
van de rook hebben we de revolutie te danken. De as veroorzaakt een ander
probleem. Dat wordt opgelost met de asbak. Als het askegeltje zijn verband met de
oorsprong dreigt te verliezen, geef je met je wijsvinger boven de asbak een licht
tikje op de sigaret. En als de sigaret op is, druk je de peuk uit in de asbak. In de
loop van de rookgeschiedenis zijn er miljoenen asbakken gemaakt, in alle maten,
in alle stijlen. Van ultrabarok tot nieuwe zakelijkheid. Als over misschien enige
tientallen jaren de revolutie voltooid zal zijn, is de asbak uitgediend. Wat gebeurt er
met al die Nederlandse horeca-asbakken na 1 juli? Is het niet de hoogste tijd voor
een initiatief tot een asbakkenmuseumpje?

■Bolknak
Het roken van sigaren is een andere cultuur. Sigaren worden onderscheiden naar
model (‘bolknak’, ‘corona’) en herkomst van de tabak (‘havana’, ‘sumatra’). Hoewel
ik soms een sigaar rook, na het avondeten, ben ik geen sigarenkenner. Van het
pijproken heb ik nog minder verstand. Een pijp wordt gestopt, dat weet ik. Tijdens
het roken
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vormt er zich vocht in de steel. Als er voldoende vocht aanwezig is, kan er tijdens
het trekken een rochelend geluidje ontstaan. Mijn vader noemde een pijp een
‘stronthoorn’. Het woord komt niet voor in Van Dale.

Ooit was roken geen probleem.

Tot de cultuur van het roken hoort de gespecialiseerde reclame. Teksten leefden
voort, lang nadat het aanbevolen merk was verdwenen. ‘Chief Whip op ieders lip’.
‘Blijf kalm, neem een Dr. Dushkind!’ De verandering in de bewoordingen geven de
strijd aan het antirookfront weer. Eerst maakte Camel reclame met de slagzin ‘More
Doctors smoke Camels than any other cigarette!’. Toen men dacht dat filtersigaretten
de gezondheid beter beschermden, werd het ‘I'd walk a mile for a Camel’. Lucky
Strike sloeg terug: ‘Remember how great cigarettes used to taste? Luckies still do!’
Daarna was het snel afgelopen. Tabaksreclame verdween uit de openbare ruimte.
In het voorjaar van 2003 werd in de New Yorkse horeca het totale rookverbod van
kracht en daarna genadeloos gehandhaafd.
In Nederland beleven we nu de avondschemering van de tabaksbeschaving. Een
beschaving? Jazeker. Met een eigen taal, diepgewortelde zeden en gewoonten,
een geschiedenis. Het roken wordt een onderwerp voor historici en archeologen.

After dinner dip
Kees Torn
De ober staat de tafel af te ruimen
En vraagt me of ik nog een toetje wens:
Tabakstompouce misschien? Of iets te pruimen?
Een teertaart of een nicotineflens?
Een warme kankerstaaf uit eigen keuken?
Een bakje as met teertiramisu?
De bronche brûlée, bereid met echte peuken?
Of wil ik de gauloisessoesjes toe?
Er was ook davidoffparfait te krijgen
Om over caballerobavarois
Met stuyvesantlikeur nog maar te zwijgen
En over de cohibabaklava
Ik laat de ober maar een snuifdoos halen
En voor de zekerheid een kwispedoor
Waar anti-pruimers om mij heen van balen
Maar daar heb ik geen sympathie meer voor

Onze Taal. Jaargang 77

Ik heb me al een keertje laten kisten
Door ruziezoekers van dezelfde soort
Die heetten ‘antirokerslobbyisten’
Een woord dat je gelukkig nooit meer hoort

Cabaretier Kees Torn - een verklaard roker - won vorig jaar de prestigieuze
cabaretprijs Poelifinario. Dit gedicht schreef hij speciaal voor Onze Taal.

Bargoens [8]:
Saffiaantje
Ewoud Sanders
Het Bargoens was vroeger de lingua franca van de zelfkant. De meeste
woorden uit die oude dieventaal zijn inmiddels verdwenen, maar enkele
hebben het tot de standaardtaal geschopt. Hoe is ze dat gelukt?
Taalhistoricus Ewoud Sanders gaat het na in deze tweemaandelijkse
serie.
In 1925 schreef Israël Querido in de roman Mooie Karel over Frans, een man die
net is vrijgelaten uit de bajes. Wat doe je als eerste als je jaren achter de tralies
hebt gezeten?
Onverhoeds stapte hij een grooten sigarenwinkel binnen. Zijn slapen
klopten, maar bijna luidruchtig keurde Frans de merken. Hij kocht een
paar peperdure saffiaantjes en met een bijna uittartend gebaar van
zelfverzekerdheid, smeet hij een riks, koel-klinkend, op het koele marmer
van de helglimmende toonbank, en als een echte banjer ving hij het
kleingeld nonchalant-los op in zijn hand, zonder het zelfs na te tellen.
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Ziezoo, dat goedje stopte hij onverschillig in zijn vestjeszak, ay... de
winkelier boog als een knipmes. Doch inwendig sneed felle angstpijn door
Frans heen, dat ze hem dadelijk grofhartig het fijn-geurige dampertje uit
den mond zouden rukken. Want hij mocht toch niet rooken; strengst
verbod van het reglement... zie artikel zooveel.

Een sigaret heette in het Bargoens ‘saffiaantje’.
Foto: D.A. Buitenhuis

Na jaren opgesloten te hebben gezeten, kocht Frans als eerste een paar
saffiaantjes.

■Sigarenkokers
Het woord saffiaantje - dat soms ook met één f wordt gespeld - is in 1906 voor het
eerst opgetekend, in een boekje over Amsterdamse dieventaal. Het werd niet alleen
voor ‘sigaar’ maar ook voor ‘sigaret’ gebruikt. Varianten waren saffie (dat je nu nog
geregeld hoort) en sassie. Men gaat ervan uit dat deze woorden zijn afgeleid van
saffiaanleer. Vroeger werden sigarenkokers veelal met dit soepele leer bekleed.
Dat Bargoense woordenboekje uit 1906 geeft als voorbeeldzin: ‘De niesetjes hadden
allen een saffiaantje in der rosjie’, oftewel ‘alle vrouwen hadden een sigaar/sigaret
in hun hoofd’. Men zei ook wel ‘een saffiaantje peuren’ voor ‘een sigaar/sigaret
roken’ en een ‘sigarenkoker’ werd wel een ‘saffiaankoker’ genoemd, een woord dat
we terugvinden in een Bargoens woordenboekje uit 1937.
Tegen die tijd begon saffiaantje van de onderwereld tot de bovenwereld door te
dringen. In 1940 vinden we het voor het eerst in de Leeuwarder Courant. Zonder
toelichting wordt het gebruikt in de zin: ‘Wat helpt beter in dergelijke omstandigheden
om een man weer wat op te kikkeren dan een saffiaantje?’
Zelfs Anne Frank, een keurig meisje uit Amsterdam-Zuid, dat zich op haar
onderduikadres in Amsterdam-Centrum verbaasde over het plat-Amsterdams dat
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ze daar af en toe hoorde, kende het woord, want zij gebruikte het op 14 april 1944
in haar dagboek: ‘(...) mevrouw ligt met verkoudheid in bed en toetert, mijnheer
zonder saffiaantjes is bleek (...)’.

■Stad in Marokko?
Zoals gezegd komt saffiaantje hoogstwaarschijnlijk van saffiaanleer, maar waar
komt dít woord vandaan? De grote Van Dale geeft hier twee antwoorden op. In het
zogenoemde etymologieveld staat ‘via het Duits van het Perzische saxtiyan’ (dat
‘stevig’ betekent). Maar in het artikel zelf wordt dit weersproken, want daar staat ‘zo
geheten naar de stad Safi in Marokko’. Toevallig weet ik dat Van Dale al herhaaldelijk
op die dubbele etymologie is gewezen, maar desondanks staat die er inmiddels
sinds 1992 in. Dat van die stad vermeldt Van Dale overigens al sinds 1924. De
jongste etymologische woordenboeken gaan ervan uit dat de Perzische verklaring
de juiste is: saffiaan gaat dus terug op het Perzische woord saxtiyan. Kennelijk
kwam het leer voor de sigarenkokers uit Perzië.
Het saffiaantje is vereeuwigd in diverse gedichten. Het mooiste verscheen in 1956
en is van de hand van de Rotterdamse schrijver Willem van Iependaal. Het gedicht
is getiteld ‘God zal 'm sparen!’:
Hij stond bekend als linke jongen
Waar heel de prinsmerij op peest
[= de hele politiemacht zat achter 'm aan].
Hij was er dikwijls uitgesprongen
En meermaal in 't gevang geweest.
Hij gaf om meiden en een geintje,
Z'n saffiaan en hassebas [= borrel]
En zei, dat leven aan een lijntje
Alleen voor loopse poedels was!
Je hoort vaak dat wij pas sinds de jaren zestig weten hoe slecht roken is voor onze
gezondheid. Toch was er al ruim voor die tijd zoiets als ‘het gezonde verstand’. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit de roman Mensen zonder geld, van Jan Mens. In die roman,
die in 1938 verscheen - decennia dus voordat was aangetoond dat roken kanker
veroorzaakt - staat deze korte dialoog:
‘Saffiaantje?’ vraagt Maup gul.
‘Dankie’, zegt vader, ‘'k Ga liever gewoon dood.’
Overigens is saffiaantje slechts een van de vele woorden die het Bargoens rijk is
voor ‘sigaar’ of ‘sigaret’. Er werd in ‘het milieu’ stevig gepaft en dat bracht een
uitgebreide woordenschat met zich mee.
Voor ‘tabak’ zijn onder meer opgetekend: apehaar, buksie, kees, oltrip, piraatje,
tak en weduwehaar. Voor ‘sigaar’ en ‘sigaret’: damperik, flem, flet, fumerik(ske),
glimmert, pafferik, pennetje, poeierpen, rookertje, samenetje, smakkerik(ske),
smerri(e), smerrietje, smo(k)kerik, smoks, smorderik en strootje.
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Ton den Boon
Net als in de film
Rebel without a cause
Tientallen uitdrukkingen die oorspronkelijk alleen bekend waren van
een film, zijn de laatste decennia onze taal binnengeslopen, en er
komen er steeds meer bij: van dirty dancing tot killingfields en van
out of Africa tot una giornata particolare. In de rubriek ‘Net als in de
film’ bespreekt Ton den Boon, hoofdredacteur van de grote Van Dale,
om de maand zo'n filmwoord.
Een puber die zich ondanks zijn kansrijke achtergrond tegen zijn ouders afzet, een
rebelse adolescent zonder idealen die de straat op gaat om te zieken en daardoor
in aanraking komt met de politie. In het Nederlands van nu wordt zo'n jongeman
wel een ‘hangjongere’ genoemd, maar soms heet zo'n jongere wat chiquer ook wel
een ‘rebel without a cause’. Die term hebben we te danken aan de gelijknamige
Hollywoodfilm van regisseur Nicholas Ray uit 1955. James Dean speelt in deze film
Jim Stark, een jongen van 17 jaar die het moeilijk heeft met zichzelf. En met zijn
ouders, want die begrijpen hem niet. Het generatieconflict tussen de naoorlogse
jeugd en hun ouders is dan ook het thema van Rebel Without a Cause.

■Gestolen auto's
De film begint als Jim met zijn ouders naar Los Angeles is verhuisd. Op school kan
hij zijn draai niet vinden, maar hij krijgt wel iets vaags met zijn buurmeisje Judy. Zij
blijkt echter het vriendinnetje te zijn van de aanvoerder van de ‘schoolgang’, Buzz,
die Jim uitdaagt voor een ‘chicken race’, waarbij de deelnemers met gestolen auto's
hard in de richting van een afgrond rijden en degene die het eerst uit de auto springt
de chicken (‘lafaard’) is. Hierbij verongelukt Buzz.
Nog voor de officiële release van de film op 27 oktober kwam James Dean om
bij een auto-ongeluk. Hij was pas 24. Wie de goden liefhebben, sterft jong, nietwaar.
Rebel Without a Cause werd een groot succes en kreeg allengs cultstatus, terwijl
Dean in de rol van Jim Stark beeldbepalend werd voor de naoorlogse jongere. Hij
verbeeldde dé opstandige tiener, die dan ook voortaan een ‘rebel without a cause’
werd genoemd. Niet alleen in het Engels, maar ook in het Nederlands. Zo schreef
Renate Rubinstein over kroonprins Willem-Alexander: ‘Hij is sportief en hij houdt uit
zichzelf van de attributen die bij zijn rol horen, in dit geval van paardrijden. Hij is een
rebel without a cause.’ (Alexander: Een impressie van de kroonprins bij zijn
achttiende verjaardag, 1985). En over Theo van Gogh berichtte het Algemeen
Dagblad in 1995 dat hij ‘geen antisemiet’ is, ‘maar een “rebel without a cause”. Een
man wiens provocerende uitspraken zijn terug te voeren op zijn thematische nijd
en de worsteling met zijn (Wassenaarse) afkomst.’

■Rebel zonder redden
Ook het meervoud is niet ongebruikelijk. Zo stond in het tijdschrift Podium in 1971:
‘Er wordt de laatste jaren veel geschreven over “rebels without a cause”,
gerevolteerden en nonformisten.’ En in 2002 meldde NRC Handelsblad over de
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mensen die ooit de piratenzender Veronica oprichtten dat de ‘rebels without a cause
van Veronica (...) in een rechte lijn veranderd [zijn] in de conformisten zonder zaak
bij SBS.’ Dankzij dit vrije gebruik heeft Van Dale rebel without a cause in 2005 als
soortnaam in zijn kolommen opgenomen. Het woordenboek maakte er een
‘opstandige jongere’ van, ‘m.n. van welgestelden huize, zonder idealen, die niet
precies weet waartegen hij in opstand moet komen’.

Rebel Without a Cause: legendarische speelfilm uit 1955 met James Dean in de hoofdrol.

De filmtitel Rebel Without a Cause dankt zijn naam aan de titel van een
wetenschappelijk werk van psychiater Robert Lindner: Rebel Without a Cause. The
Hypnoanalysis of a Criminal Psychopath. Met criminele psychopaten had de film
echter niets van doen. In het Nederlandse taalgebied werd de film aanvankelijk
uitgebracht onder de titel Botsende jeugd. Maar dat weerhield mensen er niet van
de Amerikaanse filmtitel zelf te vernederlandsen tot Rebel zonder reden. Zo noemde
NRC Handelsblad de hoofdpersoon van de roman L'étranger van Albert Camus in
2002 ‘een rebel zonder reden die zich nergens aan conformeert’.
In tegenstelling tot rebel without a cause staat rebel zonder reden nog niet in enig
woordenboek. Geen wonder, want de Nederlandse pendant is veel minder gangbaar
dan zijn Engelse tegenhanger. Jammer, want rebel zonder reden klinkt dankzij die
mooi allitererende r'en zeker niet slechter dan rebel without a cause.
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Taaladviesdienst
Vraag en antwoord

Kuala Lumpur: Maleisische of Maleise hoofdstad?

Maleisisch/Maleis
? Is het een Maleisisch restaurant of een Maleis restaurant? En is het Maleisiër
of Maleier?
! Bij Maleisië horen het bijvoeglijk naamwoord Maleisisch en de inwonernaam
Maleisiër. Maleis en Maleier hebben geen direct verband met het land Maleisië.
Maleiers is van oudsher de benaming voor ‘een volk met donkerbruine huidskleur
en glad zwart haar, dat in Zuidoost-Azië woont’, aldus de grote Van Dale (2005),
en Maleis is het bijvoeglijk naamwoord daarbij. Het gaat dan om het gebied dat
onder meer Maleisië, Zuid-Thailand en de Filipijnen omvat. Maleisië bestaat
overigens uit twee delen: een westelijk deel op het schiereiland Malakka (grenzend
aan Thailand), en een oostelijk deel op Borneo.
Daarnaast duidt Maleis de taalgroep aan die onder meer de in Maleisië en
Indonesië gesproken talen omvat; de officiële taal van Indonesië, het Bahasa
Indonesia, is een varieteit daarvan.
Omdat Maleisië pas sinds 1963 bestaat, zijn de woorden Maleisisch en Maleisiër
nog betrekkelijk jong. Maleis en Maleier daarentegen komen al eeuwen voor, en
worden - waarschijnlijk daarom - nog weleens gebruikt om te verwijzen naar Maleisië.
Helemaal fout is dat niet, maar het kan wel verwarrend zijn.

Dekbed/beddek
? Waarom zeggen we ‘dekbed’ en niet ‘beddek’?
! Met de huidige betekenis van bed lijkt dekbed misschien een beetje vreemd. Bij
bed denken de meeste mensen immers aan het ‘slaapmeubel’, of in elk geval aan
een ding waarop je ligt. Maar enkele eeuwen geleden was de betekenis breder.
Grof gezegd had je twee ‘bedden’: het ‘onderbed’, een zak of matras waarop je kon
liggen, en het ‘bovenbed’, waarmee je je toedekte.
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Door bed te combineren met het werkwoord dekken ontstond dekbed. Uit het
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) blijkt dat dit woord in elk geval in de
zeventiende eeuw al bestond. Het sloeg oorspronkelijk op een ‘met veeren of kapok
gevuld overtrek’, aldus het WNT, ‘waarmede men zich toedekt’. In die tijd was het
een eenvoudig te doorzien woord; tegenwoordig zijn er enkele gedachtensprongen
nodig om het woord te verklaren.
Het woord beddek (letterlijk: ‘bedekking van het bed’) bestaat wel, maar is veel
minder gebruikelijk.

Sponsors/sponsoren
? Ik kom steeds vaker de meervoudsvorm sponsoren tegen. Toch is volgens
het Groene Boekje alleen sponsors juist. Hoe zit het nu?
! Volgens de meeste naslagwerken is zowel sponsors als sponsoren juist; onder
meer de grote Van Dale (2005) en het Witte Boekje vermelden beide meervouden.
Het Groene Boekje is - anders dan weleens gedacht wordt - alleen officieel wat de
spélling van woorden betreft, en de vraag of een woord een s-meervoud of een
en-meervoud heeft, is geen spellingkwestie.
Een argument om sponsoren af te keuren, zou kunnen zijn dat sponsor uit het
Engels is overgenomen, en het Engels kent alleen het meervoud sponsors. Maar
als je zo redeneert, zou je ook meervoudsvormen als motoren, tractoren en reactoren
moeten afkeuren: motor, tractor en reactor komen immers ook uit het Engels. Wat
al deze woorden gemeen hebben, is dat ze uiteindelijk teruggaan op het Latijn. In
het Nederlands kunnen woorden die op -or eindigen en een Latijnse oorsprong
hebben, zowel een s- als een en-meervoud hebben.
*
Volgens Taaladvies.net , de taaladvies-website van de Nederlandse Taalunie,
komt de vorm met -oren bij persoonsaanduidingen wat formeler over dan die met
-ors. Vandaar dat bijvoorbeeld professoren vaker gebruikt wordt dan professors.
Misschien is het meervoud sponsoren ontstaan uit een behoefte om wat formeler
over te komen. In elk geval hoeft die vorm niet te worden afgekeurd.

De/het incasso
? Is het een automatisch incasso of een automatische incasso?
! Beide zijn juist, maar een automatische incasso is verreweg het gewoonst. Incasso
kan volgens de recentste woordenboeken zowel een de-woord als een het-woord
zijn. Bij de incasso hoort automatische, bij het incasso hoort automatisch.
Lange tijd gaven de woordenboeken incasso alleen als het-woord. Waaróm precies
is niet duidelijk: incasso is een Italiaans leenwoord, en welk lidwoord leenwoorden
krijgen verschilt van geval tot geval. In elk geval is het geslacht niet overgenomen
uit het Italiaans, want in die taal is incasso mannelijk. De oudste betekenis van
incasso is ‘het incasseren, het innen van geld’; mogelijk heeft dit invloed gehad op
de lidwoordkeuze in het Nederlands. Ook is invloed van het Duits niet uitgesloten:
in het Duits is Inkasso ook onzijdig.
Wanneer en waarom de incasso is opgekomen, is evenmin bekend. Wel bekend
is dat die vorm in 1992 voor het eerst in een woordenboek stond, namelijk dat van
Wolters-Koenen. De grote Van Dale vermeldt de incasso sinds 2005.
*

http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/748
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Teken(ings)bevoegdheid
? Als je bevoegd bent om iets te ondertekenen, heb je dan tekenbevoegdheid
of tekeningsbevoegdheid?
! Tekenbevoegdheid heeft de voorkeur. Op zich is tekeningsbevoegdheid niet onjuist
gevormd: het is een samenstelling van de zelfstandige naamwoorden tekening en
bevoegdheid. Het punt is alleen dat dit woord niet duidelijk aangeeft waar het om
gaat; dat komt doordat tekening niet vaak in de betekenis ‘ondertekening’ wordt
gebruikt - ook al kan tekenen wél ‘ondertekenen’ betekenen. In tekenbevoegdheid
is de werkwoordstam teken gebruikt, waardoor de nadruk veel sterker op de
handeling van het (onder)tekenen ligt.
Of in dergelijke samenstellingen een werkwoordstam of een vorm op -ing gebruikt
wordt, is lastig te voorspellen. Het is bijvoorbeeld wel ondertekeningsbevoegdheid
(niet ondertekenbevoegdheid) en opsporingsbevoegdheid (niet opspoorbevoegdheid),
maar daarentegen juist rijbevoegdheid en stembevoegdheid. Overigens is
tekenbevoegdheid opgenomen in Van Dale.
Op de website van Onze Taal worden ruim elfhonderd taalkwesties
besproken: www.onzetaal.nl/advies.
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Trots op Nederlands
Ode aan de taal van Cruijff, Flipje en Battus
Erik van Muiswinkel
In de wereld worden ongeveer zesduizend talen gesproken, die objectief
gezien gelijkwaardig zijn. Toch lijkt het wel of het Nederlands net iets
bijzonderder is dan de rest. Hoe kan dat? Die vraag stelde cabaretier Erik
van Muiswinkel zichzelf op het congres van Onze Taal vorig jaar
december. Over de lezingen op het congres las u al alles in het
februari/maartnummer. Hier nu ook, op veler verzoek, een enigszins
ingekorte versie van Van Muiswinkels conference.

Foto's: Bart Versteeg

Er is voor het Nederlands gestreden, eeuwenlang. Er is aan gewerkt, aan gehakt
en gebeiteld. Er is om gevochten door dominees, priesters, geleerden en politici.
Er wordt nog steeds om geknokt bij onze Belgische buren, die onlangs bijna geen
land meer hadden, maar wel hun eigen taal.
Die taal is gegroeid, als een koraalrif, heel langzaam, en soms is er juist rap, met
korte spurts, bewust aan gebouwd. Die taal is het water waarin wij als vissen
zwemmen, vanaf onze geboorte. Ze is het belangrijkste houvast bij het begrijpen
van ons verleden, ook al is ze in geschreven vorm telkens opnieuw onherkenbaar
gemaakt door krankjorume spellinghervormingen.

■Glasheldere vloeistof
Díé taal, dat mooie, veelvormige, maar door zo veel fijne mede-Europeanen bespotte
Nederlands, de glasheldere vloeistof waarin de gedichten en gedachten van Herman
Gorter, J.H. Leopold, Martinus Nijhoff, Gerrit Komrij, Gerard Reve, Annie M.G.
Schmidt en Willem Wilmink zijn gegoten - díé taal, het plooibare zangerige muzikale
Nederlands waarmee Toon Hermans, Wim Sonneveld, Bram Vermeulen en Frans
Halsema ons in de theaters betoverden, het Vlaams-Nederlands waar Wim Helsen,
Jan De Wilde en Kommil Foo ons mee verbazen, het onmiskenbare, individuele
Nederlands waarmee Johan Cruijff ons inpepert dat het dus logisch is dat Italianen
niet van je kennen winnen, maar dat je wel van ze ken verliezen, waarmee Willem
van Hanegem ons godverdimme ken late hore dat je ook zonder ook maar een klote
te articuleren toch van zo'n taal ken geniete, díé taal, die in de mond van wijlen onze
betreurde querulant Willem Oltmans een completely and utterly andersoortige
experience werd, de Nederlands wat niet outmaak hoe wordt outgesproken (als
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Martin Šimek zegt: ‘Jee bent een mooie man’, dan klinkt dit in zeen Nederlands
mooier dan in Tsjechisch ooit kan), het Nederlands ten slotte dat Máxima nu met
haar opwindende Spaanse accent gebruikt om ons toekomstige koninginnetje Jip
en Janneke voor te lezen. Ja, het Nederlands waarin Jip en Janneke geboren zijn.
Die taal, dat Nederlands, dat goeie ouwe splinternieuwe, springlevende Nederlands.
Is dat Nederlands het waard verdedigd te worden?

■Retorisch geweld
Kijk, van zo'n stijl houden wij normaal gesproken niet zo. Nederlanders wantrouwen
retorisch geweld. Als iemand te mooi en te overtuigend wil spreken, gaan wij vragen
stellen.
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En toch zou het zo heerlijk zijn als je in Nederland bij openbare gelegenheden, en
al helemaal in de Tweede Kamer, weer een paar sprekers zou mogen begroeten.
Ik merk hier vast op dat ik het onverklaarbaar vind dat het Nederlands op
duizelingwekkend veel manieren door zijn gebruikers wordt gebruikt en beoefend
en bewonderd en vertroeteld, maar dat uitgerekend het spreken in het openbaar,
ook aan de tafels onzer praatprogramma's en voor onze radiomicrofoons, zo dof,
lelijk en slordig is. En we zijn daar zó aan gewend dat we zoiets hebben van: daar
irriteren we ons niet meer aan, ze doen hun ding maar als iedereen daarin mee kan
gaan.
Te mooi en te bloemrijk wantrouwen wij onmiddellijk. Ik mag deze zonde graag
begaan: ik heb hiervóór bijvoorbeeld gebruikgemaakt van wat primitieve retorische
technieken zoals opsomming en namedropping, en zo geprobeerd u, van wie ik vrij
nauwkeurig wist wat u graag wilt horen, in een oogwenk op te zwepen tot
enthousiaste strijdbaarheid, zonder ook maar een behoorlijk argument te gebruiken.
De veren in de reet van de Nederlandse taal zijn natuurlijk verdiend, maar deze
veren zijn ook open deuren als ik het zo mag zeggen, en dat mag niet maar ik doe
het toch.

■Oogappel
Is dat Nederlands van ons meer waard dan andere talen? Allicht niet, maar misschien
wordt er wel meer mee gedaan. Daar wil ik straks heen.
Maar eerst nog dit: zeker in deze talige ruimte mag het bekend worden
verondersteld dat alle talen die er op Moeder Aarde gesproken worden evenveel
bestaansrecht hebben, maar desondanks vinden we onze eigen taal toch vertrouwder
en liever en rijker dan andere. En desondanks is juist onze taal in het bezit van dat
‘je ne sais quoi’ dat haar tot oogappel onder de duizenden bekende mensentalen
maakt. Je bent er, vooruit dan maar, een beetje trots op.
Het woord is gevallen.
Ik ben mijn hele leven, grotendeels onbewust, heus wel trots geweest op ons
land, op Nederland, maar dat gevoel is door de politieke ontwikkelingen in deze
piepjonge eeuw wel wat tanende. Als Rita Verdonk met haar beweging inderdaad
25 zetels in ons parlement zou gaan halen, dan is het wat mij betreft wel een beetje
uit met dat trotse gevoel. Trots is een problematisch begrip, trots is het woord niet.
Het gaat er mij hier om wat het woord dan wél is.

Het zou zo heerlijk zijn als je in Nederland bij openbare gelegenheden,
en al helemaal in de Tweede Kamer, weer een paar sprekers zou mogen
begroeten.

■Nieuwe kleren
Ik voel me diep verbonden met onze Hollandse wolkenluchten. Ik ben erg sterk voor
onze onvoorwaardelijke vrijheid van meningsuiting en marihuana. Ik ben tevreden
over de geringe hoeveelheid geweld die onze politie gebruikt. Ik heb waardering
voor de dingen die onze soldaten op onze kosten in Afghanistan proberen te
verrichten. Ik heb tot in mijn vezels genoten van dertig jaar Van Kooten en De Bie.
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Ik heb geschreeuwd voor ons Nederlandse totaalvoetbal toen dat zijn hoogtepunten
beleefde, lang, lang geleden. Maar let op de gezegdes die ik in de afgelopen zinnen
aan het woordje ik heb gekoppeld: ‘ik voel me verbonden’, ‘ik heb genoten’, ‘ik ben
tevreden’, ‘ik heb waardering’, ‘ik heb geschreeuwd’... maar het woord trots wil ik in
geen van die gevallen gebruiken.

Tot in de jaren vijftig gaf jamfabriek De Betuwe stripverhalen uit over Flipje, het fruitbaasje
uit Tiel.

Echt trots kan ik alleen zijn op de Nederlandse taal. Die heb ik gratis meegekregen
bij het felicitatiepakket van de Schepper, en al eeuwen voor mij hebben virtuozen schrijvers en denkers en dichters en zangers - die taal nog allerlei feestelijke nieuwe
kleren gegeven.

■Briljant werk
Ik ben ervan overtuigd dat de versjes en verhalen en taalstaaltjes die je in je vroege
jeugd tot je neemt, je taalgevoel scherpen en verdiepen. Natuurlijk zal het DNA er
ook wel weer mee te maken hebben, en ik begrijp best dat er kinderen zijn die net
zo op taalspelletjes reageren als ik op meccano, namelijk ‘wegwezen’, maar een
gezond kind zal toch
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altijd een minimum aan taalgevoel meekrijgen. Mijn oma las mij uren voor uit Tiels
Flipje. Rijmpjes bij plaatjes, geen hoge kinderliteratuur - zelfs vervaardigd, ontdekte
ik jaren later, om jam te verkopen - maar lees dit toch maar eventjes:
Oom Klaas zat op een vlondertje
Te vissen tussen 't riet,
Maar wie er onder 't vloertje zat
Vermoedde Klaas-oom niet!
Daar zaten stil verscholen, Flip
Met d'Aap. Die maken dan
Om Klaas te foppen met z'n twee
Een heel ondeugend plan.
Als Klaas maar eventjes niet kijkt
Haakt Jasper bliksemsnel
Z'n schoen aan Klaas-ooms hengel
vast
't Gebeurde in een tel!
Ha! Denkt Oom Klaas, 'k heb nu al
beet
Da's vast een dikke vis.
En hij kijkt lelijk op zijn neus
Als 't een pantoffel is...

Enfin, u hebt een indruk. Het loopt als een tiet, in elk coupletje van vier regels
ontwikkelt het verhaaltje zich. Er verschenen bijna vijftig van zulke verhalen, allemaal
precies tien plaatjes met couplet, geen prutswerk.

Illustratie: Hein de Kort

Jaren later kwam ik erachter dat Tiels Flipje meesterlijke broodschrijverij was
geweest van mevrouw Harmsen van Beek, de befaamde Fritzi, een van de grootste
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dichteressen die het Nederlands heeft gekend. De rest van mijn vroege jeugd werd
ik bedolven onder de schatten van Annie M.G. Schmidt. Wie van mijn generatie
niet?
Kadoze, kaduize,
de koning gaat verhuizen.
Hij gaat om negen uur precies
met heel z'n gouden theeservies,
z'n vorken en z'n glazen
en al z'n duizend vazen
en met z'n vogel Trillepiep
verhuizen in de jiep.

Alles zit erin: nieuwbedachte bakerrijmwoordjes, bespotting van rijkdom en autoriteit,
een leuk Nieuw Beest en twee moeilijke woorden: theeservies en jeep. Welke
taalgemeenschap kan zijn kinderen met zulk briljant werk voederen?

■Afgebroken studie
En er kwam nog veel en veel meer bij. Ik werd jaar in jaar uit ondergedompeld in
de taal van oude en jonge kinderboekenschrijvers. Ik las en herlas De
scheepsjongens van Bontekoe. Toen ik 16 was, correspondeerde ik met drs. P, die
al zijn brieven met de hand beantwoordde. En toen ik 22 was, liep ik in de redactie
van het Amsterdamse studentenblad Propria Cures tegen Ivo de Wijs aan, die mij
verder hielp in de wereld van het lightverse en de televisie.
Ik studeerde inmiddels Nederlands, want ik wist dat je voor een carrière als
cabaretier een afgebroken studie Nederlandse taal- en letterkunde op je conduitestaat
moest hebben, en kreeg les van Enno Endt over Herman Gorter, van Frida Balk-Smit
Duyzentkunst over poëzie en taal, van Hans van den Bergh over de Nederlandse
literatuur, maar het theater riep en verder dan mijn kandidaatsexamen ben ik niet
geraakt.
Ik heb mij door de jaren heen - ik ben ook geen 45 meer - verbaasd over de
groeiende hoeveelheid aandacht die het Nederlands geniet van zijn gebruikers.

■Opperlands
Zo midden in de jaren zeventig, ik was in de puberteit, had je natuurlijk een enkel
taalspelletje op televisie, er werd wel volop gekruiswoordpuzzeld, Zweeds
doorgelopen en gescrabbeld in de huiskamers, er stond een mooi rijtje
woordenboeken op de plank, waaronder een paar bijzondere zoals het
veelbefluisterde Bargoens woordenboek van Enno Endt, de nieuwe tweedelige Van
Dale baarde opzien, van de eeuwenlange arbeid aan het Woordenboek der
Nederlandsche Taal (WNT) had nauwelijks iemand gehoord buiten het lexicografisch
reservaat, Van Kooten en De Bie hadden hun eerste Bescheurkalenders van de
persen zien rollen, maar erg indrukwekkend leek het allemaal niet voor de burger,
de leek, wat wij inmiddels ‘de consument’ noemen.
In 1981 raakte er een stukje sneeuw los op de grote taalhelling. Battus
(pseudoniem van Hugo Brandt Corstius) publiceerde zijn Opperlandse taal- &
letterkunde. De liefhebbers, waaronder ikzelf, stortten zich er hongerig op, en
iedereen begon palindromen te maken en taalvondsten te verzamelen. Het wereldje
van de taalgekken stond even op stelten. Geen andere Europese taal kon pronken
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met zo'n mooie, systematisch ingedeelde, quasi-serieuze neptaalkunde als wij vanaf
toen met ons Opperlands!
Het blijft een goudmijn, en het zal u verbazen hoeveel Nederlanders er toch nog
steeds niet van gehoord hebben. Wel een raar verschijnsel: 21 jaar later, in 2002,
kwam de tweede, sterk vermeerderde druk van het meesterwerk
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uit, en die ging bijna ongemerkt voorbij. Het tweede sneeuwballetje was al bij
voorbaat bedolven onder de lawine die intussen over ons heen is geraasd.
Honderden bladzijden ongelooflijk taalstuntwerk waren er toegevoegd, iets later
nog een prachtig gebonden Opperlans woordenboek. Ons hart sloeg drie keer over
toen we het zagen, maar het is te veel.

Elke goed gesorteerde Nederlandse boekhandel heeft planken vol titels over taal.
Foto: Onze Taal

Battus mag met deze nieuwe bijbel aanschuiven op de tien volle planken taalkunde
die ik van de week bij boekhandel Donner in Rotterdam telde.

■Nieuw leven
Ik heb zelf de afgelopen vijftien jaar, en ik ben bepaald geen verzamelaar, al gauw
enkele tientallen woordenboeken op mijn plankje gezet, samen met een rij boeken
over spelling, die ik wekelijks aan zou kunnen vullen. In elk Nederlands stadje van
meer dan 30.000 inwoners staan er in de goed gesorteerde boekhandel handboeken
voor schrijven, brieven, sollicitaties, stijlbloemen, te vermijden fouten, reeksen
boekjes over speciale taalverschijnselen, afleidingen, achtergronden,
wetenswaardigheden, bizarre collecties. Alleen al mevrouw Nicoline van der Sijs
heeft genoeg gepubliceerd om een eenvoudige arbeiderswoning mee te vullen, en
dan kan Ewoud Sanders het huis ernaast bezet houden.
En dat wordt allemaal allicht vergemákkelijkt door de computer, maar het is er
niet door veróórzaakt. Nee, het Nederlands is, net als Sinterklaas (over wie ik kan
meepraten), sinds pak-hemnu-eens-beet 25 jaar nieuw leven ingeblazen. Mijn idee,
en het is maar een idee, een intuïtieve losse flodder - meer mag je van cabaretiers
niet verwachten, wij zijn de woeste, luie denkers van de taalgemeenschap, en
anderen moeten dat dan officieel gaan onderzoeken - mijn idee is dat we rond 1980,
1985, pas aan de echte verbazing over de taal en plezier in de taal zijn toegekomen.
Daarvoor moest eerst afgerekend worden met de standsverschillen, de
regentenmentaliteit in de taal, de plechtigheid, en daar hebben Carmiggelt en Annie
M.G. Schmidt en andere pioniers hun grootste werk in geleverd. Daarna moesten
we nog door een periode heen van extreme politisering, waar ik op de universiteit
nog een lelijk staartje van heb zien kwispelen: de taal werd in linkse kringen nog
een tijd gezien als een dienstbaar vervoermiddel van revolutionair en allesnivellerend
gedachtengoed.
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■Open vizier
Pas toen die ergste mode voorbij was en de zogenaamde hogere belangen van
zowel de rechtse als de linkse kliek niet meer in de weg stonden, konden we de taal
met open vizier tegemoet treden. Toen drong het al eerder begonnen monnikenwerk
van Brandt Corstius en van Gerrit Komrij en Jan Blokker en Karel van het Reve tot
het grote publiek door. De grote tijd van de columnisten was aangebroken (er zijn
er nu 18.395 in Nederland, volgens de laatste telling, dat mag nu natuurlijk wel weer
eens wat minder). Honderden schrijvers, columnisten, journalisten, taalgeleerden
en artiesten hebben in het voetspoor van deze livingstones naar de duizenden
bronnen van het Nederlands gezocht, en er heel veel moois uit tevoorschijn gehaald.
Ik maak uit de losse pols een inventarisatie van nationale taalinstituten, waarvan
sommige niet echt bekend zijn, sommige wel degelijk bij een heel groot publiek en
een aantal zelfs razend populair. Het Nederlands kan bogen op niet het oudste,
maar wel het grootste taalgenootschap ter wereld: Onze Taal. Verder hebben we
het grootste woordenboek ter wereld: het WNT, met daarnaast nog eens Van Dale,
Koenen, Prisma en dáárnaast een van de uitgebreidste rijmwoordenboeken ter
wereld en alle vreemdetalenwoordenboeken van het Duits tot het Vietnamees. En
wij hebben met het Opperlands dus als enige taal een meta-taalkunde. Bovendien
is het Nederlands de enige taal met een complete, metrisch correcte dus zingbare
vertaling van zowel het integrale werk van The Beatles als dat van Bob Dylan, en
ook nog eens de enige geslaagde vertaling van de onvertaalbare roman Finnegans
Wake (deze laatste drie wapenfeiten zijn van duivelskunstenaars Erik Bindervoet
en Robbert-Jan Henkes).

■Middenmoot
En dan de tv: wij hebben Lingo, hier voor het eerst op de buis, het onverslijtbare 10
voor taal, sinds alweer 1990 het Groot Dictee der Nederlandse Taal, een nationale
kruiswoordpuzzel- en cryptogrammencultuur, de Boekenweek en de
Kinderboekenweek, de bloemlezingen die Gerrit Komrij maakte van de twaalfde tot
en met de twintigste eeuw, alsmede die van het Afrikaans en sinds vorig jaar van
onze complete kinder-poëzie.
Het Nederlands is in al zijn varianten - de streektalen, dialecten en buiten
Nederland gegroeide vormen - een van de best bestudeerde, en meest fanatiek
beoefende talen ter wereld. We staan met die 22 miljoen moedertaalsprekers
bovendien aardig in de middenmoot van het talenklassement. We hebben, als het
Nederlands ons ter harte gaat, volgens mij niets te klagen.
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‘De allermoeilijkste taal die er is’
Struikelblokken in het Nederlands
Jan Erik Grezel
Het geniepige woordje er, de warrige wisselingen in de woordvolgorde,
het willekeurige gebruik van de en het volwassen buitenlanders die onze
taal leren, blijven worstelen met een aantal eigenaardigheden van het
Nederlands. In een nieuwe serie zal Jan Erik Grezel op gezette tijden
zo'n struikelblok belichten. Als aanloop zet hij alvast uiteen waarmee je
bij het leren van het Nederlands als tweede taal zoal te maken krijgt.

Prinses Máxima: ‘Als troost kan ik u zeggen dat dé Argentijn bestaat ook niet.’
Foto: © Goos van der Veen/Hollandse Hoogte

‘Dé Nederlander bestaat niet.’ Alsof ze voorvoelt dat deze uitspraak veel stof zal
doen opwaaien, kijkt prinses Máxima bij dit zinnetje op van haar papier, recht de
zaal in. En ze vervolgt: ‘Als troost kan ik u zeggen dat dé Argentijn bestaat ook niet.’
Zo stond dat natuurlijk niet in haar geruchtmakende toespraak van 24 september
vorig jaar, maar, losgekomen van de geschreven tekst, zéí ze het wel - met die
typische ‘hoofdzinvolgorde in de bijzin’ waaraan je buitenlanders onmiddellijk herkent.
Geen misverstand: de prinses spreekt vrijwel vlekkeloos Nederlands. Het stadium
van struikelen is ze allang gepasseerd. Wel verstapt ze zich in haar spontaniteit een
enkele keer.
Dat doet ook Haci Karacaer, oud-directeur van de Turkse sociaal-culturele
moslimorganisatie Milli Görüs. In een opiniestuk in NRC Handelsblad noemde hij
de toespraak van Máxima geweldig ‘omdat zij haar persoonlijke ervaring, haar
zoektocht, met ons heeft gedeeld’. Voor Karacaer, in 1982 als twintigjarige naar
Nederland gekomen, is die zoektocht naar de Nederlandse identiteit een feest van
herkenning. Karacaer luistert naar liedjes van Wim Sonneveld en hij houdt van drop
- gewoonlijk een gruwel voor wie hier niet geboren is.
Om uit te leggen hoe hij in de afgelopen 25 jaar van Nederland is gaan houden,
vertelt hij een parabel over een spel tussen de wind en de zon. Die doen een
wedstrijd: wie lukt het om de mensen zover te krijgen dat ze zich ontkleden? ‘Hoe
harder de wind gaat waaien, hoe krachtiger de mensen zich verzetten. Hierna mag
de zon proberen. De zon schijnt voorzichtig. Mensen beginnen het warm te krijgen.
De eerste knop is los.’ De zon wint natuurlijk. Karacaer besluit: ‘Ik kan ook niets aan
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doen dat ik als Koerdische kind op het platteland van Turkije geboren ben. Dus ik
houd van waar ik geboren ben maar ik houd ook van waar ik woon en leef.’

■Inktspatten
Karacaers stuk is redactioneel blijkbaar niet bijgeschaafd. De Koerd verwoordt zijn
standpunt helder. Op stijl en structuur valt weinig aan te merken. Niettemin blijven
Nederlandse lezers even haken: aan een verkeerd woordje (‘knop’ in plaats van
knoop, ‘is’ in plaats van gaat), een onjuiste verbuiging (‘als Koerdische kind’), en
het ontbreken van het loze het in ‘Hierna mag de zon proberen’ en van het
ongrijpbare er in ‘Ik kan ook niets aan doen dat...’ Deze foutjes staan een goed
begrip niet in de weg. Maar ze vallen wel direct in het oog, als inktspatten op een
onberispelijke brief. Vooral het contrast bevreemdt. Karacaer smeedt soms
ingewikkelde zinnen - foutloos. Toch vertoont zijn taalgebruik mankementen. Dit
roept de vraag op: is het Nederlands eigenlijk wel tot in de finesses te beheersen
voor niet-Nederlanders? Het is alsof onze taal zijn geheimen met tegenzin prijsgeeft
tegenover vreemdelingen. Wat maakt het Nederlands zo weerbarstig?
Het is een bekend fenomeen: het leren beheersen van een tweede of vreemde
taal op volwassen leeftijd kost grote moeite. Tot perfectie leidt het leerproces zelden.
Wel zijn er grote individuele verschillen. De ene buitenlander spreekt zelfs na twintig
jaar verblijf in ons land nog altijd rudimentair Nederlands, de ander kan zich binnen
een jaar zeer
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goed verstaanbaar maken. Bij kinderen die een tweede taal leren zijn die verschillen
veel minder groot. Zij pikken een andere taal spelenderwijs op - tot de leeftijd van
ongeveer tien jaar. Met verbluffende resultaten. Ze bereiken vrijwel allemaal,
schijnbaar zonder inspanning, een ‘moedertaalniveau’, ook in de uitspraak.
Volwassenen lukt dat laatste slechts bij hoge uitzondering.

■Elasticiteit
De verklaring voor dit verschil tussen jong en oud zou liggen in de elasticiteit van
de jonge hersenen. Bij kinderen kunnen de hersenen nog ‘gevormd’ worden naar
zintuiglijke indrukken, dus ook bijvoorbeeld naar klanken die zij opvangen en die ze
vervolgens haarscherp kunnen reproduceren. Veel meer dan volwassenen leren
kinderen een taal vooral auditief: door zeer veel te luisteren. Volwassenen stuiten
op de biologische barrière die een taalverwerving-met-kinderlijk-gemak verhindert.
Zo horen ze het verschil tussen de en het (‘ut’) gewoonweg niet en moeten ze het
heel bewust leren: dé krant, hét boek. Anders gezegd: kinderen leren een taal veelal
‘impliciet’, zonder bijvoorbeeld veel over regels en uitzonderingen na te denken.
Volwassenen zijn meer aangewezen op bewust of ‘expliciet’ leren, omdat het
vermogen tot impliciet leren na het tiende levensjaar afneemt. Zij moeten woorden
en frasen in hun hoofd stampen, ze leren allerlei regels en uitzonderingen. Niet
iedereen lukt dat even goed. Dat verklaart waardoor er zulke grote individuele
verschillen in leerresultaat kunnen ontstaan. Expliciet leren waarborgt ook geen
perfectie: bij spontaan taalgebruik worden al die regels en uitzonderingen gemakkelijk
veronachtzaamd. Expliciet leren leidt tot kennis, niet - of slechts indirect - tot
vaardigheid.

Kinderen pikken een andere taal spelenderwijs op - tot de leeftijd van
circa tien jaar.
Kinderen mogen een tweede taal dan soepel, snel en perfect verwerven, hun
beheersing is ook vluchtig. Noam Chomsky, de vermaarde Amerikaanse linguïst,
woonde ooit enige tijd met zijn gezin in Italië en deed verwoede pogingen het Italiaans
machtig te worden. Bij zijn gestuntel om in een pizzeria de bestelling te doen verloor
zijn jongste zoon z'n geduld en nam het in vloeiend Italiaans van zijn vader over.
De beroemde taalkundige was stomverbaasd want hij wist niet dat zijn zoon al zo
veel Italiaans had opgepikt. Maar, zo gaat het verhaal verder, terug in Amerika
kende de zoon een jaar later geen woord Italiaans meer, terwijl Chomsky zelf al dat
Italiaans nog in zijn hoofd had.

■Tweedetaalschrijvers
Het leren van een tweede taal is bij volwassenen weliswaar vaak geploeter, maar
het kan toch tot uitstekende en blijvende resultaten leiden. Luister naar Máxima, zie
Karacaer, hoor Ayaan Hirsi Ali. De van oorsprong Poolse schrijver Joseph Conrad
publiceerde pas rond zijn veertigste in het Engels. Dat proza behoort tot de top van
de wereldliteratuur. De Chinese romanschrijfster Ying Chen vestigde zich in 1989
op 27-jarige leeftijd in Quebec. Drie jaar later publiceerde ze haar eerste roman in
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het Frans en sindsdien is ze een gevierd auteur. Nederland kent sinds jaar en dag
ook zijn migrantenschrijvers.
Zijn deze ‘tweedetaalschrijvers’ volwassen wonderkinderen? Hebben hun hersenen
de lenigheid uit de kindertijd behouden? Conrad was ongetwijfeld een groot talent.
Maar van sommige migrantenschrijvers is mij bekend dat het Nederlands in hun
manuscripten tot ernstige migraineklachten bij de uitgeverij kan leiden. Ying Chen
vertelt nuchter over de sleutel tot haar succes: Frans leren was gewoon keihard
werken. Wel gebruikte ze een wat vergeten methode - elke dag een half uur lang
hardop Franse teksten lezen. Zo zijn er, naast een efficiënte aanpak, tal van andere
factoren die het taalleren beïnvloeden, zoals motivatie, discipline, ijver, vooropleiding
en ervaring met leren. Natuurlijk spreekt de moedertaal een aardig mondje mee.
Belangrijk zijn bovenal de noodzaak én de gelegenheid de tweede taal voortdurend
te horen en te gebruiken. We vergeten weleens dat die noodzaak bij kinderen
bijzonder groot is - een kwestie van over-
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leven. Bovendien horen zij vele uren per dag de tweede taal om zich heen. Als zich
voor volwassenen dezelfde omstandigheden voordoen, leren zij een tweede taal
ook heel goed beheersen. Máxima móést wel.

■Kennen of weten?
Blijven de struikelblokken, ook voor wie al een hoog niveau bereikt heeft. De rede
van Máxima en het stuk van Karacaer geven onbedoeld inzicht in de hardnekkigheid
van de problemen met het Nederlands: de woordvolgorde, het gebruik van er en
het, de lidwoorden - en alle consequenties die de keuze tussen de en het met zich
meebrengt, zoals welk of welke, deze/die of dit/dat en goed of goede. Maar dit zijn
niet de enige hindernissen. Wanneer gebruik je wel of geen lidwoord? Waarom zeg
je ‘naar school’ maar ‘naar de bioscoop’? Waarom zijn deze zinnetjes wél goed:
‘Die mensen zijn aardig’, ‘Dat zijn aardige mensen’ en ‘Die zijn aardig’, terwijl ‘Die
zijn aardige mensen’ fout is? Of neem het ondoorgrondelijke onderscheid tussen
‘Ik las het in de krant’ en ‘Ik heb het in de krant gelezen.’
Ook in woordbetekenissen stelt onze taal buitenlanders voor raadsels: wanneer
gebruik je kennen en wanneer weten? Wat is het verschil tussen betekenen en
bedoelen? Voor de juiste uitspraak moeten mensen soms acrobatische toeren met
hun spraakorganen uithalen. En dan nog: als je buitenlanders ergens aan herkent,
is het wel hun typische tongval. Niet alleen voor Turken of Chinezen, ook voor
Duitsers blijft onze taal op dat vlak lastig.

Afrikaans eethuis in Amsterdam, 30 april 2008.
Foto: Onze Taal

■Inzicht
De komende tijd zal ik in korte bijdragen steeds een berucht probleem bij het leren
van het Nederlands belichten. Hoe ontstaan de fouten? Zijn ze te voorkomen? Hoe
erg is het als mensen een lidwoord weglaten of een verbuigingsuitgang verkeerd
plaatsen? Daarbij zal ik ook moeilijkheden bespreken van mensen met een bepaalde
taalachtergrond. Wat zijn de grootste problemen voor Engelsen, Marokkanen of
Romaanstaligen?
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Ooit kreeg ik een verbolgen vader van een studente op mijn spreekuur. Ik werkte
destijds aan een vertalersopleiding. Zijn dochter, een meisje dat lang in Spanje had
gewoond, was gezakt voor een examen vanwege haar belabberde Nederlands. Er
was naar mijn oordeel geen zalf aan te strijken. Ik adviseerde haar te stoppen met
de opleiding. De vader was woest. In alle ernst zei hij, als een verwijt aan mijn adres:
‘Nederlands is de allermoeilijkste taal die er is. Dat is gewoon niet te leren’ - niet
beseffend dat hijzelf het bewijs was van het tegendeel.
Elke taal is te leren, ook het Nederlands. Inzicht in de struikelblokken kan daarbij
helpen. Dat inzicht kan niet alleen voor buitenlanders nuttig zijn, maar ook voor
Nederlanders. De taalproblematiek van buitenlanders biedt moedertaalsprekers
vaak een verrassend inkijkje in de complexiteit van de eigen taal. Voor een klas
buitenlandse studenten behandelde ik eens een betoog dat eindigde met de handige
dooddoener: ‘De tijd zal het leren.’ Ging er een aarzelende vinger omhoog van een
Iraanse studente: ‘Meneer, de tijd kán toch niet leren?’

Taaltest
Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1.

a.
b.
c.

cholesterol
cholostorol
cholesterol

2.

a.
b.
c.

console
consòle
consôle

3.

a.
b.
c.

pettycoat
petticoat
pattycoat

4.

a.
b.
c.

tweeëiig
twee-eiig
twee-eiïg

5.

a.
b.
c.

zuid-westelijke sahara
Zuid-Westelijke Sahara
zuidwestelijke Sahara

B. Vergroot uw woordenschat
1. mamzel
a.
b.
c.

vrouwelijke marmot
gouvernante
overbezorgde moeder

2. obituarium
a. overzicht van dagelijkse verplichtingen in een klooster
b. lijst van overledenen van een klooster

Onze Taal. Jaargang 77

c.

overzicht van inkomsten en uitgaven van een klooster

3. panacee
a.
b.
c.

wondermiddel
amandelgebak
voorbehoedmiddel

4. scabieus
a.
b.
c.

schandaleus
onwelvoeglijk
schurftig

C. Zoek de fouten
1. Om de geluidoverlast van het uitdijende forenzenverkeer te reduceren wordt
gebruik gemaakt van steeds buitennissiger en excentriekere oplossingen.
2. Een ovalen aarden geluidwal, een glazen pyramide en het eerstdaags in de
Randstad te realiseren ellipsvormige stratenpatroon bewerkstelligt dat
omwonenden minder hinder ondervinden.

D. Extra
Hoe wordt aan de telefoon weleens duidelijk gemaakt of de maand juni of juli bedoeld
is?
De antwoorden vindt u op bladzijde 181 van dit nummer.
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Riemer Reinsma
Namen op de kaart
Dorpen aan de rivier
Waar komt de naam Schiphol vandaan? Heeft Abel Tasman inderdaad
Tasmanië ontdekt? Waarin onderscheidt een terp zich van een wier?
Dit soort vragen kunnen rijzen als je met de vinger over de landkaart
gaat. Riemer Reinsma gaat er in zijn tweemaandelijkse rubriek
‘Namen op de kaart’ op in.
Het was rond het jaar 1100 aantrekkelijk om aan de rivier te wonen: het was
economisch belangrijk, en bovendien zat je op de oeverwallen droog, anders dan
op het drassige land iets verder van de rivier vandaan. Langs de rivier de Waal
konden op die manier dorpen ontstaan, zoals Boven-Leeuwen en Beneden-Leeuwen;
langs de Dommel verrezen Opwetten en Nederwetten, langs de Maas Over- en
Nederasselt, en langs de Hollandse IJssel Haastrecht en Beneden-Haastrecht.
Allemaal duidelijk, wat betreft dat ‘boven’ en ‘beneden’: Boven-Leeuwen ligt hoger,
oftewel meer stroomopwaarts, dan de ‘beneden’-variant. Datzelfde geldt voor de
andere duo's: ook daar liggen de ‘neder’- en ‘beneden’-varianten steeds lager (dus
dichter bij zeeniveau) dan de ‘boven’-, ‘op’- en ‘over’- varianten.
Maar als je er dieper over nadenkt, rijst er toch nog een vraag: welk van de dorpen
was er het eerst? Het is tenslotte niet goed denkbaar dat er op één en hetzelfde
moment twee dorpen tegelijk zouden zijn gebouwd en dat die meteen de huidige
namen kregen. Nee, het moet met één dorp begonnen zijn. Welk zou dat steeds
zijn geweest: het hoge of het lage?

■Met de stroom mee
Laten we eens naar één zo'n duo kijken: Haastrecht en Beneden-Haastrecht, waarbij
dus slechts een van de twee een toevoeging heeft. Het ligt voor de hand dat die
toevoeging er is gekomen ter onderscheiding van het oorspronkelijke dorp. En dat
zou dan Haastrecht geweest moeten zijn. Dat wordt bevestigd door de naslagwerken:
Haastrecht bestond al in 1108 en heette toen Havekesdret, oftewel ‘de drecht (=
vaarwater) van iemand die Haveke heet’. De naam van het dochterdorp
stroomafwaarts verscheen pas in 1678.
Stroomafwaarts varen, zo zou je denken, lijkt het normale patroon te zijn geweest.
Handig, want je dreef met de stroom mee. Dat is een aannemelijke theorie, maar
een Belgisch namenkoppel gooit roet in het eten: Ename en Nederename.

■Van laag naar hoog
Hoewel Ename ‘hoger’ ligt dan Nederename, en alles erop lijkt te wijzen dat Ename
de oudste van de twee was, toont de historicus L. Milis in het boek Uit het rijke
verleden van Ename op grond van archeologische vondsten aan dat de oudste
vestigingsplaats juist in Nederename lag, het lagergelegen dorp dus. En iets
dergelijks geldt voor het koppel Lage en Hooge Zwaluwe. Die zijn beide genoemd
naar een - nu verdwenen - riviertje Zwaluwe, waarvan de naam verwant was met
het woord zwellen.
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Ook bij de Zwaluwe moet de bewoning van laag naar hoog verlopen zijn, want in
de plaats die nu Lage Zwaluwe heet, stond (of staat) het Huis te Zwaluwe, zonder
toevoeging dus. Naar de rivier Zwaluwe zelf kan het huis niet genoemd zijn, want
de woorden Huis te komen nooit voor in combinatie met een riviernaam. Lage
Zwaluwe heeft dus ooit Zwaluwe geheten, en was dus het eerste dorp. Het is
bovendien heel goed te verklaren dat de eerste bewoners niet vanuit de bovenloop
van de Zwaluwe gekomen zijn. Daar wás immers niets. De Zwaluwe ontsprong op
een drassig, nauwelijks begaanbaar veenkussen waar een mens in de tijd tot
omstreeks 1100, toen er nog geen dijken waren en het veen nog niet ontgonnen
was, niets te zoeken had. Om naar de plek te komen die nu Hooge Zwaluwe heet,
móést je wel via Lage Zwaluwe reizen. Een tocht over land, over het zompige
veenkussen, was onmogelijk.

Het dorp Lage Zwaluwe was er eerder dan Hooge Zwaluwe.

■Schijnbare koppels
Hoewel het op het eerste gezicht onlogisch lijkt dat mensen stroomopwaarts trokken,
zal dat nauwelijks een probleem zijn geweest: westelijk Nederland is vanouds
nagenoeg vlak, de rivieren hebben weinig of geen stroming en kunnen dus makkelijk
in beide richtingen worden bevaren. Daar komt nog bij dat er over de oeverwallen
langs de rivieren primitieve wegen zullen hebben gelopen waarlangs men zich kan
hebben verplaatst, zoals Karel Leenders meldt in zijn boek Van Turnhoutervoorde
tot Strienemonde (1996).
Dan zijn er tot slot ook nog schijnbare koppels, zoals Heusden en Opheusden.
Schijnbaar, want Opheusden ligt aan de Rijn en Heusden aan de Maas, en de twee
worden gescheiden door tientallen kilometers. Oorspronkelijk heetten beide dorpen
Heusden, waarbij de naamsovereenkomst op toeval berust. Dat wil zeggen: ze zijn
onafhankelijk van elkaar ontstaan. (De etymologie is overigens niet bekend.) Later
kreeg het oostelijk gelegen Heusden het voorvoegsel Op om verwarring met de
westelijke naamgenoot te voorkomen.
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Guus Middag
Zong
Oud en versleten
Waarom zingt Eva de Roovere ‘Jij is lastig’ en ‘fantastig’? En de
jongens van Opgezwolle ‘proef die woofer’? En hoe komt het dat dit
zo bijzonder klinkt? In zijn rubriek ‘Zong’ staat Guus Middag stil bij
de taal en de poëzie die te horen is in allerlei Nederlandstalige liedjes,
oud en nieuw.
Er kwam een liedje uit de radio. Het begon met een opgewekt pianoriedeltje en toen
kwam er een jongensachtige stem die begon te zingen: ‘als ik oud ben en versleten’.
Dat was verrassend: een ouderdomsoverpeinzing. Zo ging het verder: ‘als ik oud
ben en versleten / en ik voor mijn raampje sta’. Op dat moment schoot ik in de lach,
vanwege dat ‘raampje’. Een oude en versleten man staat voor het raam, daar kun
je je van alles bij voorstellen: droevig of ziekelijk, zwijgzaam of wijs, staart hij naar
een onbestemde verte. Maar als het raam een raampje wordt, krijgt de scène iets
kinderlijks, of simpels. Hier heb ik mijn kamertje en hier mijn rollatortje en daarmee
schuifel ik naar mijn vaste plekje, een klein hoog raam met uitzicht, en daar ga ik
dan de hele dag voor staan en doorheen kijken: mijn raampje.

■Ouderdomsscenario's
Dat zijn de drie ingrediënten van dit merkwaardige lied: een vrolijk wijsje, een treurig
gegeven, een licht oneerbiedige houding. In het vervolg van het lied worden nog
een paar mogelijke ouderdomsscenario's besproken: ‘als ik in mijn rolstoel
neergezeten / nauwelijks weet da'k nog besta’, ‘als ik oud ben en versleten, / jou
moet vragen wie ik ben’ en ‘als ik al jouw liefde ben vergeten / en mijn vrienden niet
meer ken’. Het zijn duidelijke symptomen van de ziekte van Alzheimer. Wat moeten
we doen als de zanger door deze ziekte wordt getroffen? Hij laat er in het refrein
geen twijfel over bestaan: ‘geef me dan alsjeblief een spuitje / of een duwtje door
het raam.’
Hij zingt het echt, op dezelfde opgewekte meezingtoon als de rest van het lied,
met opnieuw een paar verkleinwoorden (‘spuitje’, ‘duwtje’) voor het onschuldige
effect. Een buitenlander die de Nederlandse taal niet verstaat, zou nooit vermoeden
dat dit lied handelt over maatschappelijke kwesties als wilsbekwaam- of juist
onbekwaamheid, uitzichtloos lijden, waardig sterven en hulp bij zelfdoding. Op
dezelfde montere toon gaat de stem verder: ‘als mijn hersenen al gestorven zijn, /
maar mijn lijf 't nog niet wil weten / en blijft leven voor de schijn’, ‘als ik enkel mensen
werk verschaf, / als ik niet meer alleen kan eten, / meer dan één been al in 't graf’.
Ook dan luidt het verzoek om de patiënt ter wille te zijn en hem snel naar de andere
wereld te helpen, met behulp van een spuitje of een duwtje. Hij geeft er, in een
tussenstuk, ook nog wel redenen voor, maar ik weet niet of die rechtsgeldig zijn: ‘ik
ben geboren zonder luier / en zo wil ik ook graag dood.’ En: ‘ik kan nog uren zitten
kauwen / op een simpel stukje brood; / zo blijf ik nog wel bezig, maar het hoeft niet
meer voor mij.’ Zo zingt hij zichzelf naar deze wrange climax: ‘want laat ons eerlijk
wezen, /ja, het is al lang voorbij.’
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■Briefje
Alles wijst erop dat we hier, ondanks het vrolijke arrangement, toch echt met een
serieus euthanasielied te maken hebben - een heel nieuw genre binnen de nederpop.
Het wordt gezongen door de Vlaamse groep Yevgueni, het heet ‘Oud en versleten’
en het is te vinden op de cd Kannibaal, uit januari 2005. In augustus 2006 werd het
uitgebracht als single. Dit voorjaar werd het weer even actueel, bij de dood van
schrijver Hugo Claus. Hij leed al geruime tijd aan de ziekte van Alzheimer. Hij bleek
al lang geleden een euthanasieverklaring te hebben opgesteld, toen hij nog
voldoende bij zinnen was om volgens de regels van de wet wilsbekwaam te mogen
heten. Op grond daarvan had hij nu, even monter als in het lied van Yevgueni leek
het wel, gevraagd om een spuitje of een duwtje. Bij Claus had men gekozen voor
het spuitje. Het leidde nog even tot een maatschappelijke discussie over de vraag
of dit zomaar kon.
Een van de problemen bij euthanasie is dat iemand dat spuitje of duwtje
daadwerkelijk moet geven. Geen lichte taak, ook niet voor een dokter. De zanger
van Yevgueni heeft dit probleem voorzien. Om ons niet onnodig in juridische
problemen te brengen belooft hij nu alvast: ‘ik schrijf vooraf wel een briefje / dat het
per ongeluk is gegaan.’ Dat zal de rechters er te zijner tijd wel van overtuigen dat
alles correct is verlopen: als de dode voor zijn dood al zwart op wit heeft verklaard
dat het een ongeluk was, dan komt het vast allemaal dik in orde.
Het zijn de meest aansprekende regels van het lied. De zaal zingt bij optredens
van Yevgueni altijd uit volle borst mee: ‘geef me dan alsjeblief een spuitje / of een
duwtje door het raam.’ De handen gaan omhoog, de mobiele telefoons gaan aan,
de verlichte displays gaan omhoog, en dan lekker boven je hoofd meezwaaien op
het ritme en meezingen: ‘ik schrijf vooraf wel een briefje / dat het per ongeluk is
gegaan.’

De Vlaamse groep Yevgueni.
Foto: Koen Bauters
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Hugo Quené
Utrechts instituut voor linguïstiek OTS, Universiteit Utrecht
Andante of allegro?
Verschillen in spreektempo tussen Vlamingen en Nederlanders
Nederlanders spreken sneller dan Vlamingen. Dat was althans de uitkomst
van een onderzoek waar ruim drie jaar geleden in Onze Taal verslag van
werd gedaan. Maar in de Volkskrant werd die conclusie nog diezelfde
maand bestempeld als een van de ‘wetenschappelijke blunders van 2004’.
Hoe zat dat? En kloppen de resultaten inderdaad niet? Een verbeterde
onderzoeksmethode biedt nieuwe inzichten.

Foto: Onze Taal

In december 2004 verscheen er in Onze Taal een artikel van Jo Verhoeven, Guy
De Pauw en Hanne Kloots over spreeksnelheid in Nederland en Vlaanderen. Uit
onderzoek was gebleken dat Nederlanders sneller spreken dan Vlamingen, en dat
Randstedelingen sneller spreken dan andere Nederlanders. Deze bevindingen
waren gebaseerd op de gemiddelde spreeksnelheden van 80 Nederlandse en 80
Vlaamse leerkrachten, in interviews van ca. 15 minuten per leerkracht.
Het artikel trok veel media-aandacht, maar lokte ook kritiek uit.
Wetenschapsjournalist Hans van Maanen rangschikte het onderzoek in de Volkskrant
zelfs onder de ‘wetenschappelijke blunders van 2004’. Hij bekritiseerde vooral de
geringe omvang van de steekproef: ‘Eén oude Antwerpse stotteraar, en de
achterstand is hopeloos’, aldus Van Maanen.
Deze kritiek ging een beetje voorbij aan twee feiten. Ten eerste was het onderzoek
toch gebaseerd op maar liefst 38 uur spraakmateriaal, wat een enorme omvang is,
ten tweede komt dit materiaal uit de meest betrouwbare verzameling spraak die wij
voor het Nederlands kennen: het Corpus Gesproken Nederlands. De gesproken
taal in dit corpus is uitvoerig van aantekeningen (oftewel annotaties) voorzien. Zo
is van bijna alle sprekers leeftijd, geslacht, regionale afkomst en opleiding bekend.
De invloed van al die factoren kan dus betrouwbaar gemeten worden.

■Vereenvoudiging
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Maar hoe was het dan toch mogelijk dat er zulke felle kritiek kwam op het onderzoek?
Dat kwam doordat de onderzoekers hun materiaal sterk hadden vereenvoudigd, en
dat was weer omdat hun statistische methode alleen met zulke vereenvoudigde
gegevens overweg kon. Daarom hadden zij om te beginnen alleen vergelijkbare
spraakfragmenten gekozen: interviews met leerkrachten. Verder hadden ze van
elke spreker eerst het gemiddelde spreektempo berekend. De rest van de statistiek
vond dus plaats met maar 160 getallen (2 × 80 sprekers) - en precies dat werd door
Van Maanen bekritiseerd.
Door die vereenvoudiging van het materiaal bleef in ieder geval buiten beeld dat
individuele sprekers ook sterke variatie kunnen vertonen: de ene spreker spreekt
alles ongeveer in één tempo uit, de ander wisselt snelle spraak af met langzame.
Het is bekend dat de tempoverschillen bij één en dezelfde spreker heel groot kunnen
zijn, en dat is voor de communicatie veel belangrijker dan verschillen tussen sprekers.

■Verbeterde techniek
Een recent ontwikkelde statistische techniek (de zogeheten ‘multilevel-analyse’)
maakt het nu mogelijk om het beschikbare materiaal veel gedetailleerder te
analyseren. Daartoe knipten we de 38 uur spraak in kleinere stukjes, waardoor het
aantal gegevens waarop we onze analyse baseren, veel groter wordt. We kozen
ervoor de spraak op te knippen in ‘frasen’. Een frase is een stukje spraak tussen
twee spreekpauzes. Die spreekpauzes zijn in het Corpus Gesproken Nederlands
genoteerd, dus de frasen zijn eenvoudig automatisch te bepalen. Een frase kan een
zin zijn, maar meestal is het een stuk van een zin. In een voorbeeld als ‘Ik heb het
hem... gisteren verteld’ is ‘Ik heb het hem’ de eerste frase en ‘gisteren verteld’ de
tweede.
Met deze techniek kunnen we het materiaal opknippen in 52.975 afzonderlijke
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frasen, die bijna allemaal slechts één keer voorkomen in de 38 uur spraakmateriaal.
Dat komt vooral doordat we niet-talige geluidjes als ehh en hmm en korte frasen
als jaaa en nou nee verwijderd hebben uit het materiaal. Alleen een paar frasen als
ja precies komen meer dan eens voor. Van elk van die frasen kunnen we het
spreektempo bepalen door de spreektijd te delen door het aantal lettergrepen dat
uitgesproken had moeten worden - in het geval van ja precies zijn dat er dus drie.
De multilevel-analyse maakt het mogelijk om te bepalen welke factoren de meeste
invloed hebben op het spreektempo. Doordat het materiaal zo goed geannoteerd
is, kunnen we verschillende factoren (leeftijd, geslacht, regionale afkomst) hierbij
betrekken. Toch zijn er ook factoren waarvan uit eerder onderzoek bekend is dat
ze samenhangen met spreeksnelheid, die buiten ons gezichtsveld vallen. Zo is het
onmogelijk om de mate van opgewondenheid of emotionele betrokkenheid van de
sprekers te bepalen.

■Vooruit plannen
Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat de allerbelangrijkste factor voor
het spreektempo niet het verschil tussen Nederlanders en Vlamingen is, maar de
lengte van de frase. Langere frasen, die uit meer lettergrepen bestaan, worden in
het algemeen sneller uitgesproken. Dit verschijnsel staat bekend als ‘anticipatorische
verkorting’. Het wijst erop dat sprekers vooruit plannen. Als ze een langere frase
gaan uitspreken, versnellen ze hun spraak. Bij een kortere frase spreken ze
langzamer.

Figuur 1. Gemiddeld spreektempo (horizontaal, in lettergrepen per seconde), en variatie in
spreektempo bij iedere spreker (verticaal, in willekeurige eenheden), voor sprekers uit
Nederland (rood) en Vlaanderen (blauw).

Dat is belangrijk, omdat het betekent dat een hogere spreeksnelheid ook een
gevolg kan zijn van langere frasen. Iemand die gemiddeld langere frasen uitspreekt,
zal daardoor ook sneller spreken. Daar zullen we dus bij de verdere analyse rekening
mee moeten houden; verderop kom ik er nog op terug.
Een belangrijk voordeel van de multilevel-analyse was dat we de effecten van
verschillende factoren tegelijk kunnen bepalen. Zo kunnen we ook in één oogopslag
een beeld krijgen van de variatie in spreektempo van individuele sprekers. Misschien
spreekt een spreker wel gemiddeld sneller, maar met minder variatie.
Omdat we in staat zijn meerdere factoren tegelijk te bekijken, zien we dat de
fraselengte wel de belangrijkste factor is voor spreektempo, maar dat ook andere
factoren een belangrijke rol spelen. Dat is duidelijk te zien in figuur 1. Daarin worden
het spreektempo en de individuele variatie per spreker geïllustreerd. Moeiteloos is
te zien dat de Nederlanders (de rode driehoekjes) gemiddeld sneller spreken. Dit
verschil wordt zo te zien niet veroorzaakt door een paar Antwerpse of Amsterdamse
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stotteraars. Ook zien we dat de tempovariatie bij een spreker aanzienlijk kleiner is
bij de Nederlanders dan bij de Vlamingen. De Nederlanders spreken met een relatief
hoger en constant tempo; de Vlamingen daarentegen met een lager en variabel
tempo.

Figuur 2. Gemiddelde fraselengte (horizontaal, in aantal lettergrepen), en variatie in
fraselengte bij iedere spreker (verticaal, in willekeurige eenheden), voor sprekers uit
Nederland (rood) en Vlaanderen (blauw).

■Randstad
Is het nu zo dat Nederlanders sneller spreken omdat hun frasen langer zijn? Nee,
het is juist andersom, zoals te zien is in figuur 2. Nederlanders produceren gemiddeld
kortere frasen dan de Vlamingen. Dat betekent dat het hogere spreektempo wel
degelijk verklaard moet worden uit een verschil tussen Nederlanders en Vlamingen.
Verhoeven, De Pauw en Kloots hadden dus gelijk. Zelfs als we de factor van de
fraselengte helemaal uitsluiten door alleen frasen van gelijke lengte met elkaar te
vergelijken, blijven Nederlanders sneller spreken dan Vlamingen. We kunnen dit
verschil ook karakteriseren met termen uit de muziekwereld. Nederlanders spreken
meer allegro (korter, sneller, minder variatie) en Vlamingen meer andante (langer,
trager, gevarieerd).

Zelfs als we alleen frasen van gelijke lengte met elkaar vergelijken, blijven
Nederlanders sneller spreken dan Vlamingen.
En wordt er in de Randstad nu ook sneller gepraat dan in de rest van Nederland,
zoals Verhoeven c.s. ontdekten? De steekproef van 20 Randstedelingen is inderdaad
te klein om daar iets over te kunnen zeggen. Het gemiddelde tempo van deze groep
(5,2 lettergrepen per seconde, in onze heranalyse) is weliswaar iets hoger dan dat
van de andere Nederlandse sprekers (5,0), maar dat verschil is te klein om er
conclusies aan te kunnen verbinden. Wetenschappelijk gezien kan het ook door
toeval veroorzaakt zijn.
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■Andere factoren
Het lijkt vreemd dat twee gemeenschappen waarin dezelfde taal wordt gebruikt,
zoals Nederland en Vlaanderen, zulke verschillen in spreektempo laten zien. Toch
zijn soortgelijke verschillen in spreektempo in eerder onderzoek wel gerapporteerd
tussen het Spaans van Puerto Rico en van de Dominicaanse Republiek.
Overigens blijkt uit onze heranalyse dat ook andere factoren van belang zijn: de
mannen uit dit onderzoek spreken iets sneller dan de vrouwen, en er is ook een
verschil tussen jongeren (jonger dan 40) en ouderen (ouder dan 45). Als we die
twee groepen vergelijken, zien we dat ouderen kortere frasen gebruiken, maar wel
meer variatie aanbrengen in hun spreektempo en in hun fraselengte.
Zoals opgemerkt zijn in dit onderzoek niet alle mogelijke factoren bekeken. Het
is bekend dat sprekers hun tempo vooral vertragen en versnellen om nadruk te
leggen, en hun betrokkenheid te tonen. Deze aspecten zijn in het normale
spraakverkeer natuurlijk van het grootste belang. Dat neemt niet weg dat het voor
je spreektempo blijkbaar uitmaakt of je Vlaming of Nederlander bent. Ook als je
dezelfde taal spreekt.

Antwoorden Taaltest
(zie bladzijde 174)
Spelling
1.
2.
3.
4.
5.

c. cholesterol
a. console
b. petticoat
b. twee-eiig
c. zuidwestelijke Sahara

Woordenschat
1.
2.
3.
4.

b. gouvernante
b. lijst van overledenen van een klooster
a. wondermiddel
c. schurftig

Zoek de fouten
1 geluidsoverlast mag ook, forensenverkeer, gebruikgemaakt, buitenissiger(e)
2 ovale geluidswal mag ook, piramide, eerdaags mag ook, bewerkstelligen

Extra
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Om misverstanden te voorkomen wordt juni weleens uitgesproken als ‘juno’ en juli
als ‘julij’.

Spaan
Engels van Reve
Vor iemand met zijn gevoel voor de Nederlandse taal schreef Gerard Reve bizar
slecht Engels.
‘I heard, to my great content, that you are hard at work (...)’, schreef hij W.F.
Hermans op 30 april 1956. Het is het Engels dat je van een Nederlands politicus
verwacht, van een wiskunde-nerd gespeend van muzische talenten, van een zojuist
in de Premier League geparachuteerde profvoetballer uit Kerkrade, maar niet van
de schrijver van Bezorgde ouders, De avonden en Op weg naar het einde,
oud-leerling nota bene van het Vossius Gymnasium, hoewel hij het daar niet verder
schopte dan de vierde klas. Dat laatste had misschien ook andere redenen dan een
gekwelde genialiteit.
De in veel opzichten schitterende correspondentie tussen beide literaire
grootmachten (onlangs samengebracht in Verscheur deze brief! Ik vertel veel te
veel) bevat in het Engels gestelde brieven, verstuurd tussen 1952 en 1956, de
periode dat Reve geen Nederlands meer wilde schrijven, waarin fouten staan die
even aandoenlijk als onbegrijpelijk zijn. Op bladzijde 165:
These last day(s) I have been typing Gossamer which I got the correction
of back from London.
(Voor lezer en eindredactie: ‘Since I got the corrected proofs back from London, I
have been typing up Gossamer these past few days’, is ongeveer wat Reve
vermoedelijk had willen schrijven.)
Af en toe was het Engels zó krom dat ik, zijn reputatie indachtig, de man ervan
verdacht Hermans op een geraffineerde manier te hebben willen treiteren. Ik vroeg
aan zijn biograaf Nop Maas, tevens medebezorger van het brievenboek, of zoiets
mogelijk zou kunnen zijn. Hij dacht van niet. Reve keek te veel op tegen Hermans
en wilde hem helemaal niet pesten, te zeer beducht als hij was voor diens beruchte
aanvallen op tegenstanders.
Keer op keer bezwoer Hermans zijn collega om toch vooral weer Nederlands te
gaan schrijven. Al zijn talent ging op deze manier verloren, vond hij. Het curieuze
is dat Reve er destijds in is geslaagd minstens drie van zijn Engelse verhalen
geplaatst te krijgen in The Paris Review, het invloedrijke literaire blad van de
Amerikaanse schrijver George Plimpton. Er moet toch iets van talent door het
onbeholpen Engels heen hebben geschemerd.
Tijdens de jaren tachtig - de vriendschap is dan door Hermans allang opgezegd
en de correspondentie van zijn kant vrijwel gestaakt - komen ze nog even tot elkaar,
dankzij de heksenjacht tegen de beide schrijvers door het Amsterdamse
gemeentebestuur onder leiding van de gruwelijke Ed van Thijn.
‘Door dat rapalje in Amsterdam gevoel ik me wel degelijk bedreigd’, schreef Reve.
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(Noot voor al wat jong is: Reve en Hermans hadden lezingen gegeven in
Zuid-Afrika. In die tijd vond men dat even erg als nu het schieten van konijnen, het
dragen van bont en het eten van ganzenlever. W.F. Hermans, verklaard tegenstander
van apartheid en getrouwd met een donkere vrouw, werd door Van Thijn tot persona
non grata verklaard in Amsterdam. Zijn partijgenote, het gemeenteraadslid Grewel,
stelde voor zijn boeken uit de bibliotheken te verwijderen.)
Henk Spaan
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Redactie Onze Taal
Tamtam
Uitstel pabo-taaltoets politiek twistpunt
In de Tweede Kamer is bezorgd gereageerd op het bericht dat de lerarenopleiding
van de Hogeschool Rotterdam de verplichte reken- en taaltoets straks niet in het
eerste jaar afneemt maar in het tweede jaar. De Rotterdamse pabo besloot tot het
uitstel omdat er anders te veel studenten zouden afvallen. Vooral onder allochtonen
is de uitval in het eerste jaar hoog: slechts 30% van hen slaagt voor de toets, en
dat terwijl er volgens de hogeschool een schreeuwend tekort is aan allochtone
leerkrachten. Maar liefst zeven op de tien Rotterdamse basisschoolleerlingen zijn
van buitenlandse afkomst, en van die verhouding is bij het onderwijspersoneel
momenteel nog niet veel terug te vinden.
De Tweede Kamerfractie van de VVD vindt daarentegen dat het oneerlijk is ten
opzichte van andere pabo's en dat de kwaliteit van de lerarenopleiding hiermee in
het gedrang komt: ‘Deze studenten staan tijdens stages al voor de klas, terwijl zij
basisvaardigheden nog niet voldoende beheersen. Dat is onacceptabel’, aldus
VVD'er Zijlstra in Kamervragen aan staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs.
Die liet op haar beurt weten nog steeds achter het uitstel te staan, omdat het om
zeer specifieke omstandigheden gaat en het uitstel een tijdelijke maatregel is.

Onze Taal genomineerd voor Sofprijs
De stichting Nederlands heeft het Genootschap Onze Taal uitgeroepen tot ‘sof van
de maand’ maart vanwege een artikel in het aprilnummer over ‘catchphrases’
(populaire citaten uit films en reclames), en het persbericht daarover.
De stichting vindt het vreemd dat ‘een genootschap dat zich richt op de koestering
van de Nederlandse taal, het kennelijk niet nodig (mogelijk?) vindt in een persbericht
met een Nederlandse tegenhanger te komen voor dat in het oog springende
leenbegrip’.
Peter Smulders, directeur van Onze Taal, verbaast zich over de nominatie: ‘We
hebben vorig jaar juist een oproep gedaan om mooie alternatieven voor catchphrase
te verzinnen, maar uiteindelijk hadden alle inzendingen zo hun nadelen: óf ze dekten
de lading niet óf ze klonken niet zo goed. Maar we nodigen de stichting Nederlands
van harte uit een woord te bedenken dat wél kans van slagen maakt.’ De stichting
heeft inmiddels gekozen: lokzin, aandachtsvanger en kreet.

Nieuwe staatssecretaris België nóg slechter in talen
Vorige maand werd in deze rubriek bericht over twee Franstalige bewindslieden uit
het nieuwe Belgische kabinet die verplicht naar Nederlandse les werden gestuurd.
Een van die twee heeft om politieke redenen zijn ambt alweer moeten opgeven, en
is inmiddels opgevolgd door de Waalse liberaal Olivier Chastel. Maar ook diens
talenkennis blijkt tegen te vallen. Zijn zwakste punt: het Engels. Zijn portefeuille:
Buitenlandse Zaken.
Zijn achilleshiel werd pijnlijk duidelijk tijdens een informele top van de Europese
ministers van Buitenlandse Zaken in het Sloveense Brdo. Enkele van Chastels
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buitenlandse collega's dachten aanvankelijk met een Oost-Europeaan te maken te
hebben, die in die kringen in het algemeen kennelijk niet bekendstaan om hun goede
beheersing van het Engels.
Een woordvoerder van Chastel heeft laten weten dat de staatssecretaris er
inmiddels alles aan doet om zijn Engels te verbeteren. Zijn Nederlands wordt daarbij
gelijk meegenomen, want net als bij zijn voorganger is ook het spreken en verstaan
van díé taal voor de Waal een probleem.

F-woord wekt woede in Vlaanderen

De slogan die in Vlaanderen kwaad bloed heeft gezet.
Ministerie van Gelijke Kansen

‘Fck hetero's en holebi's, ik ben tolero.’ Met deze slogan wil het Vlaamse ministerie
van Gelijke Kansen jongeren aanzetten tot meer tolerantie tegenover
homoseksualiteit, maar vooralsnog heeft de actie vooral kwaad bloed gezet. Met
name het eerste woord moest het bij velen ontgelden.
Een woordvoerder van het burgerinitiatief ‘Actie (voor het) Gezin’: ‘Nog afgezien
van de grove taal in de slogan lijkt de campagne relatievorming tussen twee mensen
te reduceren tot de zuiver seksuele verhouding. Aan een warme vriendschaps- of
liefdesband schenkt de campagne geen aandacht.’
En volgens Filip Dewinter van het rechtse Vlaams Belang geeft de campagne
niet alleen een slecht voorbeeld, maar is die ook beledigend voor jongeren: ‘Alsof
alle jongeren in Vlaanderen de hele dag, de middelvinger opstekend, “fuck” en “shit”
naar elkaar roepen.’
Verantwoordelijk minister Van Brempt noemt de campagne echter wél geslaagd,
en benadrukt in de discussie erover dat het f-woord niet wil verwijzen naar seksuele
daden maar dat het zoiets betekent als ‘de pot op met het hokjesdenken’.
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Frank Jansen
Hom of kuit
Moeten voetballers Nederlands spreken?
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige Frank Jansen behandelt iedere maand zo'n kwestie, en
nodigt iedereen uit te reageren.
Een groot deel van de Nederlandse profvoetballers komt niet uit Nederland en
spreekt geen Nederlands. De nieuwe trainer van PSV, Huub Stevens, vindt dat zijn
spelers op het veld één taal moeten spreken: het Nederlands. Is het wenselijk om
af te spreken dat dat voor alle Nederlandse betaalde voetballers zou moeten gelden?

Voorstander
Voetbal is een teamsport. Daarom is het tijdens de wedstrijd van het grootste belang
dat de spelers snel en duidelijk met elkaar kunnen communiceren. Op het veld
hebben ze ook te maken met het arbitrale trio, dat Nederlands spreekt en gerechtigd
is om onzorgvuldige uitingen zwaar te bestraffen. Met hun trainer hebben de
voetballers een intensieve en wederzijds afhankelijke relatie, die vereist dat ze elkaar
door en door begrijpen. En journalisten verwachten na de wedstrijd begrijpelijk
commentaar. Er is maar één instrument dat aan deze vier eisen kan voldoen, en
dat is een gemeenschappelijke taal.

Bij landskampioen PSV voetballen veel verschillende nationaliteiten

En laat die taal in Nederland dan ook meteen maar de Nederlandse standaardtaal
zijn. Niet alleen is het Nederlands nodig voor communicatie met de trainer, de
scheids- en grensrechters, de journalisten en de Nederlandse spelers, maar ook
om maatschappelijke redenen is Nederlands spreken een goed idee. Op die manier
kan het voetbal nog beter zijn rol als brandpunt van nationale identiteit vervullen.
Bovendien geeft het een krachtig signaal aan alle jongeren dat je ook in de sport
alleen ergens komt als je over voldoende vaardigheid in de Nederlandse taal
beschikt.

Tegenstander
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In de communicatie op het veld speelt taal een ondergeschikte rol, omdat spreken
veel te langzaam gaat. Veel belangrijker zijn de positie, de bewegingen en gebaren
van de medespelers, aangevuld met af en toe een kreet. Daarom is het voor het
winnen van de wedstrijd helemaal niet nodig dat er één taal gesproken wordt.
Als de spelers toch één taal moeten spreken, mogen de heren dan alsjeblieft zelf
uitmaken welke dat zal zijn? Dat werkt altijd het best. Mocht PSV volgend seizoen
geheel uit Brazilianen bestaan, dan is het toch logisch dat ze Portugees met elkaar
praten?
Probeer dat trouwens maar eens te verbieden. Zulke voorschriften miskennen
bovendien de eigen verantwoordelijkheid van de sporter. Serieuze sportlieden doen
alles om een topprestatie te leveren. Als hun duidelijk is dat de vaardigheid in een
andere taal, bijvoorbeeld het Nederlands, daartoe bijdraagt, dan zullen zij de eersten
zijn om die taal te leren.

Wat vindt u ervan? Moeten profvoetballers Nederlands spreken op
het veld?
Geef voor 30 juni 2008 uw mening op onze website: www.onzetaal.nl/homofkuit.
Of stuur een briefkaart met ‘Profvoetballers: Nederlands spreken op veld’ of
‘Profvoetballers: niet per se Nederlands spreken op veld’ naar de redactie van
Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In de volgende aflevering de
uitslag.

Uitslag vorige stemming
Is het goed dat vrouwen in het huwelijk hun meisjesnaam behouden? Sommige
inzenders vonden het meer een juridische dan een talige zaak, maar dat heeft u
niet belet enthousiast te reageren: 449 stemmers (88,4%) vóór naamsbehoud, en
59 (11,6%) tegen. Uit de inzendingen op het forum bleek dat de ‘naambehouders’
uitgesprokener zijn in hun mening dan de ‘naamveranderaars’, die meer ruimte laten
voor een vrije keuze. Interessant vond ik de vaak terloopse aanwijzingen dat die
naamkwestie in sommige relaties toch wat complexer ligt. Zo wijst een inzender op
Frans Bauers blijdschap over het feit dat zijn Mariska nu ook Bauer heet, en zo ‘zijn
lijfeigene’ is geworden. En een andere inzender begint met ‘Hoewel ik nog niet weet
of ik dit er bij mijn vriend door kan drukken...’

Onze Taal. Jaargang 77

184

Raymond Noë
InZicht
Eten en gerechten in het dialect
‘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.

In 2006 richtten zestien Vlaamse dialectverenigingen het samenwerkingsverband
‘Variaties’ op, een ‘koepelvereniging voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen’.
De doelstelling van deze organisatie is ‘de publieke opinie een positieve attitude
tegenover taalvariatie bij te brengen’, en een van de eerste wapenfeiten was een
dialectenquête naar een aantal uiteenlopende woorden die met eten en drinken te
maken hebben, zoals vergiet, kieskeurige eter, sleeuw (‘oneffen gevoel op de tanden
na het eten van zure vruchten’), zwoerd, ranzig, vlies op gekookte melk, drop, slappe
koffie, koffiegruis, boterham smeren, dronken en rest bier in glas. Bovendien werd
er een onderzoek gedaan naar jongerentaal op het gebied van eten, drinken, roken
en drugs.
Deze dialectenquête heeft nu geleid tot de publicatie van het smakelijk
vormgegeven boek Variatie(s) op je bord! Dialect en jongerentaal voor eten en
drinken. Het boek bestaat uit drie gedeeltes. Het eerste gaat in op vijf woorden uit
het bovengenoemde onderzoek, namelijk peul, hoofdkaas, bloedworst, snoepen en
peperkoek. De Vlaamse enquêteresultaten zijn voor de gelegenheid aangevuld met
gegevens uit de grote Vlaamse, Brabantse, Limburgse en Zeeuwse
dialectwoordenboeken, zodat voor deze begrippen de volledige geografische variatie
beneden de grote rivieren in kaart is gebracht. De verspreiding, de etymologie en
de meer culturele aspecten van alle varianten worden uitvoerig besproken.
Hierna volgt een uitgebreid gastronomisch intermezzo, geschreven in verschillende
dialecten, dat vooral over lokale Vlaamse culinaria gaat (met veel recepten). In het
derde deel, ten slotte, komt de jongerentaal aan de orde. Omdat de door jongeren
gebruikte woorden voor groente en fruit e.d. niet bleken af te wijken van die van de
volwassenen, werd hun gevraagd naar woorden ‘die meer aansluiten bij hun
leefwereld’. Het resultaat is een inventarisatie van de in Vlaanderen gebruikte
woorden voor onder meer ‘veel eten’ (fretten, boefen, schrokken), ‘zeer dronken’
(zat, scheef, murg), ‘overgeven’ (kotsen, brokken, een kalf leggen) en ‘sigaret’
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(saf(ke), peuk, koet). En als Vlaamse jongeren met elkaar proosten, zeggen ze
‘santé’ - net als hun ouders.

Variatie(s) op je bord! Dialect en jongerentaal voor eten en drinken onder
redactie van Evelien Van Renterghem e.a. is een uitgave van Variaties
vzw en kost €20,- (ingenaaid, 300 blz.). Bestellingen bij Veronique De
Tier: variaties@huisvanalijn.be of +32 478 65 79 85.

■Van Dale mee op reis

Met de zomervakantie op komst heeft Van Dale Lexicografie een aantal taalhulpen
voor toeristen uitgegeven. Ten eerste zijn er de ‘Miniwoordenboeken’. Dit zijn
tweetalige zakwoordenboekjes met elk 20.000 trefwoorden, verkrijgbaar in de talen
Frans, Duits, Engels, Spaans en Italiaans. Verder zijn er de taalgidsen Engels, Duits,
Frans en Spaans, onder de titel ‘Jouw 1000 belangrijkste woorden’. Voor elke taal
zijn er drie delen verschenen: ‘Basiswoorden’, ‘Vakantie & reizen’ en ‘Liefde &
verlangen’. Ze bevatten zinnetjes die de toerist goed van pas kunnen komen, hoewel
de inhoud van het sterk op jongeren gerichte deeltje ‘Liefde & verlangen’ ook de
lachspieren lijkt te willen prikkelen, getuige zinnen als ‘Manfred wollte mit Claudia
zu einem Intimhaarfriseur gehen’ en ‘Sie wollen gemeinsam den Gipfel der Lust
erklimmen.’
De Van Dale Miniwoordenboeken tellen elk ca. 480 blz. en kosten €7,50.
De Van Dale Taalgidsen tellen elk ca. 160 blz. en kosten ook €7,50.

■Gevleugelde woorden

‘Kennis is macht’, ‘Pluk de dag’, ‘Na mij de zondvloed’, ‘Tijd is geld’ - het zijn
gevleugelde woorden die iedereen kent. Minder bekend is van wie ze afkomstig zijn
en waarom ze werden uitgesproken. De Duitse journalist Helge Hesse vertelt in
Dan liever de lucht in! het verhaal achter ‘de vijfenzeventig beroemdste uitspraken
van de afgelopen 2600 jaar’, van onder anderen Thales van Milete en Heraclitus,
maar ook van Bill Clinton en George W. Bush. Hesse beperkt zich overigens niet
tot enkel de feiten, want hij probeert de uitspraken ook in de context van hun tijd te
plaatsen: wat zegt Caesars ‘De teerling is geworpen’ over de Romeinse tijd, en wat
Maarten Luthers ‘Hier sta ik, ik kan niet anders’ over de Reformatie?

Onze Taal. Jaargang 77

Dan liever de lucht in! De wereldgeschiedenis in 75 beroemde uitspraken
werd vertaald door Sander Hovinga. Het is een uitgave van Balans en
kost €18,95 (gelijmd, 343 blz.).
ISBN 978 90 501 8925 5

■Venters en hun roep

De schillenman, de lorrenboer en straatventers waren tot in de jaren vijftig vertrouwde
verschijningen op straat. De kreten waarmee ze zichzelf of hun waren aankondigden,
waren vaak moeilijk verstaanbaar, maar wie ze ooit gehoord heeft, zal ze nooit
vergeten. In het boek Vodduh! beschrijft Piet van der Eijk hoe de venters de straten
verlevendigden met hun verschijning, hun eigenaardigheden en vooral ook hun
kreten en roepen - zoals ‘'k Heb mooie andijvie, wijffie waar blijf-ie’, ‘Cent de moot
de kokosnoot’ en ‘Rozen als heipalen’.

Vodduh! Venters en hun straatroep is een uitgave van BZZTôH en kost
€13,50 (gelijmd, 160 blz.). ISBN 978 90 453 0689 6

■Voetbaltaal
Er zijn al aardig wat boeken en boekjes over de typische taal van het voetbalveld,
die vaak verschenen rond een EK of WK voetbal. Een daarvan is het uit 1997
daterende
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Voetbaltaal. Van aanspeelpunt tot zwabberbal van Arno Kantelberg. Pregnant en
helder legt hij uit wat we ons moeten voorstellen bij onder veel meer knijpen,
doordekken en beleving. Van zijn boek verschijnt dezer dagen een geactualiseerde
heruitgave. (Zie ook de lezersaanbieding op blz. 177.)

Voetbaltaal. Van aanspeelpunt tot zwabberbal, tweede druk, verschijnt
bij Prometheus en kost €9,95 (gelijmd, ca. 160 blz.).
ISBN 978 90 446 1231 8

■ Smid in familienamen

Amateurgenealoog Jan Spendel heeft een grote belangstelling voor familienamen.
Al eerder schreef hij boeken over van meier afgeleide namen en namen die met het
molenaarsvak te maken hebben, en onlangs is zijn boek over ‘smid’-namen
verschenen. Het bevat een lexicon van alle Nederlandse achternamen die met het
smidsvak te maken hebben (behalve Smid en Smit ook Cannegieter, Potgieter,
Ketelaar en vele andere), alsook zeer veel Europese varianten. Dat zijn met name
Duitse (Schmidt, Degener) en Engelse namen (Smith, Nemeth), maar ook Portugese
(Ferreiro), Hongaarse (Kovacs) en Poolse (Kowalski). Daarnaast bevat het boek
een inleiding over naamkundige en etymologische aspecten van de ‘smid’-namen,
en een ‘uit-leiding’ met allerlei (cultuur)historische informatie over het smidsvak.

Smid in familienamen is een uitgave van Gopher en kost €17,50 excl.
porto (gelijmd, 264 blz.). Bestellingen: www.gopher.nl.
ISBN 978 90 517 9581 3

■Engels voor kinderen

Onze Taal. Jaargang 77

Van Dale maakt al zo'n twintig jaar woordenboeken voor kinderen, en de nieuwste
loot aan deze stam is het Basiswoordenboek Engels. Het boek is bedoeld voor
kinderen vanaf 8 jaar, en het geeft van zo'n zesduizend woorden een eenvoudige
Engelse dan wel Nederlandse vertaling, inclusief voorbeeldzin. Veel trefwoorden
worden verduidelijkt met tekeningen, en bepaalde onderwerpen krijgen een wat
encyclopedischer behandeling op 32 themapagina's. De uitspraakinformatie is
weergegeven in vereenvoudigd fonetisch schrift.

Van Dale Basiswoordenboek Engels van Yvonne Meijer e.a. kost €28,50
(gebonden, 505 blz.). ISBN 978 90 6648 044 5

Rutger Kiezebrink
Spelen met taal
Paleiscoup in Wadelincourt
Wat is er zo opmerkelijk aan stresssituatie? Wat is het langste
palindroom met afwisselend klinkers en medeklinkers? Zijn er meer
woorden als arbeidsonrust, lateihout en tafeldiscours? Om dat soort
vragen draait het in de tweemaandelijkse rubriek ‘Spelen met taal’.
Het idee om zinnen met zo veel mogelijk telwoorden te maken (zie het aprilnummer,
pagina 103) bracht bij enkele lezers een oud tekstje in herinnering: ‘Een van de
twee drielingen viert de vijfde van de zesde zijn/haar zevende verjaardag.
Hoogachtend, je toegenegen Tinus.’ (Of: ‘je toegenegen tiener, Elfje.’)
Erg creatief (en nostalgisch), maar het was niet helemaal de bedoeling. Het ging
me om zinnen waarin zo veel mogelijk (homoniemen van) telwoorden diréct achter
elkaar staan, dus zonder andere woorden ertussen. Oké, er mag ergens anders
nog wel een telwoord staan, maar dat telt niet mee voor het eindtotaal. Bovendien
moet elk woord in het homoniemenrijtje exact gelijk zijn aan een telwoord, dus
woorden als achten(d), drieling en tweede tellen niet mee; ook de veelgebruikte
woordgroep een-twee-drie mag niet meedoen, omdat dat geen drie losse woorden
zijn.
Strenge criteria misschien, maar het blijkt wel degelijk mogelijk om zinnen te
maken die eraan voldoen. Zoals ‘Zes zeven acht één elf vijf te veel’ of ‘Vier zeven
acht één elf drie te veel’ (ingestuurd door Ina Heijting en Dick Koblens), met zes
telwoordhomoniemen achter elkaar, en ‘Eén elf acht negen zeven vier zeven te
veel’ (door Brans van Rossum), met zeven stuks.
Als je sommige (tel)woorden vaker gebruikt, zoals Brans van Rossum hierboven,
blijkt de score verder te kunnen oplopen. Hans Walscheid van Dijk en Aad van de
Wetering wezen erop dat de volgende zin - die al langer bekend is uit taalspelletjes
- ook aan de criteria voldoet: ‘Als zeven zeven zeven zeven zeven, zeven zeven
zeven zeven zeven’ (tien keer zeven). Ivo en Mirjam Bouwmans maakten een zin
met een ‘score’ van 13: ‘Als in Acht zeven zeven één elf zeven, acht één elf zeven
zeven zeven zeven te veel.’ (Acht is een dorp dat bij Eindhoven hoort.) En Laurence
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Verkooyen wist een tekst te construeren met zestien opeenvolgende telwoorden,
maar daar waren wel een paar leestekens voor nodig en, naar mijn smaak, iets te
vaak het lidwoord een (zie www.onzetaal.nl/spelen).
Een nieuw onderwerp: klinkers. Er is me al een paar keer gevraagd wat er zo
bijzonder is aan die woorden arbeidsonrust, lateihout en tafeldiscours uit het intro
van deze rubriek. Die woorden bevatten de klinkers a, e, i, o en u alle vijf precies
één keer - en dan ook nog eens in precies die volgorde. Er zijn er meer:
bakkerijproduct, marketingvrouw en paleiscoup bijvoorbeeld, en de naam
Artemidorus, een Griekse droomuitlegger uit de tweede eeuw na Christus, of
Wadelincourt, een dorp in België.
Zijn er mooiere voorbeelden? En misschien zelfs gevallen waarin ook nog een y
(als klinker) voorkomt? Ik hou me aanbevolen: spelen@onzetaal.nl of via gewone
post (zie colofon).
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Taalergernissen
Hoort of ziet u taalverschijnselen die u lelijk, verwerpelijk, leuk, nieuw
of anderszins opmerkelijk vindt? Laat het ons dan weten. Liefst per
e-mail (redactie@onzetaal.nl, met vermelding van uw adres) of anders
per reguliere post (Redactie Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den
Haag).

Eisenhouwer
Lau Kanen - Veldhoven
De Amerikaanse generaal en president Dwight D. Eisenhower had als voorouders
Duitse emigranten wier naam oorspronkelijk als Eisenhauer geschreven werd. Maar
bij mijn weten is hij, hoewel hij veel tot onze bevrijding heeft bijgedragen, nooit
Nederlander geworden. Toch zag ik een tijdje terug in een Nederlandse stad een
straatnaambord met de aanduiding ‘Eisenhouwerlaan’. Bij nader onderzoek bleek
deze vergissing echter geen uitzondering. Velen kennen Eisenhower waarschijnlijk
niet meer, blijken althans een beetje slordig met zijn naam om te springen. Wie het
niet gelooft, moet bij Google maar eens ‘Eisenhouwer’ invullen. Tientallen hits levert
dat op. Ja, zelfs in een dossier op de site van het NOS Journaal!

Vve'en
D.L. van Laar - Deventer
Ik erger mij aan het steeds vaker voorkomende meervoud van vve (de afkorting
voor vereniging van eigenaren). Zo heeft VvE Belang, de organisatie die de belangen
van appartementseigenaren behartigt, het in zijn uitingen consequent over ‘VvE'en’.
Organisaties die op de een of andere manier samenwerken met VvE Belang nemen
die fout nu over. Deurwaarderskantoren, schilders, verzekeraars, ze schrijven het
in hun uitingen allemaal fout.
Het juiste meervoud van vve is vve's. Alleen het meervoud van een afkorting die
op een s eindigt, vormen we met en: SOS'en en P.S.'en.

Werkplaats
A.L.H. Emmerik - Heemskerk
Enige tijd geleden werd de volgende oproep gedaan door de gemeente Heemskerk:
‘Verbeter de buurt en kom naar de werkplaats!’
Mijn eerste gedachte was: waar is die werkplaats? Ik kon me niet herinneren dat
er in mijn omgeving een werkplaats was. Gelukkig werd die werkplaats nader
gedefinieerd: ‘Een werkplaats is een bijeenkomst waar we samen met buurtbewoners
ideeën verzamelen om’ enz., enz. Een workshop, dus.
Ik vind het lachwekkend dat een klein dorp, waar het overigens prettig is om te
wonen, wil aantonen dat men met de tijd meegaat. Men moet zich niet voornamer
voordoen dan men is, vind ik.
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Probleem is
Berry J. Prinsen - Marbella, Spanje
Zal het ooit zover komen dat alle lidwoorden weggelaten worden? Ik hoor de laatste
tijd veelvuldig probleem is en gevolg is aan het begin van een zin. Is dit een logische
taalontwikkeling waarbij men zo veel mogelijk kan zeggen met zo weinig mogelijk
woorden of is het te wijten aan een onduidelijke uitspraak waar het woord het aan
het begin van een zin op zijn Balkenendes wordt uitgesproken en dus nauwelijks
verstaanbaar is?

‘Genootschap, doe er wat aan!’

The Readshop
Anne Wiegman - Zaandam
Help! Er is in onze regio (maar misschien ook reeds elders) een keten actief die
tijdschriften- en boekenzaakjes exploiteert onder de exotische naam The Readshop.
Je ziet ze hier steeds vaker opduiken. Is er nog iemand in dit land die deze nieuwste
taalvervuiling een halt kan toeroepen?

The Readshop verkoopt tijdschriften en boeken.
Foto: Onze Taal

Kwalitatief
Bob Molenaar - Den Haag
De kwalificatie goed is hopeloos ouderwets. Voorzover ze niet is vervangen door
wreed en dergelijke straattalige uitdrukkingen, dient ze toch minstens voorafgegaan
te worden door het woord kwalitatief. De combinatie kwalitatief goed is al zó
gebruikelijk geworden dat een bedrijf dat zich wil onderscheiden iets anders moet
bedenken. Een bedrijf als Glaspunt in Rijswijk heeft de oplossing gevonden: dat
laat gewoon goed weg en functioneert dus ‘snel en kwalitatief’, getuige zijn
advertentie op de website van AD/Haagsche Courant. Ach ja.

De komende 24 uur
Hans van Westen - Den Haag
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De weermannen op tv voorspellen vaak het weer voor de ‘komende 24 uur’. Dat
kan toch veel korter? Het woord etmaal telt twee lettergrepen, vierentwintig uur telt
er vijf.

Vergoeilijken?
Frans Lisman - Velp
Vergoeilijken? Dat lezen we nogal eens in de krant, en we horen het ook weleens.
Men bedoelt vergoelijken, dat ‘goedpraten’ betekent. Kennelijk heeft men het enige
woord dat op -oeilijken eindigt in gedachte, en dat is bemoeilijken. Verfoeilijk en
foeilelijk foutje, vindt u ook niet?
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Gesignaleerd

Bekerfinale 2008: ‘De KNVB feliciteerd Feyenoord.’
RTL4

‘KNVB feliciteerd Feyenoord’
Arie Snoek - Rotterdam
Het is zondagavond 27 april en zojuist heeft Feyenoord in De Kuip de bekerfinale
gewonnen. Als tv-verslaggever Jan Joost van Gangelen op het veld de zichtbaar
opgeluchte Feyenoord-trainer Bert van Marwijk interviewt, is op de achtergrond de
stadionlichtkrant te zien, waarop in grote oranje letters de tekst ‘De KNVB feliciteerd
Feyenoord met de KNVB-beker’ voorbijkomt. Ik wrijf mijn ogen uit. Zou ik het verkeerd
hebben gelezen? Stond er eigenlijk niet iets als ‘Gefeliciteerd Feyenoord met de
KNVB-beker’? Nee, tegenwoordig is alles op internet terug te zien, en het was toch
werkelijk: ‘De KNVB feliciteerd Feyenoord’.
Er wordt veel geklaagd over de achteruithollende werkwoordspelling, en om te
zien dat die klachten zeker niet ongegrond zijn, hoef je ook alleen maar even op
internet te kijken. Maar nu de officiële Koninklijke Nederlandse Voetbalbond na
afloop van de officiële Nederlandse bekerfinale de officiële winnaar niet meer
feliciteert maar ‘feliciteerd’, lijkt er duidelijk een zeker punt te zijn bereikt: het punt
waarop je moeilijk meer kunt spreken van een aantal incidenten.

Wijzigen
R.W. Asser - Amstelveen
We weten dat wijzigen tegenwoordig ook onovergankelijk wordt gebruikt (dus zonder
dat er een lijdend voorwerp nodig is: ‘Mijn adres wijzigt en is nu...’). Maar zoals ik
het nu in een document van mijn zorgverzekeraar tegenkom: ‘Ik ben gewijzigd van
zorgverzekeraar’ - nee, dat is wéér iets nieuws!
Ach, onze taal blijft wijzigen, nietwaar?

De drieluik
C.B. Derlagen - Lochem
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Op de gevel van een kunsthandel in Lochem prijkt fier de naam: De drieluik. Fout!,
was mijn eerste reactie, het moet zijn hét drieluik. En Van Dale viel me gelukkig bij.
Toen ik de drieluik googelde, bemerkte ik tot mijn verrassing dat de drieluik vaak
voorkomt. Zelfs een enkele school heeft zich met deze naam getooid. Het gevolg
is dat ik nu wat minder zeker ‘fout’ mompelend langs de galerie wandel. Ten
onrechte?

Verjijing
L.A. van Nigtevegt - Huissen
Onlangs kocht ik een TomTom, die het navigeren in vreemde steden zeer makkelijk
maakt. In de gebruiksaanwijzing (alleen op cd!) wordt er tegen de Nederlandse
koper weer eens gejijd en gejoud, wat op zichzelf geheel past bij de verjijing in
Nederland, ook wel bekend als de ‘IKEA-benadering’, naar de bekende meubelwinkel
die zijn klanten steevast met je aanspreekt. Even kijken hoe ze het met hun
buitenlandse klanten doen. Niets hoor. In het Duits is het Sie, in het Frans vous.
Vreemd genoeg is het in het Italiaans weer te, op de IKEA-manier dus, maar ik
weet te weinig van het Italiaans om te weten of dit door Italianen ook als impertinent
wordt ervaren.

Andere spanning?
Henk Harmsen - Stokkum (GLD.)
In de gebruiksaanwijzing van onze nieuwe tondeuse (merk Carmen) staat: ‘de
lichtnetadapter mag alleen op een andere spanning aangesloten worden’. Vreemd,
wat bedoelen ze daar nou mee?
Even kijken wat er in het Frans staat. En wat blijkt? Het is al te letterlijk vertaald.
Bij de Franse tekst staat namelijk: ‘ne doit être branché qu'au du courant alternatif’.
Courant alternatif: gewoon ‘wisselstroom’ dus, en geen ‘alternatieve stroom’ zoals
de vertalers kennelijk dachten.

Enalaatste
W. Helmink - Oss
In De Paardenkrant stond half maart: ‘Het leek kat in het bakkie voor Meredith
Michaels. Als enalaatste starter met haar vechter Checkmate nam ze de leiding
(...).’
‘Enalaatste?’ Een nieuw telwoord? Het geeft op Google al meer dan 2000 hits.

Singersong-writers
Samon Nokema - Den Haag
Onlangs attendeerde een kunstgezelschap mij via een e-mailbericht op een
bijeenkomst in Haarlem waar niet alleen dichters maar ook ‘singersong-writers’
aanwezig waren. Eerst dacht ik nog aan een tikfout, maar later in het bericht zag ik
het weer: ‘Singersong-writer’, met een streepje na song in plaats van na singer. Zou
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de opsteller van het bericht bij singersong hebben gedacht aan sing a song, waarbij
hij dus de artiest in kwestie moet hebben gezien als een schrijver die ook af en toe
een liedje zingt?
Die opsteller is overigens niet alleen: minstens 999 anderen schrijven het ook zo,
blijkt uit een snelle inventarisatie op internet. Hoelang duurt het nog voor we het
moeten hebben over ‘secret-arisgeneraals’ of ‘mini-sterpresidenten’?

Bob Dylan: ‘singersong-writer’, zoals het tegenwoordig ook wel wordt geschreven.
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl

Connexxion gaf riante vertrekbonus aan bestuurder
Rob van Holten, oud-bestuurder van busbedrijf Connexxion, heeft 821
duizend euro meegekregen bij zijn vertrek, meldt de Volkskrant.
Nu.nl
Alleen vorig jaar al liepen Kenianen 53 keer sneller dan de olympische
limiet
Trouw
‘Aantal jonge criminelen opgeblazen’
Dat één op de drie kinderen crimineel zou zijn, is een ‘opgeblazen, zinloze’
suggestie. Dit zegt Cees Weeda, directeur van Halt Nederland, het bureau
van Justitie dat lichte straffen uitdeelt aan jonge zogeheten first offenders.
NRC Handelsblad

Zelf heeft hij nu twee zoontjes, een van vier en een van vijf maanden.
Nederlands Dagblad
Vaticaan blokkeert Hemel
Het Vaticaan heeft bezwaar aangetekend tegen de kandidatuur van
professor Ulrich Hemel als nieuwe rector-magnificus van de
rooms-katholieke universiteit van Eichstätt.
Katholieknederland.nl
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Als je twijfelt over een jurk, broek of rok, vraag je de volgende dingen af:
- In welke mate gaat dit kledingstuk mijn leven veranderen?
- Hoe heb ik het tot nu toe gered zonder kleding?
De Telegraaf
Minister Ella Vogelaar houdt van multicultureel eten maar niet van
mannen met bretels of gefotoshopte borsten.
De Pers
Beste geonteresseerde, Hierbij ontvang je een proefles uit de opleiding
‘Schrijven’ Hiermee krijg je een goed beeld van het lesmateriaal in van
studeren bij de LOI. Een goede opleiding is immers miir dan alleen
uitstekend lesmateriaal.
E-mail onderwijsinstelling LOI

Xiron weerstation
Compleet met buitensensor voor draadloze besturing van de
buitentemperatuur
Folder Blokker
Regering wil snel cellen bijbouwen om overbevolking tegen te gaan
De Belgische regering is herhaaldelijk op de vingers getikt door de
Raad van Europa vanwege de toestand in de gevangenissen.
Overbevolking is het grootste probleem, er is een structureel gebrek
van circa 1500 plaatsen op een totaal van bijna 10.000.
Trouw
Kruisiging Madonna mag van het hof
De kruisigingsscène tijdens een concert van popster Madonna in 2006
was niet strafbaar. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald.
Nederlands Dagblad
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Thema: het Chinees

Volgende maand beginnen de Olympische Spelen, en dan gaat de hele wereld naar
Peking. Ook verder is er steeds meer contact tussen de westerse wereld en China.
Hoe zien we die wereldwijde verschuivingen terug in de taal? Leren de Chinezen
massaal Engels? Kiezen Nederlandse leerlingen al voor Chinees op school?
En hoe ging dat vroeger eigenlijk? Want helemaal nieuw zijn die wederzijdse
relaties natuurlijk niet. Door eeuwenoude contacten spreken Chinezen zelfs onbewust
een heel klein beetje Nederlands. En ook ons Nederlands is meer doordrenkt van
het Chinees en de Chinese cultuur dan we misschien vermoeden.
Deze taalcontacten tussen oost en west - vroeger, nu en straks - staan centraal
in dit themanummer over het Chinees.

Chattaal en goed vermomd
Buitenlandse invloeden op het Chinees
Rint Sybesma - taalkundige, sinologisch instituut leiden
Als de Chinezen volgende maand hun gasten in het Engels te woord
staan, zal dat niet op veel problemen moeten stuiten. Die taal is immers
bijna niet meer weg te denken uit de Chinese maatschappij. Maar heeft
het Engels zich ook in het Chinéés genesteld? Waarom redde shālā
(‘salade’) het wel, en délǜfēng (‘telefoon’) niet?
China, 2008: de Olympische Spelen komen eraan en iedereen gaat Engels leren.
Niemand mag achterblijven. Overal worden cursussen gegeven, ook voor specifieke
doelgroepen. Vooral mensen die in een dienende functie met buitenlanders te maken
zullen krijgen, moeten eraan geloven: taxichauffeurs, obers, serveersters,
kamermeisjes en -jongens, receptionisten, baliemedewerkers, telefonisten, enzovoort.
Op televisie worden de reclameblokken al maandenlang onderbroken door korte
sketches (van een minuut of drie) onder de titel ‘Olympic English’, waarin steeds
een andere Bekende Chinees het televisiekijkend publiek een heel simpel zinnetje
Engels leert. Hij of zij zegt het een paar keer, het wordt door een ander een paar
keer herhaald, en er wordt goed bij uitgelegd en uitgebeeld in wat voor situatie je
het kunt gebruiken. ‘You are very welcome!’ ‘It is my treat!’
Nu is Engels leren niets nieuws in China. Vooral sinds het land zich in de jaren
tachtig langzamerhand openstelde voor de rest van de wereld, is het Engels niet
meer weg te denken uit het Chinese onderwijs, op alle niveaus, te beginnen bij de
crèche. Bij veel universitaire en andere instellingen van hoger onderwijs is Engels
een verplicht vak, bij veel banen is grondige kennis van het Engels een must.
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Miljoenen en nog eens miljoenen Chinezen zijn in de loop der tijd met het Engels
in aanraking gekomen.

■Chatbox
Soms lijkt het erop dat het Engels ook het Chinees is binnengedrongen. In kranten
en tijdschriften kom je tussen de Chinese karakters talloze afkortingen tegen in
Latijnse letters: MP3, DVD, NBA, IT, WTO, CEO, DNA, SIM, XO - om er maar een
paar te noemen. Veel van deze termen hebben ook wel Chinese vertalingen, maar
die worden minder gebruikt. Ofwel men kent ze niet (net als bij ons: wie weet nu
waar sim voor staat, of mp3?), ofwel de Engelse afkortingen zijn veel hipper (CEO,
IT).
De invloed van het Engels is waarschijnlijk nog het best voelbaar in de chatbox.
Daar hebben GF en BF, respectievelijk ‘girlfriend’ en ‘boyfriend’, de Chinese woorden
nǚpéngyou en nánpéngyou vrijwel geheel verdreven. En ML staat voor ‘make love’,
handig als je de preutse overheidsfilters wilt omzeilen. Te pas en te onpas vindt
men dingen ook ‘kù!’, oftewel: ‘cool’ (ook op straat te horen).
Leuker is 419, eigenlijkfour-one-nine, hetgeen ‘for one night’ betekent, en diens
variant 4N9, met de N als wiskundig symbool n voor als je het níét bij één night wilt
laten. In 88 moeten de cijfers juist weer op z'n Chinees gelezen worden, ‘baba’, wat
moet worden verstaan als ‘bye bye’. In P9 moet je de p op z'n Engels en de 9 op
z'n Chinees lezen. Dan krijg je ‘pí-jiǔ’, wat ‘bier’ betekent.
Mijn absolute favoriet is 3Q. De 3 moet op zijn Chinees gelezen worden, ‘sān’,
en de q op zijn Engels. Dan krijg je dus ‘san-kjoe’, oftewel: ‘thank you’.
Maar als je wat verder kijkt, blijkt het bij dit soort spielerei te blijven. Verder
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dan wat afkortingen in hoofdletters en creativiteit in de chatbox reikt de invloed van
het Engels niet. 419 en dan 88 dus eigenlijk.

Met de Olympische Spelen in aantocht wordt er in China druk Engels geleerd.
Foto: © Ian Teh / Hollandse Hoogte

■Nieuwe woorden
Hoewel ook in China deze of gene gezagsdrager, al dan niet namens een of ander
ministerie, zo nu en dan waarschuwt voor te veel invloed van het Engels op het
Chinees, heb ik niet de indruk dat men zich werkelijk zorgen hoeft te maken. Er zijn
in elk geval geen aanwijzingen voor recente Engelse invloed op het Chinees. Als
er al enige invloed is, dan beperkt die zich tot de woordenschat.
Dat is wel anders geweest. In het begin van de twintigste eeuw stelde China zich
in een drang tot modernisering ook een tijdlang open voor ideeën van buiten, en
toen was het Chinees wat minder stabiel dan nu. Men had het keizerrijk afgeschaft
en in één moeite door ook het klassiek Chinees als geschreven medium voor politiek
en bestuur aan de straat gezet. De aldus ontstane leemte werd opgevuld met de
schrijftaal die enige eeuwen lang vrijwel uitsluitend was gebruikt voor verhalende
literatuur. Die taal moest in korte tijd worden klaargestoomd voor een nieuwe functie
in een nieuwe tijd, om uit te groeien tot wat ze nu is: de officiële standaardtaal van
China. Dat betekende vooral veel nieuwe woorden. Maar volgens sommige
taalkundigen bleef het daar niet bij. Het zou bijvoorbeeld aan de invloed van het
Engels te danken zijn (of te wijten, het hangt er maar van af aan welke kant je staat)
dat het tegenwoordige Chinees de lijdende vorm (zoals het Nederlandse Hij wordt
geslagen) zo veel gebruikt, of dat het zo veel gebruikmaakt van persoonlijke
voornaamwoorden (met name de Chinese tegenhangers van het en hij), terwijl het
klassiek Chinees die slechts zeer spaarzaam inzette. Ook voegwoorden (zoals de
Chinese tegenhanger van hoewel) en verbindingswoordjes zoals en zouden wijzen
op Engelse invloed. Verder zou het Chinees bezig zijn een onbepaald lidwoord te
ontwikkelen, zoals ons een, waar het dat niet had. Of deze ontwikkelingen echt het
gevolg zijn van invloed van buiten, daarover is het laatste woord echter nog niet
gesproken. Een onvervalst onbepaald lidwoord heeft het Chinees nog steeds niet.

Onze Taal. Jaargang 77

Chinese karakters en westerse letters
In dit artikel zijn alle Chinese woorden weergegeven in het ‘pīnyīn’, een systeem
om Chinees op te schrijven in ‘gewone’ Latijnse letters, in plaats van in de in China
gebruikelijke ‘karakters’, de Chinese schrifttekens. De accenten en andere tekentjes
op de woorden geven de toon aan waarop het woord moet worden uitgesproken het Chinees is een toontaal: iedere lettergreep moet met een bepaald toonverloop,
bijvoorbeeld stijgend of dalend, worden uitgesproken. Het pīnyīn wordt in China zelf
toegepast als hulpmiddel in het onderwijs, om kinderen de karakters te leren. Het
wordt ook gebruikt bij het invoeren van karakters op de computer: je typt het Chinees
op een gewoon toetsenbord in onze letters in volgens de spellingregels van het
pīnyīn, en het tekstverwerkingsprogramma zorgt er vervolgens voor dat de juiste
karakters op het scherm komen. Fouten die het programma zo nu en dan maakt,
kun je gemakkelijk rechtzetten.
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Hybride leenwoorden
Vrij veel leenwoorden in het Chinees bestaan uit een klankomzetting van het originele
woord met daarachter, soms ervoor, een Chinees woord om aan te geven om wat
voor soort ding het gaat. Het Chinese deel valt er soms na verloop van tijd vanaf,
of is optioneel. Hier zijn wat voorbeelden:
• met chē (‘voertuig’)
tǎnkè-chē (‘tank’)
mōtuō-chē (‘motorfiets’)
jípǔ-chē (‘jeep’)
• met qiāng (‘schietwapen’)
láifù-qiāng (‘geweer’; Engels rifle)
• met ǔ (‘dans’)
bālěi-wǔ (‘ballet’)
tàngē-wǔ (‘tango’)
sāngbā-wǔ (‘samba’)
• met yú (‘vis’)
shādīng-yú (‘sardine’)
• met jiǔ (‘alcoholische versnapering’)
pí-jiǔ (‘bier’)
xiāngbīn-jiǔ (‘champagne’)
jiǔ-bā (‘bar’; waarvan afgeleid: wǔng-ba: ‘net, web’ + ‘bar’:
‘internet-café’)
• met qiú (‘bal, balsport’)
pīngpāng-qiú (‘tafeltennis’)
gāo'érfū-qiú (‘golf’)
bǎolíng-qiú (‘bowling’)
(Soms wordt qiú ook gebruikt als toevoeging bij sporten waar niet
eens een echte bal aan te pas komt, zoals ijshockey en badminton
- zie het kader op de volgende bladzijde.)

■Warm nestje
De nieuwe taal van China had een eeuw terug dus veel nieuwe woorden nodig - en
dat waren veelal buitenlandse woorden. Veel Japanse (zie het artikel van Koos
Kuiper en Nicoline van der Sijs, bladzijde 202), maar ook veel westerse, met name
Engelse. Alleen zijn die nu grotendeels weer uit de taal verdwenen. Waar zijn ze
gebleven?
Zoals iedere taal kent ook het Chinees leenwoorden, maar de meeste daarvan
die uit het Engels afkomstig zijn, worden dusdanig snel verchineesd (via een vertaling
of beschrijving) of vervangen door een beter passend leenwoord uit het Japans dat
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de Engelse oorsprong al gauw niet meer herkenbaar is. Fototoestellen hebben een
tijdje kāimàilā geheten (waarin nog moeiteloos het woord camera te herkennen valt),
om maar een voorbeeld te noemen, maar nu kent iedere Chinees die dingen als
zhàoxiàngjī (‘beeld-schijnapparaten’). Zo ging dat in de jaren twintig en zo gaat dat
nog steeds.

Illustratie: Hein de Kort

Toch zijn er heel wat woorden van Engelse komaf die in het Chinees een warm
nestje gevonden hebben. Hier zijn wat voorbeelden: shālā (‘salade’), jítā (‘gitaar’),
yōumò (‘humor’), pǔkè (‘pokerkaarten’), shāfā (‘sofa’), luójí (‘logica’), léidá (‘radar’).
Ten slotte zijn er ook veel die enige tijd werden gebruikt, maar verdwenen zijn
zodra er een beter bekkend alternatief voorhanden was, zoals: démókèlāxī
(‘democratie’), pǔluóliètǎlìyà (‘proletariaat’), délǜfēng (‘telefoon’). Die werden
uiteindelijk vervangen door: mínzhǔ (‘primaat [ligt bij] het volk’, van Japanse makelij),
wúchǎnjiëjí (‘klasse zonder kapitaal’) en diànhuà (‘elektrische spraak’, ook Japans).
De vraag is: waarom houden sommige Engelse woorden stand en andere niet?
Waarom shālā en yōumò wel en kāimàilā en délǜfēng niet?

■Taalomgeving
Bij het al dan niet opnemen van Engelse woorden speelt angst voor de buitenwereld
in elk geval geen enkele rol. Die angst is er niet. Ieder land heeft zijn bangeriken,
maar China is absoluut geen xenofobe natie.
Waar ligt het dan wel aan? Ik kan een aantal redenen bedenken. Ten eerste de
taalomgeving. Het Engels is bij lange na niet zo alomtegenwoordig als hier: films
worden nagesynchroniseerd, er zijn weinig tot geen Engelstalige zenders op tv, de
popscene bedient zich grotendeels van het Chinees, enzovoort. Het is dan wel zo
dat het aantal mensen dat Engels leert en dat die taal goed beheerst heel groot is,
zeker in absolute aantallen, maar wie daaruit afleidt dat iedereen in China wel Engels
begrijpt, komt van een koude kermis thuis. Velen komen met het Engels in aanraking,
maar meer dan een oppervlakkig contact is het bij de meesten niet. Het aantal

Onze Taal. Jaargang 77

mensen dat écht met het Engels in aanraking komt, is relatief gezien verwaarloosbaar
klein. Met ‘echt’ bedoel ik: het veel gebruiken, laten we zeggen, ‘on a daily basis’.
Een tweede factor is het schrift. Je kunt op schrift een Engels woord er niet
gemakkelijk tussen moffelen zonder dat
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het opvalt. Westerse letters tussen al die karakters, dat zie je meteen. Dat geldt niet
alleen voor geschreven media, maar ook in opschriften en aankondigingen. Het
gaat dus niet ongemerkt. Dat is de reden waarom Japanse, in karakters geschreven
woorden een veel grotere overlevingskans hebben.

■On-Chinees
Natuurlijk kun je Engelse woorden ook in karakters opschrijven, maar daar worden
ze niet meteen ‘Chineser’ door. Je moet ze dan immers ook in het keurslijf van de
Chinese klankstructuur duwen en daar wringt het, want Engelse en Chinese woorden
verschillen nogal van elkaar. Zo zijn Chinese woorden over het algemeen niet langer
dan één of twee lettergrepen, en de weinige langere woorden hebben (op een paar
groepen uitzonderingen na) over het algemeen een even aantal lettergrepen. Een
woord als démókèlāxī is alleen al daarom, met zijn vijf lettergrepen, een heel
on-Chinees woord. Verder kent het Chinees geen ingewikkelde
medeklinkercombinaties zoals str of kl. Dit betekent dat dergelijke combinaties in
Engelse leenwoorden moeten worden opengebroken, waardoor een woord alleen
maar nog langer wordt. In het woord démókèlāxī zien we dat -cra- uit het Engelse
origineel er in het Chinees uit komt als -kèlā-. Soms wordt zo'n combinatie ook
vereenvoudigd. Dat zien we in màikèfēng (‘microfoon’), waar van -cro- slechts -kèis overgebleven.
Kortom, een Engels woord dat trouw aan de klank in het Chinees wordt omgezet,
levert al gauw een heel on-Chinees woord op. Het rijtje succesvolle leenwoorden
van hiervóór - van shālā (‘salade’) tot léidá (‘radar’) - bevat niet voor niets alleen
tweelettergrepige woorden. Màikèfēng (‘microfoon’), een woord dat het heel lang
heeft uitgehouden, is uiteindelijk toch vervangen, door huàtǒng (‘spreekbuis’). Het
bleef on-Chinees aanvoelen.

■Betekenisvolle lettergrepen
Dat brengt ons bij de laatste reden waarom veel Engelse leenwoorden het klankmatig
niet lang uithouden: de verstoorde relatie tussen de betekenis van de samenstellende
delen en die van het geheel. In het Chinees heeft iedere lettergreep een betekenis
en veruit de meeste Chinese meerlettergrepige woorden zijn ook meteen
samengestelde woorden - woorden dus die zijn opgebouwd uit betekenisvolle delen,
die ieder een steentje bijdragen aan de betekenis van het geheel. Màikèfēng bleef
ook daarom on-Chinees aanvoelen omdat er geen lettergrepen mài, kè en fēng te
vinden waren met een dusdanige betekenis dat je zou kunnen denken dat ze met
zijn drietjes gezamenlijk tot de betekenis ‘microfoon’ komen. Gewoonlijk wordt
màikèfēng geschreven alsof er ‘het graan overwint de wind’ staat. Tsja. Dan heb ik
ook liever een ‘spreekbuis’.
Dit betekenisaspect is geen absolute voorwaarde (bij het succesvolle shālā is het
ook niet gelukt: dat is opgebouwd uit de Chinese elementen ‘zand’ en ‘trekken’),
maar het is wel een belangrijke factor. Het meeste succes hebben namelijk die
leenwoorden die zich goed vermommen - die zich niet alleen gemakkelijk laten
aanpassen aan de klank van het Chinees, maar die zich ook eenvoudig laten
associëren met de betekenis die met de Chinese klanken gepaard gaat. Luójí
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(‘logica’) is een goed voorbeeld: luó betekent ‘gericht zoeken’ en jí ‘redigeren,
ordenen’; dat komt in de buurt. Ook mooi gevonden is làngmàn (‘romantisch’, het
Chinees binnengekomen via het Japans), dat bestaat uit twee elementen die allebei
‘vrij, ongeremd’ betekenen, wat in beide gevallen een afgeleide is van hun primaire
betekenis, respectievelijk ‘golf’ en ‘overvloeien, onderdompelen’. Ongeremd
overvloeien. Heel romantisch!

De olympische fakkel (detail).

Een prachtig voorbeeld (de goudenmedaillewinnaar, als je het mij vraagt) is hēikè.
Het is een getrouwe klankomzetting van het Engelse hacker. En hēi betekent ‘zwart’
en kè betekent ‘gast’. We hebben hier te maken met een ‘zwarte gast’. Hij komt
ongemerkt binnen en gaat vervolgens onmerkbaar op in zijn omgeving. Vreemde
herkomst onherkenbaar. Dit is zó mooi dat ze over vijftig jaar zullen denken dat het
oorspronkelijk een Chinees woord is en dat hacker geleend is.
Met dank aan Remy Cristini en Koos Kuiper

De Spelen
De Olympische Spelen heten in het Chinees ‘Àoyùn’ of ‘Àoyùnhuì’, beide een
verkorting van Àolínpíkè yùndònghuì. Dat Àolínpíkè is wel duidelijk; yùndònghuì
bestaat uit yùndòng (‘beweging, sport’) en huì (‘bijeenkomst’). De meeste sporten
op de Spelen zijn niet inheems. De Chinese namen van de sporten volgen het
beschreven patroon: er zijn een aantal klankvertalingen (zoals pīngpāngqiú-‘pingpong’
-, zie het kader op de vorige bladzijde), maar meestal wordt de naam vertaald, of
de sport of een attribuut uit de sport beschreven. Hier zijn wat voorbeelden van de
verschillende strategieën die daarbij gevolgd worden (ook een paar niet-olympische
sporten):
atletiek

tiánjìng

tián(‘field’), jìng (‘track’):
‘track and field’ maar dan
andersom

badminton

yǚmáoqiú

‘veer-/pluim-bal’

basketbal

lánqiú

letterlijke vertaling van
‘basket-bal’

biljarten

táiqiú

‘tafel-bal’

gewichtheffen

jǚzhòng

jǚ (‘optillen’), zhòng
(‘zwaar’)
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handbal

shǒuqiú

letterlijke vertaling van
‘hand-bal’

hockey

gǖgùnqiú

‘kromme-stok-bal’

honkbal

bàngqiú

‘knuppel-bal’

marathon

mǎlāsōngsài

‘marathon-wedstrijd’

rugby

gǎnlǎnqiú

‘olijf-bal’ (naar de vorm van
de rugbybal) (ook wel voor
American football)

softbal

lěiqiú

letterlijke vertaling van
‘baseball’!

softbal

lěiqiú

letterlijke vertaling van
‘baseball’!

tennis

wǎngqiú

‘net-bal’

voetbal

zúqiú

letterlijke vertaling van
‘voet-bal’

volleybal

páiqiú

via het Japans:
‘wegslaan-bal’

waterpolo

shuǐqiú

‘water-bal’

ijshockey

bīngqiú

‘ijs-bal’
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Jan Erik Grezel
Taal van de toekomst
Chinees als schoolvak in Nederland
Chinees als schoolvak wint terrein. In Nederland zijn er al meer dan 25
middelbare scholen waar kinderen Chinees kunnen leren. Over twee jaar
doen Hilversumse gymnasiasten als eersten in Nederland eindexamen
Chinees. Waarom kiezen zij voor zo'n ‘onmogelijke’ taal? Hoe leren ze
Chinees en wat kunnen ze na pakweg vijf jaar?

Julia Schneemann, Didi de Bruin en Cedric 't Hart (v.l.n.r.) van het Gemeentelijk Gymnasium
Hilversum hebben Chinees in hun vakkenpakket.
Foto: Jan Erik Grezel

‘Nĭ hăo! Wŏ jiào Didi’, groet Didi de Bruin met een vrolijke stembuiging. Het klinkt
als vloeiend Chinees en dat is het ook. Cedric 't Hart stelt zich voor met een zangerig
zinnetje en zegt in het Chinees: ‘Ik kom uit Nederland.’ Julia Schneemann hapert
even als ik vraag om ‘Volgend jaar gaan we naar China’ in het Chinees te vertalen.
‘Eh... “volgend jaar”? Hebben we dat al gehad? Nou ja, “China” is Zhōngguó, dat
wil zeggen: “land in het midden”.’
Didi, Cedric en Julia zitten in de vierde klas van het Gemeentelijk Gymnasium
Hilversum. Tweeënhalf jaar hebben ze nu Chinees in een groep van 21 leerlingen,
drie uur per week. Over twee jaar doen deze leerlingen eindexamen Chinees - beter
gezegd: Mandarijn, de Chinese standaardtaal die door 90 procent van de Chinezen
wordt gesproken.
Waarom Chinees? ‘Ik was altijd al geïnteresseerd in de Chinese cultuur, vooral
in de sprookjes. De karakters van het Chinese schrift vind ik ook prachtig’, vertelt
Didi in de tuin van de school, een blokkendoos in een glooiende Gooise villawijk.
‘Het staat goed op je eindlijst en op je cv’, denkt Julia. Cedric: ‘Al is Chinees als
schoolvak over enkele jaren niet zo uniek meer, wij kunnen later zeggen dat wij de
eersten in Nederland waren.’

■Uitwissellingsprogramma
Niemand van de leerlingen is van plan later Chinees te studeren. Chinees is vooral
middel, geen doel. ‘Misschien ga ik als au pair in China werken’, droomt Didi. ‘Of
hier Chinese toeristen rondleiden.’ In de klas vraag ik wie Chinees heeft gekozen
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vanwege de economische expansie in Azië. Er gaan meteen een paar jongensvingers
omhoog. ‘Met een mond vol Chinees bereik je zakelijk veel meer.’ Querine Bulthuis
vat de drijfveren bondig samen: ‘De reden om Chinees te kiezen is altijd een
combinatie van motieven: de opkomende economie, de vreemde cultuur, interesse
in taal.’
In november 2007 bracht deze klas met hun docent Tin Chau Tsui een bezoek
aan China in het kader van een uitwisselingsprogramma. De leerlingen verbleven
een week in een gastgezin en volgden lessen op een school. Konden zij zich
verstaanbaar maken? Dat was lastig volgens Cedric. ‘Och, het luisteren ging heel
redelijk’, zegt Didi. ‘Maar de kinderen uit het gastgezin wilden zo graag Engels
spreken. Ik herkende wel aardig wat karakters die ik links en rechts op straat zag.
Je begrijpt ongeveer waar het over gaat.’ Hadden ze ook moeite met
cultuurverschillen? ‘Ja, in het vliegtuig op de heenweg al’, lacht Julia. ‘We kregen
noedels met garnalen. Die mag ik niet hebben. Ik zette de stokjes rechtop in het
eten. Kwam er een stewardess naar mij toe: dát mocht ik absoluut niet doen. Stokjes
rechtop in het eten is een symbool voor de dood.’
‘Het is een totaal andere cultuur. Chinezen zijn ook zeer gedisciplineerd’, zegt
Cedric. ‘Ze werken zich kapot. Chinezen hebben een grote drang om de beste te
zijn.’ Didi: ‘Op maandagochtend wordt op school de vlag gehesen. Ik stond daar
tussen 1500
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scholieren. Het was eerst wat rumoerig en chaotisch. Toen klonk er een fluitje.
Binnen drie seconden stonden alle leerlingen in strakke rijen opgesteld. Zoiets hoef
je in Nederland niet te proberen!’
Julia: ‘Onze docenten in Nederland zijn ook erg gericht op discipline en goed
presteren. Als je het even niet weet, roept de leraar spreekvaardigheid: “Beter leren!”’
Didi: ‘Aan het eind van een lange dag zijn wij altijd wat klierig. Daar kunnen Chinese
docenten niet tegen. Die willen hard werken en hun programma afmaken.’

■Vliegende kiep
Docent Tin Chau Tsui is een toonbeeld van gedrevenheid. In het Chinese
taalonderwijs in Nederland is hij een vliegende kiep. Hij is senior docent Chinees
aan de opleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie van de Hogeschool Zuyd in
Maastricht. Maar hij reist ook stad en land af om op middelbare scholen Chinees te
geven, zoals in Hilversum. Tsui, sinoloog, geboren in Hongkong maar op jonge
leeftijd naar Nederland gekomen, schreef voor zijn leerlingen een eigen methode
met de geruststellende titel Chinees? 'n Makkie! Er zijn tot nu toe twee delen
verschenen, voor de beginners; in augustus komt deel drie op de markt, en Tsui
werkt aan deel vier. ‘Het Chinees heeft het stigma een moeilijke taal te zijn. Dat valt
reuze mee, we hebben geen naamvallen, geen vervoegingen, geen enkel- en
meervoud. Als je gaat roepen dat Chinees zo lastig is, wil niemand het meer
proberen.’
In Hilversum volgen inmiddels zo'n tachtig leerlingen Chinese les. De meesten
vinden het ‘best te doen’. ‘Chinees heeft geen grammatica, Grieks is moeilijker’,
meent Julia. ‘Als je het gewoon goed leert, kun je een tien halen’, weet Cedric.
Bij de leerlingen is er nog geen spoor van Chinese discipline te bekennen. Tsui
neemt aan het begin van elke les een toets af. ‘Ik laat ze de eerste vijf minuten nog
even de stof overkijken. Voor vandaag is dat het hoofdstuk over de dokter.’ Vóór
mij zitten twee meisjes de laatste schoolroddel te bespreken. Weten ze al hoe ze
in het Chinees over ‘buikpijn’ moeten klagen? Mwoah, dat zal wel lukken. Dan deelt
Tsui de schriftelijke overhoring uit. ‘En nu is het stil, hè!’ De hele klas zit
geconcentreerd gebogen over kalligrafisch handwerk. Op de papieren verschijnen
sierlijke karakters. Als Tsui na vijf minuten het einde aankondigt, klinkt een loeiend
protest. ‘Goed, nog twee minuten dan.’ Daarna volgt nóg een minuut respijt en dan
worden de blaadjes ingenomen. De leerlingen krijgen de tijd om ‘uit te razen’. Even
ontspannen met iPods, mobieltjes en gebabbel. Maar dan kan de les echt beginnen.

‘Het Chinees heeft het stigma een moeilijke taal te zijn. Dat valt reuze
mee, we hebben geen naamvallen, geen vervoegingen, geen enkel- en
meervoud.’

Chinees een makkie?
Drs. Tin Chau Tsui schreef - bij gebrek aan lesmateriaal - zelf een Chinese methode
voor middelbare scholieren met de provocerende titel: Chinees? 'n Makkie! Het
Chinees is in sommige opzichten inderdaad makkelijker dan bijvoorbeeld het Spaans
of het Russisch. Woorden bestaan uit een paar korte lettergrepen. Vervoegingen

Onze Taal. Jaargang 77

en verbuigingen kent het Chinees niet. Het verschil tussen verleden, heden en
toekomst laten Chinezen meestal uit de context blijken. Alleen voor de voltooide tijd
gebruik je in het Chinees het achtervoegsel -le.
Daartegenover staat dat de uitspraak van het Chinees een grote lenigheid van
de spraakorganen vraagt. Het Chinees is een toontaal: eenzelfde woord kan op
verschillende manieren worden uitgesproken, met zeer verschillende betekenissen
tot gevolg. Dat zou de westerse leerling ook voordelen bieden: wie intensief traint
in het onderscheiden van de intonatie, gebruikt volgens recent wetenschappelijk
onderzoek vooral de rechterhersenhelft, terwijl je voor taalbegrip de linkerhelft nodig
hebt. Rechter- en linkerhelft zouden daardoor beter gaan samenwerken. Nog een
reden om Chinees te leren: je wordt er slimmer van.
Een hele kluif zijn de karakters. Volgens een gezaghebbend woordenboek telt
het Chinees er 87.019. Niemand kent ze allemaal, zegt Tsui. Het merendeel is sterk
verouderd of erg specialistisch. Wie hoogopgeleid is, kent tussen de 7000 en 12.000
karakters. Voor het dagelijks gebruik volstaan er zo'n 3500. Als je minder dan 2000
karakters kent, geld je in China min of meer als analfabeet.

■Obstakels
Het klassieke bord en krijt zijn hier vervangen door beamer, viltstift en digiboard.
Met gracieuze bewegingen tekent Tsui grote karakters op de witte ondergrond. Het
zweet parelt op zijn voorhoofd. In een pittig tempo loodst hij zijn leerlingen door de
lessen over gezondheid en het weer. ‘Even samen zingen, dames en heren.’
Voorzanger Tsui declameert met fraaie uithalen een Chinese dialoog over koorts
en diarree, de klas volgt in koor. Het klinkt als de tafels van vermenigvuldiging.
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Hoe eenvoudig het Chinees ook wordt voorgesteld, er zijn twee grote obstakels bij
het leren, beaamt ook Tsui: de uitspraak met vier verschillende tonen, en de veelheid
aan ingewikkelde karakters. ‘Die intonatie is erg lastig voor westerlingen. Een en
hetzelfde woord kan zeer verschillende betekenissen krijgen door de toon waarop
het wordt uitgesproken. Het klassieke voorbeeld is het woord ma, dat, afhankelijk
van de manier waarop de a wordt gezegd, “moeder”, “hennep”, “paard” of
“schelden/vloeken” betekent. Maar als een leerling niet precies de juiste toon treft,
is er nog geen man overboord. Uit de context blijkt vaak wat er bedoeld wordt. In
het Nederlands heb je dat natuurlijk ook. Als ik het woord bal zeg, is uit het
zinsverband wel op te maken of ik “een dansfeest”, “een rond voorwerp”, “een
bepaald type student” of “een deel van de voet” bedoel.’
Wat het Chinees echt bijzonder maakt, is het mysterieuze karakterschrift: een
wirwar van miniatuurtjes met gestileerde penseelstrepen. Tsui: ‘Ik vergelijk een
karakter met een verkeersbord. Je ziet het en je weet meteen wat het betekent. Het
probleem is dat we er tienduizenden hebben. Daarvan moet je er eigenlijk 3500
kennen. Een karakter herkennen wil nog niet zeggen dat je ook begrijpt wat er staat.
Wel voel je vaak aan in welke hoek je de betekenis moet zoeken.’

Chinese woordenlijst
Chinese karakters hebben als basis een tekening. Maar in de loop van de tijd zijn
die tekeningen zó gestileerd dat je nauwelijks nog een verband kunt zien tussen
het karakter en wat dat oorspronkelijk verbeeldde. Het karakter biedt daardoor anders dan een pictogram - weinig houvast voor de betekenis.
Hieronder een gedeelte van de woordenlijst Chinees, met links de karakters, in
het midden de transcriptie voor de uitspraak en rechts de betekenis. (Uit: Tin Chau
Tsui, Chinees? 'n Makkie! Bussum, Coutinho, 2007)
J̲
几

jǐ

hoeveel

家

jiā

thuis, huis, familie

叫

jiào

heten

姐姐

jiějie

zus

节目

jiémù

programma

今天

jīntiān

vandaag

九

jiǔ

negen

九月

jǐyuè

september

Bij de boeken van Tsui is veel materiaal dat gratis via internet te bekijken en te
beluisteren is. Zie www.digischool.nl/ch.

■Lotus

Onze Taal. Jaargang 77

‘De basis van een karakter is een radicaal. Daar kent ons schrift er 201 van. Het
radicaal geeft de grondbetekenis aan. Zo heb je het “grasradicaal”. Die kom je tegen
in karakters voor allerlei namen van bloemen en planten, zoals “lotus”, “thee” en
“groente”.’ (Voor deze en andere karakters zie elders op deze bladzijde.)

Het ‘grasradicaal’ kom je tegen in karakters voor allerlei namen van bloemen en planten,
zoals ‘lotus’, ‘thee’ en ‘groente’.
In: Tin Chau Tsui, Chinees? 'n Makkie! Bussum, Coutinho, 2007

Maar hoe weet je nu hoe je een karakter moet uitspreken? In ons westerse schrift
is er een relatie tussen letter en klank. In een karakterschrift lijkt dat verband te
ontbreken. Toch is dat niet helemaal waar, zegt Tsui. ‘Er zijn eenvoudige karakters,
zoals rén, dat “mens” betekent. Het karakter vertelt niets over de uitspraak van dat
woord. Maar ingewikkelde karakters zijn vaak opgebouwd uit een betekenisdragend
én een klankdragend element. De eerste is het radicaal, de tweede bepaalt de
uitspraak. Wat het nu gecompliceerd maakt: een karakter is soms een radicaal en
soms een klankelement. Bijvoorbeeld: we hebben het radicaal mă (“paard”); in
combinatie met het klankelement qí krijg je het karakter dat “berijden” betekent.
Maar datzelfde mă treedt op als klankelement als je het combineert met het radicaal
nǚ, dat “vrouw” betekent. Wat krijg je dan? Een vrouw die klinkt als mă, dat is
natuurlijk “moeder” of “mama”, ook in het Chinees.’
Om het leren van de uitspraak en het herkennen en begrijpen van karakters te
vergemakkelijken wordt er een transcriptiesysteem gebruikt, het zogenoemde pinyin,
een poging om de Chinese uitspraak in het Latijnse schrift weer te geven. In de loop
van de leergang gebruikt Tsui steeds minder transcripties, zodat de leerlingen
uiteindelijk alleen nog maar karakters krijgen voorgeschoteld.

■Etiquette
Het lezen van de behandelde karakters lijkt de leerlingen - naar mijn lekenoordeel
- vlot af te gaan. Praten doet deze klas tijdens een spreekvaardigheidsles, gegeven
door een andere Chinese docent, die alleen maar Chinees spreekt. Ook moeten
de leerlingen daar spreekbeurten houden. In de lessen bij Tsui krijgen ze vooral
woorden en zinnetjes aangereikt. ‘Ze leren vijf karakters per
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week schrijven, en ze leren acht woorden per les. De meest fundamentele woorden
over gezondheid krijgen ze; ze moeten kunnen zeggen: “Wŏ tóuténg” (“ik heb
hoofdpijn”) of “Bùyòng le, xièxie” (“dat hoeft niet, dank je”). Het zijn nog jonge
mensen. De spanningsboog is vijftien minuten. Even samen lezen, een oefeningetje
maken, karakters schrijven, vragen over een tekstje beantwoorden. Ik maak voor
deze internetgeneratie ook veel gebruik van digitale hulpmiddelen.’ Of Tsui laat een
van de illustraties in het boek becommentariëren. ‘Wat staat er op dit pakje met
kinderaspirientjes? Welke karakters herken je?’

Illustratie: Matthias Giesen

Het boek bevat veel ‘matchoefeningen’ (zoek de juiste combinatie van gegeven
woorden en betekenissen bij elkaar) én - in het Nederlands - allerlei
wetenswaardigheden over China, bijvoorbeeld over waarom er een vierkant gat zit
in oude Chinese munten. ‘Kennis van land en volk vind ik heel belangrijk. Ik heb in
korte stukjes informatie verwerkt die de kinderen interessant vinden. Vierkant staat
voor de aarde, rond voor de hemel. Geld is kennelijk hemel en aarde.’
Voor de reis naar China besteedde Tsui twee lessen aan ‘survival-etiquette’. ‘De
Nederlandse kinderen hebben de neiging om met eetstokjes te gaan drummen. Dat
kun je in China niet doen. Ik heb ze ook geleerd hoe je tegenover Chinese gastheren
en -vrouwen duidelijk maakt dat je genoeg gegeten en gedronken hebt. Als je je
theekopje leegdrinkt, wordt dat altijd bijgeschonken. Je moet je volle kopje gewoon
laten staan. “Nee” zeggen is in China vrij ongebruikelijk. “Hoeft niet” of “Dat is niet
nodig” klinkt veel beter. Maar eigenlijk moeten ze dat allemaal zelf ontdekken.
Ervaring is de beste leermeester.’

■Youtube
De les loopt ten einde, het geroezemoes wordt luider. Tsui neemt nog één keer het
woord. ‘Vandaag hebben we twee lessen gedaan. Volgende week ben ik er niet.
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“Wŏ qù Zhōngguó” - ik ga naar China.’ ‘Wie gaat naar China?’, roept een jongen
van achter uit de klas. ‘Wŏ!’, en Tsui's rechterwijsvinger gaat naar het puntje van
zijn neus: dé Chinese manier om ‘ikke’ te zeggen. De bel gaat. Over twee weken
proefwerk.
In Peking moet Tsui twee Nederlandse schooldirecteuren rondleiden. Die zijn
zich aan het oriënteren op de invoering van het Chinees. ‘Het vak zit enorm in de
lift. China organiseert grote evenementen: nu de Olympische Spelen, in 2010 de
wereldtentoonstelling. De meeste kleren die wij dragen, zijn in China gemaakt. Er
is een sterke toename van Chinese toeristen die naar Europa komen. De contacten
worden veel intensiever. Met dat alles neemt het belang van het Chinees enorm
toe.’
‘Als ik in China ben, maak ik in de taxi filmopnamen voor lesmateriaal. In de taxi
in Peking hoor je altijd zo'n riedeltje van een cassettebandje in het Chinees met een
welkomstwoord en als je op de plaats van bestemming bent een dankwoord. Dat
neem ik op en ik zet het voor onze leerlingen op YouTube. Vinden ze prachtig!’

Het examenvak Chinees
Het Koning Willem I College in Den Bosch had in 2004 de primeur: Chinees als
schoolvak in het voortgezet onderwijs. Inmiddels zijn er meer dan 25 scholen in
Nederland die Chinees aanbieden. Aan het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
zullen in 2010 voor het eerst Nederlandse scholieren eindexamen Chinees doen.
Wat is het niveau?
‘In termen van het Europees Referentiekader - een vrij nauwkeurig omschreven
standaard voor taalniveau die in de Europese Unie wordt gehanteerd - streef ik naar
niveau A2’, zegt docent drs. Tin Chau Tsui. ‘Dan kunnen ze eenvoudige gesprekjes
voeren, en ze kennen 1200 karakters.’ Hij is trots op zijn leerlingen. ‘“Ik ga met jullie
geschiedenis schrijven”, heb ik ze verteld.’
‘Het Chinees aan dit gymnasium is geen gril en geen exoticum’, benadrukt
conrector Hans Crum. ‘Het past in ons streven de leerlingen voor te bereiden op de
mondialisering. Hun wereld van morgen houdt niet op bij de grenzen van Nederland
of van Europa.’ De school heeft wel zelf alles moeten regelen voor de invoering van
het Chinees; er moest bijvoorbeeld een leerplan worden geschreven. Van het
ministerie kwam geen enkele steun. ‘De plannen voor Chinees als schoolvak werden
breed gedragen door ouders én leerlingen. Chinees volgen betekent dat ouders
financieel moeten bijdragen, zo'n 350 euro voor de oriënterende fase van anderhalf
jaar. Als school leggen we daar nog behoorlijk wat geld bij. Het blijft een avontuur,
maar daar houden wij wel van.’
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Arie Pos
Docent Nederlandse letterkunde, universiteit van Coimbra, Portugal
‘Pinda! Pinda! Lekka! Lekka!’
Honderd jaar Chinezen in liedteksten
Pinda's, nasiballen en een ‘vleemd taaltje’. Dat is zo ongeveer het
belangrijkste wat in Nederland is blijven hangen van honderd jaar Chinese
migratie. Althans, dat zou je kunnen opmaken uit de bekendste
Nederlandstalige liedteksten over Chinezen uit die periode. Ook de
Chinezen in den verre werden bezongen. Aanvankelijk niet al te positief,
maar het tij lijkt te keren.

Er zijn in Nederland tal van zomerhits geweest over exotische bestemmingen, zoals
‘Viva España’ (‘Olé!’), ‘Mexico’ (‘Meksi-hi-hi-hihi-ko!’), ‘April in Portugal’ (‘een
bloemenfestival’) en ‘Mandolinen in Nicosia’ (‘in het middernacht'lijk uur onder een
hemel van azuur’). Maar over China is in Nederland bij mijn weten nooit zo'n lied
gemaakt.
En dat lijkt makkelijk te verklaren. China is nog niet echt een trekpleister voor
Nederlands massatoerisme te noemen, en evenmin hebben de Chinese plaatsnamen
zich om hun exotische klank in het collectieve onderbewustzijn genesteld, zoals
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gebeurde met Marrakech, Timboektoe, Vladivostok, Yokohama, Zanzibar en andere
einden der aarde.

■Barbaren
Toch zijn er in Nederland wel de nodige liederen gemaakt over China en de
Chinezen, en die geven bij elkaar een aardige indruk van het beeld dat wij blijkbaar
van hen hadden en hebben. In Nederland zijn er drie echte China-hits geweest, en
daarnaast doken er bij verdere naspeuringen enkele interessante andere successen
op.
Het eerste lied over Chinezen dat ik tegenkwam, was ‘Het gele gevaar’ van
Neerlands eerste cabaretier Eduard Jacobs (1868-1914), die in 1912 een tournee
door Nederlands-Indië maakte en daar een venijnig lied schreef over de gevolgen
van de republikeinse revolutie in 1911, die de val van de Qing-dynastie veroorzaakte.
Jacobs zag het gele gevaar in Indische Chinezen die hun vlecht afschoren en zich
als gelijken van de Europeanen gingen gedragen en beschouwen: ‘Het zijn en blijven
toch barbaren / Al kleden zij zich Europees! // Typen van Chinezen / Als die Lie
Hang Tjien, / Hebben wij in Indië / Nu lang genoeg gezien!’

■Pindakoekjes
Chinezen moesten zelf naar Nederland komen voor er hier liedjes over hen werden
gemaakt. Vanaf 1911 werkten er ‘waterchinezen’ als stokers en kolentremmers op
Nederlandse vrachtschepen. Tussen de reizen door vonden ze een onderkomen
in logementen in Rotterdam (Katendrecht) en Amsterdam (Binnen Bantammerstraat).
Toen in 1929 de economische crisis uitbrak, kwamen ze zonder werk te zitten. Om
in hun levensonderhoud te voorzien begonnen ze pindakoekjes (‘tengteng’) te
verkopen. Chinezen met een grote trommel voor hun buik werden regelmatige
verschijningen in de steden en trokken spoedig ook het binnenland in.
De pindaman werd in de jaren dertig in gedichten en romans beschreven. Maar
het bekendst werd hij door het vanaf 1932 populaire lied ‘Pinda! Pinda! Lekka!
Lekka!’ van Willy Derby (1886-1944). Oudere Nederlanders kennen het refrein nog
uit hun hoofd: ‘Pinda! Pinda! Lekka! Lekka! / Als je maar vijf centen biedt / Pinda!
Pinda! Lekka! Lekka! / Of je 't kauwen kan of niet. / Ik sta en dommel bij m'n trommel,
/ Tot ik uit m'n jasje waai; / Van je Teng, Teng, Teng, / Van je Tang, Tang, Tang, /
Sjiede, Wiede, Wied, Shanghai!’
De tekst werd zelfs in gedrukte vorm op straat verkocht met twee veelzeggende
extra coupletten die niet op de plaatopname voorkwamen en waarin de
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pindachinees de Nederlanders niet zonder cynisme bedankt voor hun klandizie: ‘Ik
hou heel Holland, kort en goed, / Nou met m'n Pindapakjes zoet, / Waarvan ik zelf
niks hebben moet / De zaak is: “ik verdien”. (...) Ik kwam hier zonder geld of brood,
/ Ik zag alleen den hongerdood. / Maar Holland hielp me uit den nood. (...) 'k Spreek
namens elken Pindaman: / Wij danken U in koor; / Wat Holland deed voor den
Chinees / Daar zijn geen woorden voor.’

Goedkope eetgelegenheden
Na de repatriëring van Indische Nederlanders uit het onafhankelijk geworden
Indonesië verschenen er in de loop van de jaren vijftig steeds meer Chinees-Indische
restaurants in Nederland. Het feit dat de Chinezen op deze manier als
bevolkingsgroep zichtbaarder werden, inspireerde het cabaretduo de Wama's begin
jaren zestig mogelijk tot hun twee merkwaardige meezingers ‘Ping en Pong spelen
ping-pong’ (‘Pang zei de ping-pong bal / Ping en Pong spelen ping-pong / Kwee nie
wie het winnen zal’) en ‘Drie Chinezen met een contrabas’ (‘Die tripten over straat,
net als ganzen in de pas’).
Het tweede liedje, in 1974 ook gezongen door André van Duin, steekt de draak
met de ‘hele vleemde taal’ van de Chinezen en vertelt hetzelfde verhaaltje
respectievelijk met de klinkers ie, o en ei/e, om te eindigen met ‘Drie Chiniesie miet
ie cientriebies / Do tropen over stroot, not os gonzen in de pos / De peileitie vend
det det een overtreding was / Drie Chinezen met een contrabas.’
Als goedkope eetgelegenheden werden de restaurants snel bekend bij ‘gewone’
Nederlanders, zoals in 1962 bleek uit het lied ‘Li-Wang Tai-Fu’ van het Cocktail Trio.
Daarin sluit de gelijknamige restauranthouder zijn eethuis ‘Schone laken’ om terug
te keren naar China. Ook in dit lied speelt de ‘vleemde taal’ een hoofdrol: ‘Hé,
Li-Wang Tai-Fu, wat hebben ons gehoold? / Ga jij uit jouw lestaulantje weg? (...)
Dat is jammel, want dan kunnen ons niet meer lekkel bami-bami eten (...) Wie er
nu nog wel gaat smullen heeft vooltaan een stlop / Want de keuken is gesloten en
de loempia's zijn op.’
Verheffend is het allemaal niet, maar populair was het wel.

■Geen bami meer
Een stuk aardiger was de tekst van ‘Ik heb m'n hart op Katendrecht verloren’ van
de Rotterdamse volkszanger Slome Japie, het onnozele alter ego van de veelzijdige
musicus en tekstschrijver Jaap Valkhoff (1910-1992). Het lied bracht het in 1965 tot
een veertiende plaats in de top-40. Hoewel Valkhoff zelf aanvankelijk als
tekstschrijver vermeld stond, werd later bekend dat de tekst was geschreven door
Drs. P, die een variant op het Duitse lied ‘Ich hab’ mein Herz in Heidelberg verloren’
schreef. Het levenslied over de man die voor het eerst Chinees gaat eten en, verhit
door sambal (‘een potje waar iets roods in zat (...) alsof ik vuur gegeten had’), voor
het eerst bij een prostituee verzeild raakt, behoort inmiddels tot de Nederlandse
klassieken in het genre.
Voor de debutant waren het twee onprettige ervaringen: ‘Want in een wip stond
ik in m'n verschoning / Terwijl ze mij flink in m'n armen kneep / Ze greep me vast,
nou nou, het leek wel judo / O God, wat ging die dame toen tekeer (...) Ik wil die
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dame liefst maar gauw vergeten / Want m'n rug doet nog een beetje zeer / Als ik
ooit weer hier of daar ga eten / Geen nasi of geen bami meer.’

‘Munne nassibal is heet / Dus pak 'm nog niet beet / Auw auw auw wat
voel ik nou / Was die bal maar koud’

■Snackbar
De Chinees bleek ook uitstekend geïntegreerd te raken in de levendige Nederlandse
snackbarcultuur - niet alleen bij studenten en alleenstaanden. In 1969 werden De
Butlers even een begrip met hun opgewekte meezinger ‘De Chinees doet veel meer
met vlees’ (refrein: ‘Nasi goreng, bami, saté / Neem ook nog een loempia mee / Eet
je maar rond / Het is ook zo gezond / Ja, de Chinees doet veel meer met vlees.’)
Uit de snackbarhoek kwam in 1972 zelfs een heuse Chinees-Indische carnavalshit.
Bart Jansen zong toen het lied ‘Nassibal’, een tekst van Peter Koelewijn op de wijs
van het Italiaanse liedje ‘Una marcia in fa’. Zoals dat hoort had de tekst weinig om
het lijf en eindigde die in veel ‘lalala’. Een samenvatting: ‘Munne nassibal is heet /
Dus pak 'm nog niet beet (...) Auw auw auw wat voel ik nou / Was die bal maar koud
(...) Ik denk wel dat ik weet / Da'k geen nassibal meer eet.’
Cabaretier Henk Elsink zong in zijn programma Een avond te gast bij Henk Elsink
(1970) het nummer ‘Krimpen-Hongkong’, dat hetzelfde jaar vaak op de radio te
horen was. Het is een uitgewerkte versie van een mop uit de tijd van de Culturele
Revolutie over de door westerse (veelal communistische) Chinabezoekers vaak
geprezen Chinese efficiëntie. De hoofdpersoon in het lied maakt een treinreis van
Krimpen aan de Lek naar Hongkong, met moeizame overstappen in Amsterdam,
Berlijn, Moskou en Istanbul. In Hongkong aangekomen wil hij al spoedig weer naar
huis. ‘Hij ging naar 't station en zei / “Heeft u een enkele reis Krimpen voor mij?” /
Zei die Chinese man aan het loket / Met op zijn hoofd een spoorwegpet / “Neem
mij niet kwalijk dat ik check: / Naal Klimpen aan den IJssel of naal Klimpen aan de
Lek?”’

■Vakantiehit
Sindsdien leken China en de Chinees in het Nederlandse lied afwezig, tot daar in
2005 opeens de aanstekelijke meedeiner ‘Shanghai’ was van de Vlaamse
senior-‘charmezanger’ Eddy Wally: ‘Shanghai amai amai / Nooit zag ik in heel mijn
leven, zo veel Chinezen (...) Als je heerlijk wilt chinezen, moet je daar wezen.’
Toegegeven, alleen in Vlaanderen kun je zo rijmen op Shanghai, maar eindelijk
heeft China een Nederlandstalige vakantiehit, en daarmee komen de Chinezen
opeens in een heel ander daglicht te staan: van barbaren en pindaverkopers via
restauranthouders tot een volk waarbij het, net als bij Mexicanen en Spanjaarden,
prima vakantie vieren is.
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Koos Kuiper en Nicoline van der Sijs
Wij de bami, zij de klapschaats
Klein Nederlands-Chinees lexicon van wederzijdse ontleningen
Wie het woord bapao kent, spreekt meteen al twee woorden Chinees: ba
betekent ‘vlees’ en pao is ‘broodje’. En omgekeerd beheerst de
gemiddelde Chinees ook al snel een handjevol Nederlandse woorden al zal hij dat zelf niet zo ervaren. De resultaten van enkele eeuwen
taalinvloeden over en weer.

Foto: Onze Taal

De Nederlandse sporters zullen voor ze naar China gaan vast geen tijd hebben
om een cursus Chinees te gaan volgen. En met Engels komen ze in China
waarschijnlijk ook al niet ver, zo blijkt uit het stuk van Rint Sybesma aan het begin
van dit nummer. Hoe kunnen ze zich toch nog een beetje verstaanbaar maken?
Misschien kunnen ze enige steun vinden bij het onderstaande Nederlands-Chinese
lexicon, waarin de woorden staan beschreven die het Nederlands en het Chinees
gemeenschappelijk hebben, hetzij doordat het Nederlands het Chinese woord heeft
geleend, hetzij andersom doordat het Chinees het woord aan het Nederlands heeft
ontleend. Het aardige is dat het gaat om woorden die van groot belang zijn voor
sportlieden: woorden die te maken hebben met voeding en blessures.

Chinese woorden in het Nederlands
Dat de meeste Chinese leenwoorden namen van voedingsmiddelen zijn, is niet
toevallig. Na de onafhankelijkheid van Indonesië zijn veel Indische Chinezen naar
Nederland getrokken, en aan het eind van de jaren zestig steeg het aantal Chinese
en Chinees-Indische restaurants in Nederland explosief. Met de Chinees-Indische
keuken kwamen ook Chinees-Maleise woorden, afkomstig uit het destijds in
Indonesië veel gesproken Hokkien, in het Nederlands terecht. Het Hokkien, spreek
uit: ‘Hokkiën’, is een dialect dat gesproken wordt in het zuiden van de Chinese
provincie Fujian. Alle leenwoorden uit het Hokkien zijn via Indonesië geleend, en
ze kunnen zowel rechtstreeks uit het Hokkien overgenomen zijn als via het Maleis,
dat deze woorden ook uit het Hokkien had geleend.
Welke Chinese namen voor voedingsmiddelen heeft het Nederlands
overgenomen? Hieronder noemen wij de belangrijkste, met na het <-teken (dat staat
voor ‘komt uit’) de Chinese vorm, aangeduid met de Chinese variant waar het om
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gaat. De Chinese woorden zijn vaak samengesteld uit twee karakters met ieder een
eigen betekenis - achter het Chinese woord worden telkens de betekenissen van
de karakters vermeld.
bami < Hokkien bami (‘varkensvlees + pasta’)
bapao < Hokkien bapao (‘vlees + broodje’)
dimsum < Kantonees dimsum (‘hapjes’)
foe yong hai < Hokkien of Kantonees fu-yung hai (‘lotusbloem + krab’)
ketjap < Hokkien ketsiap (‘zoute vis + saus’)
kumquat < Kantonees kam kat (‘gouden mandarijntje’) kweekwee < Hokkien
kuekue (‘gebakjes’)
loempia < Hokkien lunpia (‘zachte koek’)
lychee < Mandarijn lizhi (naam van vrucht)
mie < Hokkien mi (‘pasta’)
mihoen < Hokkien eigenlijk bihoen (‘rijst + vermicelli’)
paksoi < Hakka pakchoi (‘witte-kool’)
pecco (theesoort) < Hokkien pek ho (‘wit + haar’, omdat de blaadjes jong, met
dons erop, worden geplukt)
tahoe < Hokkien tauhu (‘bonen + kaas’)
taugé < Hokkien tauge (‘boon + spruit’)
thee < Hokkien te
tjap tjoi < Kantonees chap choi, van Hokkien chap chai (‘gemengd + groente’)
tofu < Mandarijn doufu (‘bonen + kaas’)
ve-tsin < Mandarijn weijing (‘smaak + essentie’)

De meeste leenwoorden zijn dus, zo blijkt, overgenomen uit het Hokkien, maar ook
het Kantonees heeft woorden geleverd, want vanaf de jaren vijftig werkten in
Nederland ook veel Chinezen uit Hongkong, die van huis uit (Hongkong-) Kantonees
spraken. Sommige Kantonese woorden zijn mogelijk via het Engels geleend.
Ten slotte is er ook nog een woord uit het Hakka geleend, afkomstig van de
Chinezen uit Suriname, die rond de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 in
groten getale naar Nederland kwamen. Een minderheid van de woorden gaat terug
op het Standaardchinees oftewel het Mandarijn.
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Nederlandse woorden in het Chinees
Vrijwel alle Nederlandse woorden die zijn opgenomen in het Chinees zijn daar via
het Japans beland. Ruim twee eeuwen zaten er Nederlanders op het eiland Deshima
in de Baai van Nagasaki. De contacten tussen de Nederlanders en de Japanners
werden onderhouden door een team Japanse tolken. Japanse medici en andere
geleerden raakten geïnteresseerd in Nederlandse kennis: de zogenoemde
‘Rangakusha’, die zich in ‘Hollandse studies’ verdiepten. Er werden ook allerlei
westerse wetenschappelijke boeken uit het Nederlands in het Japans vertaald,
waarbij de Nederlandse terminologie werd overgenomen of letterlijk vertaald.

■Venster
Nederland vormde voor Japan het venster op West-Europa en de West-Europese
kennis. Japan moderniseerde zich mede daardoor veel eerder dan China en er
werden vele nieuwe woorden gecreëerd voor westerse begrippen. Daarbij werd
vaak gebruikgemaakt van oorspronkelijk Chinese leenwoorden in het Japans. Dit
procedé is te vergelijken met de manier waarop in het Westen nieuwe woorden
worden gemaakt uit Griekse of Latijnse elementen, zoals televisie, samengesteld
van het Griekse tèle (‘ver’) en het Latijnse visio (‘het zien’).
Veel van deze woorden werden aan het begin van de twintigste eeuw door
Japanse vertalingen van westerse boeken in het Chinees en door de komst van
een groot aantal Chinese studenten naar Japan gemakkelijk in het Chinees
overgenomen. Ook werden leenwoorden overgenomen die met karakters werden
geschreven.
Hierbij moet worden bedacht dat de Chinezen zich niet bewust zijn van dit
ontleningsproces, ook intellectuelen weten er meestal niet van, en dat mensen soms
zelfs enigszins verontwaardigd worden bij de suggestie dat deze Chinees uitziende
woorden zouden zijn ontleend aan het Japans. Op deze manier zijn onder andere
de volgende Nederlandse woorden als leenwoorden in het Chinees terechtgekomen,
waarbij het >-teken steeds staat voor ‘ontwikkelde zich tot’; tussen haakjes staat de
letterlijke betekenis van de Japanse woorden, voorzover van belang.
Celsius > Japans Sesshi (‘Heer Se’, waarbij Celsius is afgekort tot Se en de
klank van sius is weergegeven met het karakter shi voor ‘Heer’) > Mandarijn
Sheshi
Fahrenheit > Japans Hashi (waarbij Fahrenheit is afgekort tot Ha, want in het
Japans bestaat de klank f niet; tegenwoordig wordt het desbetreffende karakter
gelezen als Ka, dus Kashi) (‘Heer Ha/Ka’) > Mandarijn Huashi gas > Japans
gasu > Mandarijn wasi (regionale term)
kanker > Japans gan (‘rots’, later ook gebruikt voor ‘harde knobbel in het
lichaam’) > Mandarijn yan (verouderd, nu ai)
lymfe > Japans rinpa (rin = ‘druppelen’) > Mandarijn linba
kei > Japans kei (in samenstellingen, met de betekenis ‘silicium’) > Mandarijn
gui
tinctuur > Japans chinki > verouderd Mandarijn dingji
zenuw > Japans shinkei (‘goddelijke meridiaan’) > Mandarijn shenjing
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Het is weliswaar een leuke wetenswaardigheid dat een bepaald Chinees woord een
band heeft met het Nederlands, maar uit de voorbeelden blijkt dat de sporters er in
de dagelijkse praktijk verdraaid weinig aan zullen hebben, want geen Chinees zal
hen verstaan als ze het Nederlandse woord uitspreken. De klank van het Chinese
woord lijkt totaal niet meer op die van het Nederlandse. Dat komt doordat de Chinese
woorden in het Japans anders worden uitgesproken dan in het Chinees; het Japanse
gasu bijvoorbeeld wordt in het Chinees uitgesproken als wasi.

■Twaalfvingerige darm
Nóg groter wordt het verschil tussen het Nederlands en het Chinees bij
leenvertalingen. In dat soort leenwoorden worden de samenstellende delen letterlijk
vertaald, vergelijk het Engelse football, dat in het Nederlands letterlijk vertaald als
voetbal is overgenomen. De meeste Nederlandse woorden zijn als leenvertaling en
niet als leenwoord in het Japans (en Chinees) overgenomen. Hieronder enkele
leenvertalingen, waarbij achter het eerste >-teken (dat weer staat voor ‘ontwikkelde
zich tot’) steeds de Japanse vorm staat, en achter het tweede steeds de vorm waarin
het uiteindelijk in het Mandarijn terechtgekomen is.
blindedarm > mōchō > mangchang
elleboogsbeen > shakkotsu > chigu
gehoorbeenderen > chōkotsu > tinggu
gehoorzenuw > chōshinkei > tingshenjing
gezichtszenuw > shishinkei > shishenjing
hersenvlies > nōmaku > naomo
hoornvlies > kakumaku > jiaomo
maagsap > ieki > weiye
netvlies > mōmaku > wangmo
neusvleugel > biyoku > biyi
slagader > dōmyaku (‘bewegend bloedvat’) > dongmai
twaalfvingerige darm > jūnishi-chō > shi'erzhichang

Sporttermen
Maar zijn er dan helemaal geen sporttermen die de Nederlandse en Chinese
sportlieden met elkaar verbinden? Jawel, het Nederlands heeft enkele sporttermen
geleend uit het Chinees, namelijk kungfu (het Kantonese kungfu), mahjong (het
Mandarijnse majiang) en tai chi (Mandarijn). Aangezien dit geen olympische sporten
zijn, komen ze hoogstens van pas op de momenten dat men zich 's avonds ontspant.
We kennen bovendien enkele Japanse namen van sporten die gevormd zijn uit
oorspronkelijk Chinese woorden, zoals judo (Mandarijn roudao) en jiu-jitsu (Mandarijn
roushu).
En ook andersom heeft het Chinees recent Nederlandse sporttermen geleend,
en wel klapschaats en korfbal, twee Nederlandse vindingen. Klapschaats heet in
het Chinees kelaipu bingdao (‘klap + ijsmes’), xinshi suhua bingdao (‘nieuwe stijl
snelglijdend ijsmes’) of xinshi dao (‘nieuwe stijl mes’). Korfbal heet met een vertaling
lanqiu (‘mand + bal’; hetzelfde als basketbal), of preciezer Heshi lanqiu yundong
(‘basketbal sport in Nederlandse stijl’). Opnieuw is korfbal geen olympische sport,
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en de klapschaats komt alleen ter sprake tijdens de Winterspelen, die echter niet
in China maar in Canada plaatsvinden.
Als het de sporters even tegenzit, moeten zij stilstaan bij twee Chinese
uitdrukkingen die in West-Europa bekend zijn sinds de negentiende eeuw, namelijk
het of zijn gezicht verliezen (een vertaling van het Chinese diu mianzi) en het gezicht
bewaren (een vertaling van het Chinese bao mianzi). De in de Chinese cultuur
minstens zo belangrijke uitdrukking gei mianzi (‘eer doen toekomen’, letterlijk: ‘een
gezicht geven’) is niet in westerse talen overgenomen, maar misschien verandert
dat wel door de komende Olympische Spelen.
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Bargoens [9]:
Shanghaaien, snees en chinezen
Ewoud Sanders
Shanghaaien
Het Bargoens was vroeger de lingua franca van de zelfkant. De meeste
woorden uit die oude dieventaal zijn inmiddels verdwenen, maar enkele
hebben het tot de standaardtaal geschopt. Hoe is ze dat gelukt? Ditmaal
een dubbelaflevering, speciaal gewijd aan drie termen die in meerdere
of mindere mate verwant zijn met de Chinese cultuur.

Op 24 januari 1848 deed James Wilson Marshall (1810-1885) de ontdekking van
zijn leven: bij de bouw van een houtzagerij voor John Sutter vond hij goud in een
zuidelijke vertakking van de American River, bij Coloma in Californië. Voor San
Francisco waren de gevolgen ingrijpend.
In 1844, toen San Francisco nog Yerba Buena heette en Mexicaans bezit was,
woonden hier zo'n dertig blanken. In 1848, twee jaar na de verovering door de
Verenigde Staten, waren dat er ongeveer zevenhonderd. Na Marshalls vondst brak
de hevigste goudkoorts uit die Amerika ooit heeft gekend. In 1849 arriveerden er
zo'n 80.000 goudzoekers. Tegen 1851 lagen in de baai van San Francisco ruim
achthonderd schepen voor anker, verlaten door hun bemanning. Twee jaar later
telde de stad ruim 250.000 inwoners.
Velen van hen waren afkomstig uit Latijns-Amerika, Australië, Italië, Japan en
China. San Francisco werd een buitengewoon ruige stad, vol woekeraars. Eieren
kostten een dollar per stuk en voor onroerend goed werden prijzen gevraagd die
pas in 1970 werden overtroffen. Er werd gevochten, geschoten, gezopen en gemoord
als nooit tevoren.
To shanghai werd in San Francisco de uitdrukking voor ‘iemand
dronken voeren en als bemanningslid aan boord brengen’.

■Ontvoering
Aanvankelijk was het in San Francisco bijna onmogelijk om zeelieden te ronselen.
Niemand wilde weg uit dit land van goud. Dat was nog eens extra moeilijk voor
schepen die Shanghai als eindbestemming hadden. Er was vanuit San Francisco
geen directe vaart op Shanghai, dus om daarvandaan naar Californië terug te keren
moest je zo'n beetje de halve wereld rondreizen. Iedere lange en moeilijke reis werd
daarom een ‘Shanghai voyage’ genoemd.
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Zeelieden werden gedwongen om aan zo'n reis deel te nemen, vaak op misdadige
wijze. Vanaf halverwege de negentiende eeuw werd to shanghai in San Francisco
de gangbare uitdrukking voor ‘iemand dronken voeren en als bemanningslid aan
boord brengen’, en ‘ontvoering’ noemde men de ‘shanghai game’.
Omstreeks 1851 hielden in San Francisco ruim twintig bendes zich hier min of
meer openlijk mee bezig. Ze lokten zeelieden mee naar pensions door ze vrij drinken
en hoeren te beloven. De zeelieden werden vervolgens volgegoten met goedkope
whisky die was vermengd met opium. Als ze dronken genoeg waren, werden ze
gedwongen een contract te ondertekenen waarmee ze aanmonsterden op een of
ander schip. Als ze weigerden te tekenen, werden ze bruut in elkaar geslagen.
Meestal werden de matrozen nog stomdronken aan boord van een vertrekkend
schip gebracht. De scheepskapitein betaalde de ronselaar een premie, die kon
oplopen tot honderd dollar. In tijden van grote schaarste bedroeg de premie soms
wel driehonderd dollar. Het bedrag werd in ieder geval altijd ingehouden op het loon
van de matroos.

■Nederlandse havens
‘Shanghaaien’ werd in San Francisco ook een geliefde manier om van je vijanden
af te komen. Tegen betaling waren de bendeleden bereid iemand op te pikken en
af te voeren. Tegen deze wantoestanden werden verschillende verordeningen
uitgevaardigd, maar in de praktijk konden ronselaars vrij hun gang gaan.
Een van de beruchtste ronselaars was Calico Jim. Over hem gaat het verhaal dat
hij eens zes politieagenten shanghaaide die hem kwamen arresteren. Vervolgens
vluchtte hij naar Zuid-Amerika. Nadat de politieagenten waren teruggekeerd van
hun onvrijwillige zeereis, legden ze geld bij elkaar om zich te wreken. Een van hen
reisde naar Zuid-Amerika en vond Jim na een paar maanden in Chili. Hij schoot
hem dood met zes kogels, een voor iedere politieagent.
Het shanghaaien ging door tot het eind van de negentiende eeuw. In 1906 nam
het Amerikaanse Congres een wet aan die shanghaaien officieel verbood, op straffe
van duizend dollar per overtreding of een jaar gevangenisstraf. Maar pas nadat de
zeelieden zich in vakbonden hadden georganiseerd en er in de havens
zeemanshuizen waren gebouwd, zodat de zeelieden niet meer aangewezen waren
op onveilige pensions, verdween deze praktijk voorgoed.
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Door goudzoekers achtergelaten schepen in de baai van San Francisco, halverwege de
negentiende eeuw.
Library of Congress, Washington

In het Engels is to shanghai in het midden van de negentiende eeuw voor het
eerst opgetekend; in het Nederlands in 1974, in het Bargoens woordenboek van
Endt en Frerichs. Zij noteerden als betekenissen ‘iemand overhalen tot het verrichten
van (betaalde maar) onaangename arbeid; ronselen’. Het materiaal voor dit
woordenboek werd met behulp van mondelinge bronnen grotendeels omstreeks
1950 in Amsterdam verzameld, maar zonder twijfel leefde de uitdrukking shanghaaien
al langer onder Nederlandse zeelieden en in de Nederlandse havens.

Snees
In 1681 verscheen in Leiden een woordenboek dat dringend eens herdrukt of
gedigitaliseerd zou moeten worden, want niet alleen is het zeldzaam, het is ook erg
leuk. Het heet Seeman: behelsende een grondige uitlegging van de Neederlandsche
Konst- en Spreekwoorden, voor soo veel die uit de Seevaart sijn ontleend. Het boek
is samengesteld door Wigardus à Winschooten en het is - voorzover dat kan bij
woordenboeken - een genot om te lezen.

■Bootsvolk
Tussen snee (‘komt van snijden’) en sneeuw (‘Hij siet, of hij in de sneeuw gescheeten
had: hij keek op zijn neus’) vermeldt Winschooten als eerste woordenboekenmaker
het woord snees, en wel in twee betekenissen. Als een ‘visserswoord’ in de betekenis
‘twintig’, en in de betekenis ‘sjacheraar’ - een betekenis die ‘onder het bootsvolk’
bekend was, aldus Winschooten.
Winschooten vermeldde meteen de herkomst van snees-de-sjacheraar. Het gaat
hier, schrijft hij, om ‘een gebrooken woord voor Chinees (...) om dat de Chineesen
groote schaggeraars zijn’.
Deze herkomstverklaring houdt nog altijd stand, zij het dat men inmiddels een
kleine slag om de arm houdt. In de grote Van Dale (2005) staat nu bij snees: ‘mogelijk
verkort uit Sinees, Chinees’ - ‘mogelijk’ dus, we weten het niet honderd procent
zeker.

Onze Taal. Jaargang 77

■Helers
Heeft snees altijd de betekenis ‘sjacheraar’ behouden? Ja, hoewel er een betekenis
bij is gekomen die inmiddels gebruikelijker is, namelijk ‘opkoper van gestolen goed,
heler’. Die betekenisovergang is makkelijk te verklaren, helers waren en zijn immers
vermaarde sjacheraars.
Snees in de betekenis ‘heler’ is een Bargoens woord. We komen het in 1887 voor
het eerst tegen, in een Bargoense lijst in het tijdschrift Onze Volkstaal. In 1919
schreef J. Wolthuis in het tijdschrift Vragen van den dag: ‘In de taal van de jongens
van de vlakte beteekent pièr (of piejèr): opkooper (in het algemeen); Pierre is nl. de
naam van een welbekenden snees in Den Haag.’
Waren er dan veel Chinezen onder de helers? Kennelijk was dat in de zeventiende
eeuw in havens het geval, maar zonder twijfel kwamen ze ook uit andere
bevolkingsgroepen. Vanaf het midden van de negentiende eeuw zijn er in de
Nederlandse literatuur nogal wat beschrijvingen te vinden van Jóódse snezen, die
dan meestal ook nog als bedriegers worden neergezet.
Over de efficiëntie en de werkwijze van de snezen lezen we het een en ander in
Op het dievenpad van Jan Feith, uit 1907. Uit de mond van een voormalige
rechercheur uit Amsterdam tekende Feith dit op: ‘Zulke opkoopers zijn veel
uitgeslapener dan de dieven, die voor ze werken. (...) Terwijl de inbrekers aan den
slag zijn en het gevaar loopen, maakt hij thuis alles klaar om straks den buit te
ontvangen; zóó sterk zelfs, dat terwijl z'n dieven den valschen sleutel nog in 't slot
moeten steken, hij het vuurtje onder z'n pot al heeft aangestoken, om straks het
gestolen goed te versmelten!’

Chinezen
Het werkwoord chinezen betekent volgens de grote Van Dale (2005) niet alleen ‘bij
de Chinees, in een Chinees restaurant gaan eten’, maar ook ‘heroïne of cocaïnebase
op aluminium verhitten om de damp door een pijpje te inhaleren’. In de grote Van
Dale is de eerste betekenis altijd de oudste. En dat lijkt inderdaad te kloppen. Althans,
als je afgaat op vindplaatsen in de Nederlandstalige literatuur. Chinezen in de
betekenis ‘bij de Chinees eten’ is in 1977 voor het eerst aangetroffen, in een roman
van Jan Wolkers. In De kus schreef Wolkers: ‘Hier stond ik een keer met een paar
knullen te wachten op een vrachtwagen die ons naar de stad zou brengen. Om te
gaan chinezen.’ Voor wie denkt dat dit toch over heroïne inhaleren gaat: even later
is er sprake van ‘bami’.
Slechts een paar jaar later, in 1982, vinden we die andere betekenis van chinezen,
in een beroemd boek over een verslaafd meisje: Het verrotte leven van Floortje
Bloem. ‘Ballpoints waren er zat in huis’, schreef Yvonne Keuls, ‘want iedereen had
ze nodig om te chinezen, maar papier was wel eventjes zoeken.’
In een andere verslavingsroman, Bunkers bouwen van René Stoute uit 1986,
vinden we in dit verband een fraaie spraakverwarring. ‘De wethouder stelde voor’,
zo lezen we hier, ‘de volgende keer “informeel te gaan chinezen” - met deze
uitdrukking bedoelde hij niet de in zwang geraakte en aldus genoemde wijze van
heroïne roken. Hij bedoelde eten, een “ongedwongen” etentje.’
Het werkwoord chinezen ontstond waarschijnlijk doordat deze manier van roken
(in het Engels onder meer ‘chasing the dragon’ genoemd) oorspronkelijk in China
werd gebruikt om opiumdampen te inhaleren. Daarnaast zal een rol hebben gespeeld
dat heroïne in de jaren zeventig vooral via Chinezen in Nederland terechtkwam.
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Riemer Reinsma
Leiden alle wegen straks naar Peking?
Chinese spreekwoorden in het Nederlands
China exporteert niet alleen steeds meer artikelen, maar ook allerhande
spreekwoorden, naar Nederland bijvoorbeeld. Wat is het geheim van de
Chinese spreuk? En hoe doen die traditionele wijsheden het in eigen
land, dat in sneltreinvaart moderniseert?

Illustratie: Matthijs Sluiter

Twee Chinese mannen maken op de hoek van een straat ruzie. Terwijl zich een
haag van sensatiebeluste omstanders vormt, probeert elk van de twee de
tegenstander in het voorouderlijk huis te trekken: daar kunnen ze rekenen op de
hulp van hun familie. Dan verschijnt de dorpsoudste. Het eerste wat hij zegt: ‘Een
voortreffelijke man gebruikt zijn mond, maar een slecht mens gebruikt zijn vuisten.’
Kenners zijn het erover eens dat wat in het Westen tegenwoordig steeds zeldzamer
wordt, in China dagelijkse praktijk is: het strooien met levenswijsheden in de vorm
van spreekwoorden en gezegden. Als we de deskundigen mogen geloven, bestaat
het gemiddelde Chinese gesprek voor een flink deel uit dergelijke ‘prefab’: voor
iedere situatie heeft de Chinees wel een spreekwoord of gezegde bij de hand.
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■Monopolie
Zelfs een revolutionair als Mao Tse-tung bediende zich graag van dit traditionele
middel, zo blijkt uit het Volksdagblad van 25 november 1980. Toen de dictator hoorde
dat zijn minister Lin Piao per straalvliegtuig naar de Sovjet-Unie gevlucht was,
reageerde Mao met een oude wijsheid: ‘Als het begint te regenen, of als een vrouw
wil trouwen, valt daar weinig tegen te doen.’
Volgens sommige tellingen bestaan er meer dan 24.000 Chinese spreekwoorden.
De Britse deskundige William Scarborough spreekt in zijn boek A Collection of
Chinese Proverbs (1926) het vermoeden uit dat China meer spreekwoorden heeft
dan heel Europa bij elkaar.
Ook in de rest van Oost-Azië zijn de Chinese wijsheden populair. De Aziëkenner
Justin Wintle spreekt zelfs van een ‘bijna-monopolie’.

■De onderste tak
In Nederland zijn die Chinese zegswijzen ook erg gewild. Is dat altijd zo geweest?
Dat kunnen we tegenwoordig heel handig achterhalen, bijvoorbeeld dankzij het
archief van de Leeuwarder Courant, die onlangs alle jaargangen van 1752 tot nu
op internet doorzoekbaar heeft gemaakt. Dat lijkt zoeken naar een speld in een
hooiberg, want hoe herken je die Chinese uitdrukkingen? Gelukkig hebben veel
mensen die zo'n spreuk citeren de neiging om dat erbij te vermelden. Dan
introduceren ze hun vondst met iets als ‘zoals een oud Chinees spreekwoord zegt’.
Als je in het Leeuwarder archief zoekt op woorden als Chinees spreekwoord en
Chinese wijsheid, blijkt de eerste treffer uit 1906 te dateren. Een tweede volgt in
1908, maar daarna duurt het tot 1927 voor het weer raak is. Pas rond 1950 komt
er een gestage stroom op gang, en sinds 1986 is er geen jaar meer voorbijgegaan
zonder dat er een of meer Chinese spreekwoorden geciteerd werden, met soms
vijf of zes stuks in een jaar. De volgende wijsheid blijkt bij het op deze manier
doorzoeken van het archief het populairst: ‘Geef een mens vis en je geeft hem één
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dag te eten; leer hem vissen en hij zal voor de rest van zijn dagen te eten hebben.’
En ook als je naar andere kranten kijkt, blijkt dat er met de regelmaat van een
klok Chinese spreekwoorden worden geciteerd. Minstens eens in de drie weken,
zo blijkt uit een onderzoekje in het digitale krantenarchief, de Krantenbank. En
nogmaals: dan hebben we het alleen maar over citaten die vergezeld zijn van
woorden als Chinees spreekwoord, Chinese wijsheid en dergelijke. Een paar
voorbeelden (even ontdaan van de inleidende zinnetjes):
- Hoe langer de noodles die men eet, hoe langer men zal leven.
(Wouter Klootwijk in NRC Handelsblad, 22-2-2008)
- Uit de zwartste modder groeit de mooiste blauwe roos.
(Amersfoortse Courant, 16-11-2007)
- Zelfs de grootste torens beginnen op de grond.
(Reformatorisch Dagblad, 10-10-2007)
- Als je tot de zon wil reiken, kom je tot de top van de boom. Wil je tot aan de
top van de boom reiken, dan blijf je steken op de onderste tak.
(Algemeen Dagblad, 19-6-2007)

Dat dergelijke Chinese wijsheden sinds de jaren vijftig vrij plotseling met grote
regelmaat in de media voorkomen, zal vast te maken hebben met de duizenden
Chinezen die naar Nederland zijn gekomen nadat Indonesië onafhankelijk was
geworden. In de voormalige kolonie waren de welvarende Chinezen een gehate
minderheid geweest. Deze Chinese immigratiegolf was overigens niet de eerste:
ook in het begin van de vorige eeuw waren er al veel Chinezen naar Nederland
gekomen als goedkope arbeidskrachten. Toch heeft die eerste golf in de Nederlandse
pers niet tot een merkbare toename van het aantal Chinese spreekwoorden geleid.
Misschien kwam dat doordat dat een veel armere groep was.
Dat de Chinese spreekwoorden sinds de jaren vijftig alleen nog maar vaker worden
geciteerd, lijkt óók verklaarbaar. De globalisering doet ook hier haar werk, bovendien
is China volop in opkomst als economische wereldmacht.

■Made in China?
Niet alle ‘Chinese’ spreekwoorden in Nederland zijn ‘made in China’. De columnist
Bonne Stienstra debiteerde in 1997 in de Leeuwarder Courant ‘een oud Chinees
spreekwoord dat ik net bedacht heb’. Het luidde zo: ‘Wie groot is moet de grootheid
hebben om grootheid bij anderen te herkennen.’
De volgende stap is dan dat mensen er niet bij zeggen dat het om een verzinsel
gaat. In september 1997 adverteerde de drankwinkelketen Gall & Gall bijvoorbeeld
met het volgende ‘Oud Chinees gezegde’: ‘L is in de maand dus liante kolting en
glatis glazen.’
En zodra er mensen zijn die dat gaan verzwijgen, zullen er ook mensen zijn die
de zogenaamd oude spreuken voor authentiek houden. Dat gebeurde in de jaren
twintig bijvoorbeeld met een uitspraak van reclameman Fred Barnard. In een pleidooi
voor het gebruik van plaatjes voerde hij een zogenaamd Chinese wijsgeer op, die
gezegd zou hebben: ‘One look is worth a thousand words’ (‘één blik is duizend
woorden waard’). Hij maakte met zijn nepspreuk natuurlijk handig gebruik van het
feit dat mensen Chinese spreekwoorden hoog in het vaandel hebben: als de
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Chinezen ergens een gevleugeld woord aan hadden gewijd, moest het wel waar
zijn. Hoe dan ook, de Amerikaanse spreekwoordenverzamelaar John Bartlett trapte
erin: hij nam de spreuk als Chinees spreekwoord op in zijn Familiar Quotations.

■Universeel
Lijken Chinese wijsheden en spreekwoorden eigenlijk op de Nederlandse? Ja en
nee. Het is bekend dat veel spreekwoorden een universeel karakter hebben. Neem
nu het spreekwoord ‘Een gast en een vis blijven maar drie dagen fris’ voor het
fenomeen dat een gast tijdig weer moet opkrassen. Ook de talen om ons heen
hebben daar een uitdrukking voor, zoals ‘Fish and guests smell in three days’ en
‘Dreitägiger Gast ist eine Last, den vierten stinkt er fast.’ En in het Chinees is dat
niet anders. ‘Het is makkelijk om een gast in het begin goed te behandelen, maar
als hij te lang blijft, kan het moeilijk worden’, zeggen ze daar.
Ons spreekwoord ‘Wie a zegt moet ook b zeggen’ kennen de Chinezen als ‘Doen
of laten.’ En ten opzichte van ons ‘Blaffende honden bijten niet’ draaien de Chinezen
de zaak om: ‘Stille honden bijten mensen dood.’ Het Nederlandse ‘Kennis is macht’
heeft zelfs een Chinese pendant die letterlijk hetzelfde is (‘Zhī shí jiù shì lì liàng’,
voor wie het precies wil weten).
Maar verschillen zijn er duidelijk ook, vooral wat de vorm betreft. De woorden en
vergelijkingen zijn zó gekozen dat ze min of meer van toepassing zijn op de eigen
omgeving. Waar wij bijvoorbeeld eerst Napels willen zien voordat we sterven, zien
de Chinezen graag eerst de Gele Rivier: ‘Het hart zal niet sterven eer de Gele Rivier
is bereikt.’ En volgens de Chinezen leiden niet alle wegen naar Rome, maar leidt
elke hoofdweg naar Peking.

■Telegramstijl
Bij sommige spreekwoorden lijkt er ook sprake van een soort telegramstijl, zoals bij
dat ‘Doen of laten’ hiervoor. Veel andere Chinese spreekwoorden maken juist een
wijdlopige indruk, bijvoorbeeld doordat ze een bepaalde metafoor laten volgen door
een tweede die hetzelfde uitdrukt. Zoals in het spreekwoord ‘De hemel kan geen
twee zonnen hebben, het volk geen twee koningen’ - het Chinese equivalent van
‘Niemand kan twee heren dienen.’
Sommige zegswijzen zijn voor Nederlanders ronduit onbegrijpelijk. Neem nu
‘Dong Shi imiteert het fronsen van wenkbrauwen’ - de tegenhanger van de
Nederlandse wijsheid ‘Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk
ding.’ Dat is niet te snappen als je het verhaal van Dong Shi niet kent, het superlelijke
meisje dat een beroemde Chinese schoonheid, Xi Shi, imiteerde. Xi Shi was volgens
de overlevering ziekelijk en had vaak pijn in de borst. Men zei dat zij op haar mooist
was als haar gezicht van pijn vertrok. Zij was een van de zogeheten Vier
Schoonheden, en zou omstreeks 500 v.Chr. hebben geleefd.

■Toekomst
Blijven spreekwoorden ook in de toekomst de harde kern van de Chinese
conversatie? Een spreekwoord (misschien Chinees, maar ook toegeschreven aan
de Amerikaanse schrijver Mark Twain) zegt: ‘Waag je nooit aan voorspellingen,
zeker niet wat de toekomst betreft.’ Maar er is misschien toch een aanwijzing dat
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de Chinese spreekwoorden in China iets aan populariteit aan het inboeten zijn. Dat
zou je althans kunnen afleiden uit een paar onopvallende woorden in het boek The
Dragon's Almanac (1983) van de genoemde Aziëkenner Wintle. Hij schrijft: ‘De
kunst om een gesprek te voeren hangt, vooral bij ouderen, nog steeds af van de
handigheid die individuen hebben om het ene toepasselijke adagium op het andere
te stapelen’ [cursivering van mij - RR]. Jongeren beheersen die vaardigheid minder,
zo suggereert Wintle. Als dat inderdaad klopt, betekent het dat de spreekwoorden
in China, net als in het Westen, op hun retour zijn.
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‘Dat is echt ho sik. Which means: dat is echt lekker’
Chinezen ingeburgerd in het Nederlands
Berthold van Maris
Chinezen zijn hier van oudsher goed geïntegreerd, maar veelal zonder
het Nederlands goed te beheersen. Hoe zit dat met de jongeren? Die
spreken uitstekend Nederlands, en kruiden hun taalgebruik onder elkaar
graag met Chinese woorden en uitdrukkingen. En met veel Engels.

Restaurant in de Wagenstraat, in het ‘Chinatown’ van Den Haag.
Foto: Onze Taal

Een mooi Chinees meisje vraagt in het restaurant: ‘Wilt u menu?’ De klant antwoordt:
‘Doe maar straks, ik wil eerst even eten.’ Er zijn wel meer van die moppen over
Chinees restaurantpersoneel dat gebrekkig Nederlands spreekt. Het meisje in deze
mop heeft duidelijk moeite met het lidwoord, en heel gek is dat niet: het Chinees
heeft geen lidwoorden. Nog maar twee van die moppen. Het is wit en het hangt bij
de Chinees? Witte lijst. Het is rood en het vliegt door de Chinees? Sambal bij.
Inderdaad, de eerste generatie Chinezen had moeite met de r, en ‘Wilt u er sambal
bij?’ is een knap ingewikkeld zinnetje, dus werd het: ‘Sambal bij?’ ‘Ze stonden altijd
achter dat luikje en hadden geen gelegenheid om Nederlands te leren’, zegt David
Engelhard, een sinoloog die onderzoek doet onder oudere Chinezen. ‘Ik heb een
man geïnterviewd die zeventig jaar oud was en al veertig jaar een restaurant had
in een dorpje bij de grens van Nederland en Duitsland. Hij was als tiener naar
Nederland gekomen. Die sprak nagenoeg geen Nederlands. Maar hij vertelde wél
dat hij een uitstekende band had met zijn dorpsgenoten, die daar ook al veertig jaar
woonden. Dat was een soort non-verbaal contact. Op een bepaalde manier was
die man toch wel geïntegreerd.’
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■Expansie
Geen Nederlands spreken en toch aardig geïntegreerd zijn - het kan blijkbaar.
Volgens Engelhard had de eerste generatie zo haar eigen ideeën over migratie en
integratie. ‘Een oude prof van mij,
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de sinoloog Rik Schipper, zei altijd: Chinese migratie bestaat niet, dat is alleen maar
expansie. Die Chinezen vestigden zich hier in Nederland als een soort
vooruitgeschoven post van het Chinese cultuurgebied. Voor hen was er geen
wezenlijk onderscheid tussen migratie naar Peking en migratie naar Amsterdam.
Ze gingen er, zoals veel migranten, van uit dat ze na verloop van tijd weer terug
zouden gaan naar China. Maar in de praktijk kwam het er niet van: de kinderen
bleven in Nederland en dus bleven de ouders hier meestal ook. Het fascinerende
is dat die jongere generatie wel goed geïntegreerd is, ondanks de niet op integratie
gerichte visie van hun ouders.’ Dat is een klein wonder, of in ieder geval iets wat
niet goed past in het beeld dat de gemiddelde Nederlander heeft van integreren,
namelijk zo snel mogelijk Nederlands leren en aanpassen.
Engelhard: ‘Jonge Chinezen vallen als etnische groep nauwelijks op. Ze nemen
vrij aardig deel aan autochtone netwerken. Ook qua opleiding onderscheiden ze
zich niet of nauwelijks van autochtonen. Ze leunen niet meer zo zwaar op die
horeca-sector. En áls ze de zaak van hun ouders overnemen, doen ze dat vaak op
een heel vernieuwende manier. In Utrecht bijvoorbeeld ken ik een traditioneel
Chinees restaurant dat door de dochter helemaal werd gestript van alles wat Chinees
was, en nu is dat een flitsend Aziatisch georiënteerd restaurant dat “Jasmijn & ik”
heet. Die naam alleen al is zo ontzettend hedendaags Nederlands.’

Nog meer Chinezen
Naast de Chinezen uit China zijn er ook nog Chinezen die vanuit andere landen
naar Nederland gekomen zijn. De Chinezen uit Indonesië spreken meestal geen
Chinese taal meer. Het betreft hier families die al generaties lang niet in China
wonen. Ze spreken uitstekend Nederlands en soms ook Maleis. Onder hen bevinden
zich veel hoogopgeleiden en beoefenaars van vrije beroepen. Ze voelen zich niet
erg verwant met de Chinezen uit China.
Dan zijn er de Chinezen uit Suriname. Deze groep is nog niet zo lang geleden uit
China vertrokken. Ze staan daardoor, qua taal en cultuur, nog dichter bij de Chinezen
uit China. De meesten spreken Kantonees of Hakka (een van de andere Chinese
talen).
Verder zijn er kleine groepjes Chinezen uit Singapore, Maleisië en Vietnam.

Dimsummen
De jonge Chinezen spreken uitstekend Nederlands, en kruiden hun taalgebruik
onder elkaar graag met Chinese woorden en uitdrukkingen. Dat is goed te zien op
Jonc.nl, een populaire website voor jonge Chinezen, waar volop gechat,
gediscussieerd en geflirt wordt. Een paar voorbeelden:
- Er gaat niks boven tung fong leu seng fung mee [= oriëntaalse vrouwelijkheid].
- Ik moet wel om iemand geven als ik een relatie aanga... Anders zou ik ook
geen bezwaar hebben tegen seung thai [= een blind date].
- Haha, ik dacht tot voor kort dat alleen vrouwen zo baat gwaa [= geniepig] waren,
maar jij kan er ook wat van zeg.
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- Ongeveer dezelfde gedachten over bepaalde zaken kan geen kwaad. Op deze
manier krijg je niet constant water en vuur. Te veel ruzie... seung kam qing! [=
maakt de harmonie kapot].

En zodra ik mij, gewapend met de nickname ‘bennieuwsgierig’, onder de chattende
jongeren begeef, volgen er nog meer voorbeelden van Nederlands en Chinees door
elkaar:
- Tyrai (scholier): ‘Als ik op school tegen een tafeltje stoot ofzo zeg ik: “Aiyah
@%! tafel!” en dan word ik door me klasgenoten uitgelachen, niet zozeer omdat
ik tegen dat tafeltje kwam, maar omdat ik zo vreemd “au” riep.’
- Geloempiaseerd: ‘We gebruiken typische Chinese termen, bijvoorbeeld
scheldwoorden en gezegdes tijdens een gesprek in het Nederlands: “Ja moest
hij maar niet problemen zoeken, tie kee lor lee seu.” Dat is zeg maar net zoiets
als: eigen schuld, dikke bult.’
- MeteoRain (student): ‘Hoe we Nederlands en Chinees door elkaar spreken, is
gewoon heel random. Zoals eh: “Dat is echt ho sik.” Which means: dat is echt
lekker.’

De uitdrukking dimsummen (‘eten in een Kantonees dimsum-restaurant’) is zelfs
doorgedrongen tot het ABN, laten verschillende chatters trots weten. Al voegen
anderen er onmiddellijk aan toe dat ze liever ‘een dimsumpje pakken’ zeggen of
‘een jam-tsa-tje pakken’.
Sommigen stoppen ook opvallend veel Engels in hun Nederlands. Zoals een
zekere goijai, die zonder blikken of blozen dingen zegt als: ‘Ik heb een voorkeur
voor asian schoon. Ik denk dat het ff zoeken is jah, als je alleen maar asians leuk
vindt. Maar ik vind dat er in NL best een grote asian community is.’
MeteoRain zegt desgevraagd: ‘Ik zeg liever “I love you” dan “Ik hou van jou”.
Engels klinkt vaak mooier en beter vind ik.’

Foto: Onze Taal

■Geboren en getogen
In de China Times, een gratis krant die onder Chinezen verspreid wordt, schreef
Frankie Kuo van de Chinese studentenvereniging CSA-EUR kortgeleden een column
met als titel ‘De ongekende Chinees’. ‘Ik vind van mezelf eigenlijk dat er nauwelijks
nog iets te integreren valt’, licht hij toe. ‘Ik ben hier gewoon geboren en getogen, en
ja, bepaalde dingen van mij zijn niet typisch Hollands of zo, maar dat geldt ook voor
veel autochtonen volgens mij. De meesten van ons volgen gewoon een reguliere
Nederlandse opleiding en zoeken daarna een reguliere Nederlandse baan.’
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Kuo, die met een licht Brabants accent spreekt, heeft binnen zijn familie met
verschillende Chinese talen van doen. ‘Ik spreek een beetje Mandarijn’, zegt hij.
‘Thuis spreek ik met mijn ouders Kantonees, al sluipen er weleens Nederlandse
woorden tussendoor. We hebben Kantonese familie en we gaan om met Kantonese
mensen. Maar mijn ouders spreken van huis uit twee andere talen. Mijn moeder
komt uit Shanghai, daar spreken ze Wu. Dat heb ik ondertussen ook een beetje
opgepikt, omdat ik weleens naar China ga, naar haar familie. En mijn vader komt
van het platteland, de streek rond Wenzhou, waar ze weer een andere taal spreken.
Die heb ik nooit opgepikt.’
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■Verschillende Chinese talen
Als Nederlander heb je het niet in de gaten: de Chinese ‘gemeenschap’ bestaat uit
verschillende groepen die verschillende Chinese talen spreken. De Kantonezen en
de Wenzhounezen zijn de twee grootste groepen - elk zo'n 45 procent van het totale
aantal Nederlandse Chinezen. De Kantonezen spreken uiteraard Kantonees (zelf
noemen ze de taal ‘Yue’), ze komen uit Hongkong en de aangrenzende provincie
Guangzhou (Kanton). De Wenzhounezen komen uit de streek rondom de havenstad
Wenzhou, aan de oostkust van China. Als je aan hen vraagt welke taal ze spreken,
zeggen ze: ‘Ik spreek Wenzhou’ - en ze doen dan in het Nederlands iets wat in het
Chinees de gewoonste zaak van de wereld is: ze gebruiken het zelfstandig
naamwoord (de stad Wenzhou) als bijvoeglijk naamwoord (de taal). Wenzhou ligt
onder Shanghai, en Wenzhounees en Shanghainees zijn eigenlijk dialecten van
dezelfde Chinese taal - het Wu - maar ze zijn onderling onverstaanbaar, dus je zou
het evengoed twee verschillende talen kunnen noemen.
Dan is er nog een derde groep: de Mandarijn-sprekers. Het Mandarijn is de officiële
taal van China: de taal van Peking, die met name ook in andere delen van
Noord-China veel wordt gesproken. Politieke vluchtelingen uit China spreken over
het algemeen Mandarijn, en ook jongeren die via gezinshereniging naar Nederland
komen, hebben in China op school vaak redelijk Mandarijn geleerd, als tweede taal.
Wat het Engels voor Europa is, dat is het Mandarijn voor China, zou je kunnen
zeggen.
Chinese ouders in Nederland sturen hun kinderen op zaterdag nog weleens naar
door henzelf opgerichte schooltjes, waar de kinderen vooral Chinees leren lezen
en schrijven. Frankie Kuo: ‘Dat wordt voornamelijk gepusht door de ouders. Die
zien graag dat je een beetje Chinees leert. Maar ja, de kinderen vinden er vaak niks
aan, dus die willen er op een gegeven moment niet meer heen en de ouders geven
het dan ook maar op. De kinderen hebben dan een beetje Mandarijn geleerd, maar
verleren het even snel weer.’

De China Times: krant voor Nederlandse Chinezen.

■Vooroordelen
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Kantonezen en Wenzhounezen spreken niet alleen van huis uit verschillende talen,
ze bekijken elkaar ook met de nodige vooroordelen. Die worden door de chatters
op Jonc.nl, als ernaar gevraagd wordt, onbevangen opgesomd.
MeteoRain: ‘Wat ik bij de oudere generatie merk, is dat Kantonezen en
Wenzhounezen elkaar vaak niet mogen. Ze hebben andere gewoontes. Kantonezen
zijn in vergelijking met Wenzhounezen wat minder gul. Kijk maar naar de yan ching,
de rode zakjes op trouwerijen. Kantonees: ongeveer 50 euro. Wenzhounees:
ongeveer 200 euro. Kantonezen zijn ook wat rustiger. Wenzhounezen zijn vaak
luidruchtige types, en iets minder qua manieren. Het zijn ook types die risico nemen
en het geld achternazitten. Ze zijn dan ook niet vies van hard werken. Ik ben zelf
half Wenzhounees en half Kantonees, dus niet denken dat ik partijdig ben.’
Santiago (student, Kantonees) is het hier niet mee eens: ‘De meeste Kantonezen
die ik ken geven wel meer dan 50 euro yan ching. Misschien geven Wenzhounezen
gemiddeld gezien wel meer. Maar dat is toch omdat Wenzhounezen heel erg yieuw
mien: they like to show off, toch? Altijd heel veel bling bling...’
Frankie Kuo zegt dat hij ouders uit Wenzhou weleens tegen hun kinderen heeft
horen zeggen: ‘Waarom ga je om met Kantonezen uit Hongkong?’ ‘Maar goed, dat
doen wij dus gewoon. Als jongeren mengen wij best goed. Omdat wij allemaal
Nederlands spreken, dat is de belangrijkste reden denk ik. We zijn soms op zoek
naar mede-Chinezen, en die vind je niet alleen binnen de eigen Kantonese of
Wenzhou-groep.’

Dat lastige Nederlands
Het Chinees is voor Nederlanders een moeilijke taal om te leren, en omgekeerd is
het Nederlands lastig voor oudere Chinezen en Chinese nieuwkomers. Zij hebben
niet alleen grote moeite met het uitspreken van de r, maar ook van meerdere
medeklinkers achter elkaar - zoals pr, str en kl - en met al die verschillende
klinkerklanken die het Nederlands heeft (zo'n 15 stuks). Ook vinden ze het moeilijk
om het toonsysteem van hun eigen taal los te laten. Wat je bij beginners ziet, is dat
ze hun Nederlandse woordjes hebben geleerd met een bepaalde toon. Boek wordt
dan bijvoorbeeld altijd met een hoge, vlakke toon uitgesproken - wat op ons overkomt
als een vreemde intonatie.
Andere dingen die ze vanuit hun eigen taal niet kennen, zijn: lidwoorden, het
verschil tussen enkelvoud en meervoud, en de vervoeging van het werkwoord. In
het gebrekkige Nederlands van de oudere generatie ontbreken die grammaticale
elementen vaak.

■Relaties
De studentenvereniging van Frankie Kuo - driehonderd actieve leden - is dan ook
gemengd. ‘We hebben ongeveer evenveel Kantonezen als Wenzhounezen. Vroeger
waren de Kantonezen de grootste studerende groep. De meeste Wenzhounezen
komen van het platteland en hadden misschien enigszins een achterstand. Maar
uiteindelijk gaan de meeste van die jongeren ook studeren.’
Dus Kantonezen en Wenzhounezen hebben van elkaar het gevoel dat ze
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anders zijn, maar net als bijvoorbeeld Nederlanders en Italianen kunnen ze ook met
elkaar bevriend raken of zelfs in het huwelijk treden.
En relaties tussen Chinezen en Nederlanders - de ultieme lakmoesproef voor het
wel of niet geïntegreerd zijn -, behoort dat ook steeds meer tot de mogelijkheden?
Op Jonc.nl werd de afgelopen maanden eindeloos gediscussieerd over het
intrigerende onderwerp ‘What do u want? Asian relationship or western relationship?’
Een zekere horace omschreef de probleemstelling als volgt: ‘Het is algemeen
bekend dat veel (groot)ouders van Chinese komaf helaas niet zo ruimdenkend zijn
als het gros van ons en diep in hun hart toch liever zien dat hun (klein)kind thuiskomt
met iemand die dezelfde culturele achtergrond heeft en ook hún taal (enigszins)
kan spreken en verstaan. Tuurlijk weet ik dat de meesten tegenwoordig, eigenwijs
als we zijn, het advies van hun (groot)ouders zonder enige moeite in de wind slaan.
Niettemin kan ik me heel goed voorstellen dat er ook lui zijn die de voorkeur van de
(groot)ouders juist wel in meer of mindere mate (hebben) laten meespelen in hun
partnerkeuze.’
Hierop kwamen onder andere de volgende reacties:
- Giojai: ‘Ik zal definitely voor een asian girlie kiezen! Asian just rocks! Zelf heb
ik met nederlandse girls gehad, maar het werkte echt voor geen meter! Eerst
natuurlijk wel heyyy “klik”, maar na een tijdje merk je dat beiden duidelijk in
twee werelden leven.’
- Moon: ‘Ik ben hier in NL geboren en getogen, heb ook NL vrienden (naja, van
verschillende culturen) ik val eigenlijk ook meer op NL'ers... alhoewel ik moet
zeggen dat de klik erg belangrijk is... kan dus NL zijn, of Aziatisch, man (of
vrouw zelfs!)’
- Djinnie: ‘Voor mij gaat het meer om de feelings... maar meestal val ik meer op
asians dan op nl. Asians trekt mij meer aan dan nl boys.’
- Moon: ‘Maareh, ja, m'n ouders elke keer zeggen ze weer, breng een chinese
jongeman thuis die dan het liefst kanto kan... tong seng tong heej zegt m'n
mams altijd... [= makkelijke omgang omdat je op dezelfde manier denkt].’

Xara voelt het meest voor een polderachtig aandoend compromis: ‘Het liefst een
asian relationship met een westers tintje... mag dat ook?’

Spaan
Het olympische boek
Of het geschreven woord werkelijk aan belang inboet nu evenementen als de
Olympische Spelen langs elektronische weg in beeld en geluid alom te volgen zijn,
weet ik niet.
Er verschijnen zonder enige twijfel meer olympische boeken dan vroeger, juist
een gevolg van de dankzij televisie en internet toegenomen belangstelling. Televisie
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is, in al zijn vluchtigheid, een marketinginstrument bij uitstek, zoals politici al weten
sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 1960. Langzamerhand beginnen
ook uitgevers erachter te komen. Oprah kan een schrijversreputatie vestigen op
een voor krantenrecensenten jaloersmakende manier. Schrijvers die ook nog kunnen
praten zien hun verkoopcijfers stijgen na een succesvol optreden in De wereld draait
door of bij Pauw & Witteman. Wat dit succes precies bepaalt, weet overigens
niemand. Dat is maar goed ook, vooral voor de pluriformiteit in de uiterlijke
verschijning van het schrijverschap.
Het antwoord op de in de eerste zin opgeworpen kwestie is te bescheiden. Ik
weet het wel. Nooit zijn er zo veel sportboeken gepubliceerd als nu. De oorzaak is
livetelevisie.
En hier beklim ik mijn stokpaardje: het goed geschreven sportverslag voegt iets
toe aan het eendimensionale beeld. Het verdiept de schoonheid van de geleverde
prestatie, geeft er reliëf aan en het draagt bij aan de mythologisering van de
sportheld.
Van het door mij meestgelezen olympische boek zijn er vast niet zo veel gedrukt
als van de binnenkort bij Nieuw Amsterdam te verschijnen olympische geschiedenis,
een coproductie met het ANP en zijn imposante fotoarchief.
Helsinki 1952 door Leo Pagano heb ik als kind waarschijnlijk meer dan tien keer
gelezen, meer dan De duivelskop in het rotsgebergte van Karl May en meer dan
Mijn kinderen eten turf van Toon Kortooms, andere favorieten. De opkomst en
ondergang van sporthelden is verslavende kost.
Pagano kon beeldend schrijven, zoals een radioman betaamt. Tegen Joegoslavië
was het Russische voetbalelftal in het laatste kwartier bezig een achterstand van
5-1 weg te werken. Bij de stand 5-4, één minuut voor tijd, schrijft Pagano: ‘Een
Russische supporter zet zijn hoed: af, schuin, recht voor- en achterover; een ander
trekt zijn jas uit hoewel iedereen zit te vernikkelen van de kou.’
Rusland maakt gelijk.
Over een Tsjechische langeafstandsloper: ‘Zátopek stampte, wrong zijn armen
in stijlloze houding en liet bijna hulpeloos zijn tong wapperen uit zijn verwrongen
gezicht.’
Wie heeft het plaatje nog nodig? Dit ís het plaatje. Ik kon Zátopek op straat nadoen
zonder hem ooit te hebben gezien. Hij won de vijf en de tien kilometer en voegde
er voor de grap goud op de marathon aan toe.
Op de dag dat Zátopek zijn tweede gouden medaille won, werd zijn vrouw Dana
Zátopková eerste bij het speerwerpen. In de woorden van Leo Pagano: ‘Er zullen
niet zo heel veel echtparen op de wereld te vinden zijn die op een dergelijk feit
kunnen bogen.’
Henk Spaan
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Het mooiste woord van...
Mei Li Vos
Lelijke woorden ken ik genoeg. Stukje, zwaluwstaarten, tv-kipsnack, lotto en
magnetronmaaltijd. Of toevoegingen. En zo, dat is een toevoeging die boven aan
mijn lijstje van ‘ergerlijke dingen in het hedendaagse leven’ staat. Zus en zo voor
een film en restaurant, boek en zo, eten en zo, baby en zo. Allemaal om aan te
geven dat het om een postmodern gevoel van willekeurige keuzes gaat. Ik krijg dan
de neiging om bij de desbetreffende uitspanning, neringdoende of bladenmaker aan
de poorten te rammelen en een nadere specificatie te eisen. Dat doe ik niet,
postmodern-tolerant als ik ben. Ik koop er gewoon niets.
Evenzeer erger ik me aan het toenemend gebruik van de letter q in plaats van
de k bij nieuwe bedrijfsnamen. Het is niet dat ik de pogingen om modern over te
komen wil bestrijden - ook omdat het gebruik van de letter q over drie jaar hopeloos
ouderwets is -, het gaat me om de unieke positie van die weinig gebruikte letter in
onze woordenschat. Laten we hem koesteren en alleen gebruiken waar hij nodig
is. Hem dus niet qoesteren. Meestal wordt de q gebruikt in woorden die wij ooit
geleend hebben van onze Franstalige zuiderburen. Laten we de q behouden voor
woorden die we uit onze grenzeloze geschiedenis kennen. Dit helpt ook in de
erkenning van de pan-Europese gedachte.
Ik word echter geacht iets te vinden over een mooi woord. Mijn favoriete woorden
zijn woorden met een rollende r, de Polygoon-r, de echte slot-r. Maar dat hangt
natuurlijk niet van het woord zelf af, maar van de gebruiker en of deze nog in staat
is een goede rollende r te produceren. Tot mijn grote verdriet zie ik die kunst bij een
toenemend aantal mensen verdwijnen. De Gooise r begint, niet in de laatste plaats
door de vestiging van de media in Hilversum, de ouderwetse r irritant te domineren.
Ik troost me met de gedachte dat veel immigranten de echte r nog wel gebruiken
en vertrouw dan ook op de invloed van deze taalculturen op onze uitspraak.

Mei Li Vos
Foto: PvdA

Genoeg gemopperd; u krijgt van mij mijn mooiste woord. Lastig, want geregeld
verwonder ik me over de rijke woordenschat van de Nederlandse taal. Uitspanning,
ijsco, versnapering, mieters, japonnetje, schemering, piepers, kuierlatten, derhalve
en nochtans, noest en elektronisch, dat zijn woorden waar ik bij tijd en wijle warm
van word.
Maar laat ik het hebben over het woord amper. Het klinkt als een Duits woud in
bloei. Amper. De a in amper is een kraakdroge a. De combinatie mp heeft me altijd
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al gefascineerd. De r in amper mag wat mij betreft ook met Gooise dictie worden
uitgesproken, het deert niet. Amper is een helder en lentefris woord, dat zowel
vergoelijkt als verduidelijkt en je toch in het ongewisse laat. Ik kom op het woord
amper omdat mijn geliefde het woord vaak bezigt, vooral als ik hem vraag hoeveel
hij heeft gedronken als hij 's avonds laat in bed stommelt. ‘Amper’, antwoordt hij
steevast. Hij kan mijn rollende r niet uitspreken, maar als hij mij sust met het woord
amper, dan vlij ik mij innig tevree in zijn armen en bierkegel. Het leven is dan weer
goed. Dankzij de sussende werking van amper.
Mei Li Vos (1970) is voormalig vakbondsleider en columniste. Sinds 1
maart 2007 is ze Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid.

Digitale Onze Taal
Het tijdschrift Onze Taal is ook in elektronische vorm beschikbaar. Dat heeft grote
voordelen: Onze Taal is op die manier razendsnel doorzoekbaar en bovendien zijn
er vele extra's. Zo is met één klik allerlei aanvullende informatie op te roepen.
Ervaar zelf wat de digitale Onze Taal u allemaal te bieden heeft. Ga naar
www.onzetaal.nl en klik op de openingspagina de knop ‘Digitale Onze Taal’ aan. U
kunt dan enkele proefnummers digitaal doorbladeren, websiteverwijzingen activeren
en aanvullende filmpjes of geluidsfragmenten oproepen.
De digitale Onze Taal is ook ideaal voor lezers in het buitenland. Geen vertraagde
of zoekgeraakte post meer. De hogere verzendkosten voor het buitenland vervallen:
u betaalt niet meer dan de prijs van een binnenlands abonnement.
Een digitaal abonnement kost €24,- voor een jaar. Combineert u dat met een
abonnement op het papieren tijdschrift, dan betaalt u slechts de helft meer: €24,plus €12,- is samen €36,- per jaar.
Probeer Onze Taal ook digitaal Kijk op www.onzetaal.nl
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Taaladviesdienst
Vraag en antwoord
De Chinees/chinees
?Is het ‘We gaan vanavond naar de chinees’ of ‘We gaan vanavond naar de
Chinees’?
! Daar zijn de naslagwerken het niet over eens. Het Groene Boekje, dat de officiële
spelling beschrijft, vermeldt ‘chinees (restaurant), de (m.)’, en doet hetzelfde met
onder meer griek, italiaan en pakistaan. Maar volgens de grote Van Dale (2005),
die ook de officiële spelling volgt, is het in deze betekenis Chinees (en Italiaan en
Turk). Ook het Witte Boekje schrijft zulke woorden met een hoofdletter.
Een algemene spellingregel is dat aardrijkskundige namen en hun directe
afleidingen - zoals China en Chinees - hun hoofdletter verliezen als ze niet meer
als zodanig fungeren. Zo kan japanner een bepaald product van een Japans merk
aanduiden, onder meer een Japanse auto of rekenmachine, en is er verschil tussen
Pekinees (‘inwoner van Peking’) en pekinees (hondenras).
De grens tussen het wel en niet ‘als zodanig fungeren’ van aardrijkskundige namen
is echter moeilijk te trekken: je kunt erover discussiëren of je bij Chinees (als
restaurantaanduiding) nog echt aan iemand van het Chinese volk denkt of niet. Wat
het Witte Boekje betreft wel, wat het Groene Boekje betreft niet. Hoe dan ook: als
je zulke restaurantaanduidingen met een kleine letter schrijft, is het bijvoorbeeld
ook ethiopiër, keniaan, macedoniër en zelfs frans-polynesiër; en dat zullen de meeste
mensen niet wenselijk vinden.
Als werkwoord wordt chinezen zonder meer met een kleine letter geschreven:
werkwoorden krijgen nooit een hoofdletter. Zie voor de betekenis(sen) van chinezen
het artikel van Ewoud Sanders, bladzijde 204.

Olympisch/olympisch
?Schrijf je Olympisch altijd met een hoofdletter?
!Nee. De naam van het evenement is met hoofdletters: de Olympische Spelen. Maar
in alle andere formuleringen die naar de Olympische Spelen verwijzen, krijgt
olympisch een kleine letter: een olympische medaille, olympische records, olympisch
goud, het olympisch dorp, etc.
Olympisch kan overigens ook verwijzen naar de Olympus, de berg waarop in de
Griekse mythologie de goden wonen, en naar het plaatsje Olympia; in dat geval
krijgt het wél een hoofdletter (bijvoorbeeld: de Olympische goden), omdat het een
directe afleiding is van een aardrijkskundige naam. Olympia was een tempeldorp
in het oude Griekenland, waar volgens de overlevering de eerste Olympische Spelen
werden gehouden, in 776 voor Christus.

Mandarijn
?Het woord mandarijn duidt zowel een vrucht aan als een Chinese ambtenaar.
Wat is het verband daartussen?
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! Het woord voor de ambtenaar was er het eerst. In die betekenis is mandarijn
ontleend aan het Portugese mandarim, dat via het Maleise mantari
(‘bestuursambtenaar’) is ontleend aan een Oudindisch (Sanskriet) woord voor
‘staatsraad’. Het woord sloeg van oorsprong op hoge ambtenaren in China, Maleisië
en andere delen van het Verre Oosten.

Een mandarijn (Chinese ambtenaar), eind achttiende eeuw.
In: George Henry Mason, The Costume of China, 1804

De naam van de vrucht is hier indirect aan verwant. Mandarijn is ontleend aan
het Franse (orange) mandarine. Deze Franse benaming is - enigszins verrassend
misschien - een leenvertaling van het Zweedse mandarin-appelsin, letterlijk
‘mandarijn-sinaasappel’, zo schrijft het Etymologisch woordenboek van het
Nederlands (EWN). Het vervolgt: ‘De mandarijn komt voor het eerst voor in een
reisbeschrijving van de Zweedse scheepskapelaan Pehr Osbeck (1723-1805),
leerling en goede vriend van Linnaeus. Zijn Dagbok öfwer en ostindisk resa åren
1750, 1751, 1752 (...) werd al vroeg vertaald in o.a. het Duits (1762), het Frans
(1765) en het Engels (1771). Osbeck geeft in zijn boek geen motief voor de
naamgeving van deze vrucht. Misschien deed de kleur van de vrucht [die uit China
kwam] denken aan de gele kleur van de ambtsgewaden van de Chinese mandarijnen.
Een andere mogelijkheid is verwijzing naar de hoogstaande kwaliteit van de vrucht,
die in de taxonomie aanvankelijk onder de naam Citrus nobilis bekendstond.’
Dan is er nog de taalnaam Mandarijn (of Mandarijns). De mandarijnen uit
verschillende Chinese regio's spraken onderling een ambtelijke taal, die ze zelf
aanduidden met een woord dat ‘ambtenarentaal’ betekende. Dit werd in Europese
talen vrij letterlijk vertaald, in het Nederlands als mandarijnentaal. Tegenwoordig is
Mandarijn(s) de naam van de standaardtaal in China.

Sporters en hun paspoort(en)
?Is de zin ‘De olympische sporters moesten hun paspoort laten zien’ juist, of
is ‘hun paspoorten laten zien’ beter?
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!De zinnen zijn allebei juist, maar het enkelvoudige paspoort is duidelijker - en
eigenlijk alleen al daarom beter. Het meervoudige paspoorten kan namelijk de indruk
wekken dat elke sporter afzonderlijk meerdere paspoorten heeft. Dat kán op zich
wel, maar als het niet bedoeld is, is het beter om die suggestie te vermijden.
Omgekeerd zou je kunnen redeneren dat het enkelvoud uitdrukt dat de sporters
gezámenlijk één paspoort hebben - maar iedereen weet dat die interpretatie hier
onzinnig is.
Soms is zo'n interpretatie wél mogelijk, bijvoorbeeld in de zin ‘De leerlingen
moesten hun werkstuk inleveren.’ Dit kan uitdrukken dat ze elk een eigen werkstuk
schreven, maar ook dat ze samen een werkstuk schreven. ‘De leerlingen moesten
hun werkstukken inleveren’ is eveneens dubbelzinnig: schreven ze elk meerdere
stukken of elk één stuk? Als de context geen aanknopingspunten biedt voor de
juiste interpretatie, is een andere formulering beter - bijvoorbeeld ‘Elke leerling moest
zijn/haar werkstuk [of juist: werkstukken] inleveren.’
Opvallend genoeg bestaat er in het Nederlands veelal een voorkeur voor het
enkelvoud, en in bijvoorbeeld het Engels juist voor het meervoud: ‘The athletes were
asked to show their passports.’
Op de website van Onze Taal worden ruim elfhonderd taalkwesties besproken:
www.onzetaal.nl/advies.
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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 ondervermelding 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 auteurvan het desbetreffende
artikel.

Marita is niet Italiaans
Gianni Gelato - Onex, Zwitserland
Marita is mogelijk een Italiaanse verkleinvorm van Maria, zo wordt gesteld in het
artikel ‘Gymp-woorden in het Nederlands’ in het aprilnummer. Dat is beslist niet zo:
het achtervoegsel -ita, als kenmerk van een verkleinvorm, bestaat niet in het Italiaans.
Italiaanse verkleinvormen van Maria zijn Marietta, Mariella, Mariuccia, Mariolina en
misschien nog meer.
In het Spaans bestaat het verkleinvormachtervoegsel -ita wel, maar van Marita
heb ik in die taal nooit gehoord noch gelezen. Gebruikelijke Spaanse verkleinvormen
van Maria zijn Marieta en Mariquita, en er is zelfs een dubbelverkleinvorm, Marietita.

‘A-Ba-Ni-Bi’
Ruben Verhasselt - Vertaler, Leiden
Laura van Eerten verdiept zich in het artikel ‘Tralala en tidelipom’ in onzinwoorden
in liedteksten (Onze Taal april). In het redactionele kader daarbij wordt Izhar Cohens
‘A-Ba-Ni-Bi’ in de categorie ‘liedjes met onzintitels’ ondergebracht. Dat is niet
helemaal terecht, want abanibi betekent ‘ik’ en maakt deel uit van de zin ‘Abanibi
obohebev obotabach’, die ‘ik hou van jou’ betekent. Dit alles in de zogenoemde
B-taal: een vooral door kinderen in het Israël van de jaren zeventig gebezigde
geheimtaal. Het is Hebreeuws waarin elke klinker wordt herhaald na invoeging van
een b. In gewoon Hebreeuws luidt de zin ‘Ani ohev otach’.
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‘A-Ba-Ni-Bi’: toch geen onzintekst.

Onzinwoorden in liedteksten
Jan Vrolijk - Den Haag
Met veel interesse en plezier las ik in het aprilnummer het artikel ‘Tralala en tidelipom’
van Laura van Eerten. Ik wil hier graag twee zaken aan toevoegen.
Ten eerste: het zingen van ‘onzinwoorden’ komt in de vocale jazzmuziek veel
voor. Dit zogenoemde scatzingen lijkt op het nabootsen van muziekinstrumenten.
Deze kunst werd met toenemend enthousiasme gebezigd met - juist nu wel - gebruik
van onmogelijk uit te spreken medeklinkers. Tongacrobatiek, zoals genoemd in het
artikel, is bij scatten bijna een heilig moeten.
Ten tweede: ‘Ob-La-Di, Ob-La-Da’, de titel van een lied van de Beatles, is minder
onzinnig dan het lijkt. De tekst is geschreven door Paul McCartney, die ooit in een
interview heeft uitgelegd dat ob-la-di, ob-la-da het stopwoordje was van Jimmy Scott,
een Nigeriaanse muzikant die hij kende uit het Londense uitgaansleven. Het betekent
(in het Yoruba) ‘het leven gaat door’. Volgens de legende heeft Scott zelfs geprobeerd
een gedeelte van de auteursrechten van de tekst van het liedje op te strijken.

Verminkte straatnamen
Boudewijn Otten - Groningen
Mijn plaatsgenoot Bob van Dijk verbaast zich in de rubriek ‘Taalergernissen’ over
het veranderen van de schrijfwijze van historische straatnamen in Groningen (Onze
Taal mei). Zijn voorbeeld, de Visscherstraat die tegenwoordig als ‘Visserstraat’ staat
aangeduid, kan nog net door de beugel als visscher verwijst naar het beroep visser.
Eigennamen veranderen, daarentegen, lijkt mij uit den boze. Veel steden hebben
een Antoni van Leeuwenhoekstraat, maar Groningen eert de grote geleerde met
een Van Leeuwen Hoekstraat. Een schande!

Foto: Boudewijn Otten
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Studentenjargon
Mirjam de Jonge - Tweedejaars Student Taalwetenschap, Leiden
Henk Spaan schrijft in zijn column in het aprilnummer (‘Studentencorps’) over
studententaal, en hij vraagt ook om aanvullingen op zijn lijst. Bij dezen enkele
woorden uit het Leidse verenigingsleven.
Wat mij het eerst opviel aan de lijst is het ontbreken van het werkwoord bij
‘studie-ontwijkend gedrag’, namelijk soggen: ‘ik sog, jij sogt, wij soggen, ik sogde,
ik heb gesogd’. Daarnaast regelen: ‘iemand in bed krijgen’. Een andere gebruikelijke
handeling is sjaken: ‘iemand een vervelend klusje aansmeren’; die persoon is dan
‘de sjaak’. Binnen mijn vereniging gebruiken we lexen (naar Lex, een illuster lid)
voor een verschijnsel dat op alle verenigingen voorkomt: iemand die aanstalten
maakt naar huis te gaan een nieuw drankje voorzetten om dat te voorkomen. En
fusie, ten slotte, is de gangbare term voor de gemeenschappelijke huiskamer in een
studentenhuis.

Naschrift redactie
We ontvingen meerdere reacties die ons wezen op het bestaan van websites vol
studententaal. Voor wie erin geïnteresseerd is, noemen we er twee: het lexicon ‘Van
adten tot zooien’ op de website van het Leidse universiteitsblad Mare
(www.leidenuniv.nl/mare/2007/01/11.html) en de lijst die is opgenomen bij InfoNu.nl
(te bereiken via http://tinyurl.com/5okkd2).

Grammar school ís public school
Rob Remmen - Utrecht
In het februari/maartnummer las ik het interessante artikel ‘Een wisseling van
taalcultuur’ van Joop van der Horst, over de omslag in de manier waarop wij met
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taal omgaan. Ik wil graag wijzen op een detail daaruit, betreffende Engelse
schoolaanduidingen.
Van der Horst vergelijkt de opkomst van de Britse ‘public school’ rond 1860 met
die van de hbs in Nederland. Beide, zo zegt hij, zijn scholen zonder Latijn, in
tegenstelling tot de Britse grammar school en ons gymnasium. Maar een grammar
school ís een public school. Dat is een wat misleidende benaming, want zo'n school
is allesbehalve ‘public’. Wellicht is de term in vroeger tijden ontstaan om de scholen
te onderscheiden van de besloten kloosterscholen, maar het bleven bastions van
elitair onderwijs waar alleen de rijken hun kinderen konden laten opleiden.
Als tegenhanger van de public school kan men wél wijzen op de zogenoemde
comprehensives; het woord comprehensive betekent ‘alomvattend’ en suggereert
zodoende dat het hier om scholen gaat die voor alles en iedereen geschikt zijn. Het
waren de troetelkindjes van de Labour Party en ze schoten in de jaren vijftig en
zestig als paddenstoelen uit de grond, vrijwel altijd zonder Latijn.

Gewoven
W. Sterenborg - Tilburg
De heer Claeys beweert in het april-nummer dat het werkwoord weven zich aan het
ontwikkelen is tot een sterk werkwoord, vanwege het voorkomen van vormen als
gewoven. Maar het werkwoord weven is van oudsher een sterk werkwoord, met
tegenwoordig een zwakke verleden tijd weefde en een sterk voltooid deelwoord
geweven; het zwakke voltooid deelwoord geweefd komt enkel in sommige dialecten
voor. Van de welluidende o (in gewoven) wordt nog sporadisch gebruikgemaakt.
De Hochdeutsche Sprachlehre van Spruyt uit 1955 vermeldt voor het Duits een
vervoeging weben - wob - gewoben, en merkt op dat men in de gewone omgangstaal
de zwakke vervoeging prefereert.

Sterke en zwakke werkwoorden
Pieter Nieuwint - Anglist, Amsterdam
In de rubriek ‘Vraag en antwoord’ in het aprilnummer komt de verleden tijd van
opzeggen (is het zei op of zegde op?) aan de orde. In het antwoord wordt gesteld
dat zei de sterke vorm is en zegde de zwakke. Dit is misleidend en eigenlijk gewoon
fout, omdat het de suggestie wekt dat ‘sterk’ hetzelfde is als ‘onregelmatig’. Zei en
zegde zijn beide zwak. Bij sterke werkwoorden vindt vorming van verleden tijd en
voltooid deelwoord plaats door klinkerverandering (‘ablaut’); bij zwakke daarentegen
wordt een d of t toegevoegd. Zoals het antwoord correct stelt: zegde werd zeide en
dit werd later verkort tot zei. Deze laatste vorm is dus een onregelmatige vorm van
het zwakke zegde.

Naschrift Taaladviesdienst
Het is vooral een kwestie van definitie. De Algemene Nederlandse Spraakkunst
(ANS) bijvoorbeeld gebruikt de termen sterk en zwak helemaal niet en heeft het
over onregelmatig en regelmatig, andere grammatica's vermijden díé begrippen
juist. Als je sterke werkwoorden definieert als werkwoorden waarbij de verleden tijd

Onze Taal. Jaargang 77

een andere klinker heeft dan de tegenwoordige tijd, kun je zei best een sterke
werkwoordsvorm noemen - ook al is het dat historisch gezien niet. Nieuwint stelt
terecht dat onregelmatig een preciezer begrip is dan sterk. Zeggen als geheel heeft
dan een half onregelmatige vervoeging.

Afbeelding rijweg
F.J.S. de Ruijter - Leiden
T. Hoevers schrijft in de aprilaflevering van de rubriek ‘Taalergernissen’ over het
verwarrende gebruik van de woorden baan, vak en strook voor verkeerswegen en
delen daarvan. Zijn betoog is geïllustreerd met een schematische afbeelding van
een rijweg, maar daarop worden enkel de rijstroken en de middenberm tot de weg
gerekend. Dat klopt niet: op pagina 12 van mijn Leerboek beroepschauffeur
(VekaBest, 1991) lees ik: ‘(...) ook de tot de weg behorende paden en bermen of
zijkanten maken deel van de weg uit’.

Afbeelding waarop abusievelijk de paden, bermen en zijkanten niet tot de weg gerekend
worden.

Kindernamen
Annie van Rossum - Consultatiebureau-ARTS, Hoogeveen
De column van Henk Spaan in het meinummer (‘Het broertje van Bickel’, over bizarre
hedendaagse kindernamen) heb ik met plezier en veel herkenning gelezen. Ik vind
het onbegrijpelijk wat ouders hun kinderen met hun voornaamkeuze zoal aandoen.
In mijn werk kom ik ze ook tegen: Bohti, Djayordy, Duwén en Emérique. Een
hoogtepunt wat mij betreft was een kind dat Celysha Zylina Saakje Hendrika heette.
Beide oma's wilden vernoemd worden, maar er moesten toch ook een paar mooie,
moderne namen bij...

Hom of kuit: meisjesnaam behouden?
Redactie Onze Taal

Onze Taal. Jaargang 77

In het meinummer ging Frank Jansen in op de vraag of gehuwde vrouwen al dan
niet hun meisjesnaam moeten behouden. Dat zorgde voor veel reacties op het forum
op onze website (zie www.onzetaal.nl/homofkuit/h0805.php). Op verzoek van de
redactie selecteerde Frank Jansen twee reacties, een van een voorstander, en een
van een tegenstander.
De voorstander: ‘Je eigen naam is je eigen identiteit, dus nooit opgeven! Als er
kinderen komen, zouden die de naam van hun vader en van hun moeder moeten
krijgen, net als in Spanje. Laat de EU dat eens Europabreed regelen!’ (Hanneke
Lankhorst)
En de tegenstander: ‘Neem dan gewoon partnerschap. Dit is iets wat bij trouwen
hoort! Ik heb een leuke slogan: Wil jij je eigen naam houden, ga dan gewoon níét
trouwen.’ (Bé Vet)
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Taaladviesdienst
Gaten in de taal
Overal Eenden
Hoe noem je je broer en zus in één woord? Is er een woord voor het
geluid van schaatsen op natuurijs? En zou er een treffende term te
bedenken zijn voor het half afgescheiden restaurantzitje dat de
Engelsen ‘booth’ noemen? Denk mee en vul de gaten in de taal.

Als je net een blauwe Eend hebt gekocht, zie je overal blauwe Eenden.
Foto: Onze Taal

In het meinummer vroegen we u om een nieuwe of al bestaande term voor een
verschijnsel dat veel mensen bleken te herkennen. Bijvoorbeeld dat je als je zwanger
bent heel veel andere zwangeren om je heen ziet, of dat je net een prachtige blauwe
Eend hebt gekocht (of een andere auto van een zeker merk en een bepaalde kleur)
en die vervolgens overal ziet rijden.

■Selectieve waarneming
Er bleek voor dat verschijnsel al een in de psychologie gebruikelijke term te bestaan:
selectieve waarneming of selectieve perceptie. Dat is een breed begrip: het houdt
in dat je nu eenmaal lang niet alles in je omgeving opmerkt en verwerkt, maar je
beperkt tot wat voor jou interessant en/of relevant is. Zo'n blauwe Eend was dat
eerst niet en nu wel - daarom zie je hem pas als je er zelf een band mee hebt.
Dat kán natuurlijk poëtischer en ook wel preciezer worden uitgedrukt. Er zijn zo'n
zestig nieuwe termen voorgesteld, waaronder echozicht, fixovisie, hebzicht en
preoccuperceptie. Twee inzendingen variëren op de term déjà vu: jamais vu (‘nooit
gezien’) en voir partout (‘overal zien’). Samen drukken die het bedoelde verschijnsel
goed uit. Alleen echt Nederlands zijn ze niet.

■Been in het gips
De ideale term voor dit specifieke begrip bestaat misschien wel niet, maar een mooie
vonden we been-in-het-gips-syndroom, ingezonden door Cobi Nieuwstad. Haar
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familie gebruikt die benaming al een tijd voor het verschijnsel, dat zich ook voordoet
als je net zelf een been in het gips hebt: lotgenoten domineren plots het straatbeeld.

Oproep: buitenrokers
Het vorige nummer van Onze Taal ging in op rokerstaal die na het rookverbod in
de horeca weleens zou kunnen verdwijnen. De andere kant van het verhaal is dat
de nieuwe situatie ook nieuwe fenomenen voortbrengt, waar nu nog geen woord
voor is. Neem bijvoorbeeld de eenzame roker, die op veel verjaardagsfeestjes al
naar tuin of balkon werd gestuurd voor zijn dosis nicotine. Straks zie je hem ook bij
cafés en restaurants. Of zelfs hele drommen verschoppelingen, zoals nu in Engeland
en Ierland al het geval is. Gaan we die gewoon ‘buitenrokers’ noemen, of hebt u
creatievere ideeën? Stuur uw suggesties naar gaten@onzetaal.nl of naar Onze
Taal, t.a.v. Taaladviesdienst, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag.
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Taaltest
Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1.

a.
b.
c.

carrousel
carroussel
caroussel

2.

a.
b.
c.

kabeljouwfiletje
kabeljauwfiletje
kabeljauwfileetje

3.

a.
b.
c.

lobbies
lobby's
lobbys

4.

a.
b.
c.

porceleine servies
porseleinen servies
porceleinen servies

5.

a.
b.
c.

vetsin
ve tsin
ve-tsin

B. Vergroot uw woordenschat
1. affreus
a.
b.
c.

pedant
akelig
ordinair

2. nasserist
a.
b.
c.

snoeper
aanhanger van het politieke systeem van Nasser
bazig manspersoon

3. oeken
a.
b.
c.

hikkend lachen
mompelen
zijn plicht ontlopen

a.
b.
c.

Chinees voor ‘papa’
Chinees muziekinstrument
Chinees gewaad

4. pipa

Onze Taal. Jaargang 77

C. Zoek de fouten
1. De vrijgezellen die tijdens de namaak Chinese theeceremonieel op de vernuftig
geweefde Zuidoost-Aziatische tapijten zaten, dronken thee uit rakuaardewerk.
2. De Pekinese serveersters brachten hen dimsum en culinaire verantwoor-de
tjaptjoischotels.

D. Extra
In een zware kwaliteit katoen is niet de kwaliteit zwaar, maar de katoen. En een
goed glas wijn betekent dat de wijn goed is en niet het glas. Hoe noemen we deze
stijlfiguur?
De antwoorden vindt u op bladzijde 221 van dit nummer.

Iktionaire
Ballenbaks II: het Nieuwe Buikspreken
In het aprilnummer schreef ik over het ‘Ballenbaks’, het Nederlands dat klinkt alsof
iemand bij Lingo zijn hand door de ballenbak haalt. Ook kan het soms klinken als
een borrelende cappuccinoschuimer of een zeemleren verfroller. Aanleiding was
Jan Stroops klacht in het oktobernummer dat de jeugd van tegenwoordig zo slecht
articuleert, waarbij hij helaas geen goede voorbeelden gaf. Maar wat is nu eigenlijk
Ballenbaks?
Ik vermoed dat er op het gebied van de uitspraak een paar dingen door elkaar
spelen. Er is het Poldernederlands, het zogenoemde diftongeren der middenklinkers
(ee wordt ei, oo wordt au, ei wordt ai, au wordt aauw), er is wat ik ooit Telescopisch
Nederlands genoemd heb (D66 wordt ‘deesestig’, Olympische Spelen wordt
‘olimspele’, KLM Open wordt ‘kalemope’, etc.) en dan is er nog een verschijnsel dat
je de laatste tijd veel bij jongeren ziet, de ambitie om bij het praten zo min mogelijk
je mond te bewegen. In een van de laatste uitzendingen van Barend & Van Dorp
was een jong Nederlands fotomodel te gast dat deze kunst zo goed beheerste dat
zij wel een buikspreekster zonder pop leek.
Waar dit vandaan komt weet ik niet, maar het valt me op dat mensen in
Amerikaanse tv-series tegenwoordig ook vaak nauwelijks hun mond bewegen.
Drugdealers die op een industrieterrein vijftien meter van elkaar af staan, praten
met elkaar alsof ze aan een hotelbar zitten. In werkelijkheid zouden ze elkaar niet
verstaan, maar op een filmset hoeft dat niet, ze kennen het script en in hun haar zit
een microfoontje verstopt dat zelfs gefluister nog opvangt. Ook gelouterde politiechefs
spreken vaak alsof ze een biljartmatch verslaan. Kennelijk is dat ‘cool’.
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Telescopie is van alle tijden. In de brievenrubriek van het juninummer gaf Onze
Taal-lezer Fredje Bouma uit Thesinge een paar mooie voorbeelden van Telescopisch
Ballenbaks, onder andere ontleend aan Joop den Uyl, die er berucht om was. Hij
begon zijn zinnen graag met ‘het is natuurlijk volstrekt duidelijk’, wat hij uitsprak als:
‘stuuk volstek duik.’ Als TB-spreker heeft Den Uyl een waardige opvolger gevonden
in Jan Peter Balkenende, die zeker zo bedreven is in het verdonkeremanen van
lettergrepen, denk aan zijn ‘zielzoekers’ en het ‘obasterie’ (‘asielzoekers’ en
‘Openbaar Ministerie’). In andere talen komt het overigens ook voor: de stoplap ‘if
you know what I'm saying’ is in de mond van veel zwarte Amerikanen
ineengeschoven tot zoiets als ‘nomsing’.
Zoals Jan Stroop aannemelijk heeft gemaakt, is het Poldernederlands echt iets
van deze tijd, hetgeen vermoed ik eveneens geldt voor het Nieuwe Buikspreken.
Voor een deel gaan ze met elkaar samen. Als Jeroen Overbeek van het NOS
Journaal zegt dat bij ‘Haugeveen’ een ‘baum’ op een ‘schaul’ is gevallen, is het dus
de vraag of zijn o's een au zijn ómdat hij zijn mond niet open wil doen of zódat hij
hem dicht kan laten. Kwestie van kip en ai.
P.S. Enkele lezers schreven dat ook zij het Ballenbaks horen oprukken, maar gaven
geen voorbeelden. Blijf vooral reageren, maar liefst met voorbeelden.
Jan Kuitenbrouwer
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Redactie Onze Taal
Tamtam
‘Laat alle kleuters Engels leren’
Kinderen moeten al vanaf de kleuterklas Engels of een andere vreemde taal leren.
Dat stelde de Onderwijsraad half juni in een advies aan de Tweede Kamer.
Momenteel krijgen de meeste basisschoolleerlingen pas in groep zeven een vreemde
taal - bijna altijd Engels. Dat is veel te laat, zegt de raad. Juist heel jonge kinderen
zijn in staat goed en snel meerdere talen naast elkaar in zich op te nemen. Die extra
talenkennis is hard nodig om economisch bij te blijven.
Volgens Annelou van Egmond van de Onderwijsraad is het niet de bedoeling dat
kleuters buitenlandse werkwoordvervoegingen in hun hoofd gaan stampen: ‘Ze
kunnen de taal gewoon spelenderwijs oppikken tijdens het appeltje schillen of
zakdoekje leggen.’ Maar om vreemde talen via de zogenoemde
onderdompelingsmethode aan te bieden moet wel eerst de wet worden gewijzigd,
want daarin staat nu nog dat Nederlands de voertaal is in het onderwijs.
De Algemene Onderwijsbond heeft zich tegen het plan uitgesproken. De
lerarenorganisatie is bang dat extra Engels ten koste gaat van andere vakken. Of
de Tweede Kamer het advies gaat overnemen was bij het ter perse gaan van dit
nummer nog niet bekend.

Nederlands zesde taal ter wereld
Nederlands staat zesde op een wereldranglijst van belangrijkste talen. Dat is de
opmerkelijke conclusie van Frans onderzoek, waarvan de resultaten werden
gepubliceerd in het blad Le français dans le monde.
In het vaak aangehaalde talenoverzicht Ethnologue van de taalkundige
onderzoeksinstelling SIL International stond het Nederlands zeven jaar geleden nog
op een 48ste plaats. Maar dat was louter berekend op basis van de aantallen
sprekers per taal, terwijl er bij dit nieuwe, Franse onderzoek ook werd gekeken naar
zaken als de aanwezigheid van de taal op internet, het aantal staten waar de taal
officieel erkend is en het aantal vertalingen van en naar de taal. Zo bezien is het
Engels de belangrijkste taal, gevolgd door het Frans, Spaans, Duits, Japans, en
dus Nederlands.

De campagne ‘De Nederlandse taal verbindt ons allemaal.’
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Geen nieuwe spellingherziening
Er komt geen spellingherziening in 2015. Dat heeft de Nederlandse Taalunie nog
eens officieel beloofd, na kritische vragen van CDA-Kamerlid Jan Schinkelshoek.
Die liet weten nog ‘grijze haren’ te hebben van de spellingwijzigingen van 1995 en
2005, en hij pleitte daarom voor spellingrust, ‘niet alleen om iedereen te laten wennen
aan de laatste veranderingen. Maar vooral ook om de historische keten - kunnen
volgende generaties onze klassieken nog wel lezen? - niet te verbreken.’
Volgens het Comité van Ministers van de Taalunie (de Vlaamse en Nederlandse
bewindslieden voor onderwijs en cultuur) is de spelling inmiddels ‘nagenoeg volledig
beschreven’, en zijn nieuwe wijzigingen en toevoegingen dus niet nodig. Als er in
2015 al iets gebeurt, zal het niet meer zijn dan het ‘toevoegen van nieuwe
Nederlandse woorden en uitdrukkingen’.

Taalcoach moet allochtoon bijspijkeren
Premier Jan Peter Balkenende en minister Ella Vogelaar van Integratie gaven half
juni het officiële startsein voor de campagne ‘De Nederlandse taal verbindt ons
allemaal’. Via onder meer televisiespotjes en websites moeten allochtonen worden
overgehaald Nederlands te gaan leren - niet alleen op traditionele wijze in het
klaslokaal, maar ook via zogeheten taalcoaches: vrijwilligers die een tijdlang
optrekken met een allochtoon om diens taalvaardigheid bij te spijkeren.
Volgens Vogelaar, die 11 miljoen euro uittrekt voor het plan, voelt maar liefst de
helft van de bevolking wel wat voor de rol van taalcoach. Als dat zo is, zou dat ruim
voldoende zijn: op dit moment spreken ongeveer een half miljoen landgenoten
onvoldoende Nederlands.
Potentiële cursisten én taalcoaches kunnen zich aanmelden via Hetbegintbijtaal.nl.

‘Regionale talen bedreigen Franse identiteit’
In Nederland is bijna iedereen het er wel over eens dat kleine talen beschermd en
gecultiveerd moeten worden. Als er in Nederland al gediscussieerd wordt over het
beleid rond minderheidstalen, dan gaat het meestal over geld of over de manier
waarop het gebruik van regionale talen het best bevorderd kan worden.
In Frankrijk gaat het er heel anders aan toe. Daar vindt de overheid van oudsher
dat regionale talen, zoals het Bretons of het Occitaans, het Frans vooral in de weg
zitten. Nadat Frankrijk hiervoor op de vingers is getikt door Europa, heeft het land
een historische stap gezet: eindelijk overweegt het serieus de minderheidstalen in
het land te erkennen.
Maar de kritiek op dat voornemen is in eigen land niet mals.
De leden van de prestigieuze Académie française bijvoorbeeld hebben furieus
op het plan gereageerd. Zij noemen het een ‘aanval op de Franse identiteit’, wat
hún weer op kritiek kwam te staan. En zo vliegen de verwijten over en weer, zodat
er tot ver over de landsgrenzen aandacht besteed is aan deze ‘war of words’, zoals
de Britse krant The Guardian het noemde.
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Frank Jansen
Hom of kuit
Helpt de vloekmonitor tegen vloeken?
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige Frank Jansen behandelt iedere maand zo'n kwestie, en
nodigt iedereen uit te reageren.

Vorig jaar is er op televisie weer meer gevloekt dan het jaar daarvoor. Dat laat de
Vloekmonitor 2007 zien die de Bond tegen het vloeken in mei heeft uitgebracht.
Ook elders neemt het vloeken eerder toe dan af. Zo vermoedt de voorzitter van de
genoemde bond dat op reformatorische scholen meer wordt gevloekt dan op
openbare scholen. Is zo'n vloekmonitor wel effectief?

Tegenstander
De bond zet de monitor net als zijn andere actiemiddelen onmiskenbaar in om tegen
het vloeken te waarschuwen, maar waarschuwingen vormen een tweesnijdend
zwaard. Want zij kunnen op verschillende manieren opgevat worden. Dan hoef je
niet eens te denken aan de balsturigen onder ons die elke waarschuwing zien als
een uitnodiging. Het werkt subtieler. Door het over vloeken te hebben, breng je
mensen op een idee. Zit dat idee eenmaal in hun hoofd, dan kun je het er met
voorlichting niet uit krijgen (‘Denk nu 15 minuten niet aan gvd’).
Daar komt bij dat de gegevens van de vloekmonitor verschillende interpretaties
toelaten. De tv-kijker krijgt nu 0,3 vloek per uur over zich heen. Dat vindt de bond
veel, maar anderen zullen een dergelijke frequentie juist laag vinden. En er zijn
zeker mensen die vinden dat een sociale regel die zo vaak overtreden wordt, eigenlijk
geen bestaansrecht heeft.
Wie contraproductieve campagnes voert, laadt de verdenking op zich dat hij meer
in zijn eigen heil geïnteresseerd is dan in de verbetering van de samenleving. Dat
is niet edelmoedig of standvastig, maar farizeïsch.

Voorstander
Om te beginnen is het helemaal geen uitgemaakte zaak dat de inspanningen van
de bond niet helpen. Hoeveel vloeken zouden ons immers om de oren vliegen als
de bond niet bestond? Maar zo'n vloekmonitor helpt natuurlijk wel. Hij maakt
programmamakers ervan bewust hoe vaak er op tv gevloekt wordt. De tv-makers
die de doelstellingen van de bond ondersteunen, zullen het vloeken zelf actief
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tegengaan. Maar ook zij die het vloeken niets kan schelen, zullen uiteindelijk dezelfde
weg kiezen, omdat de kijkers deze vloekprogramma's op den duur gaan mijden en
de adverteerders hen volgen.
Voortdurend voorlichten is nodig. Veel mensen weten niet wat een vloek letterlijk
betekent. Daarom snappen ze ook niet waarom gelovigen daar aanstoot aan nemen.
Dat geldt ook voor de zogenoemde bastaardvloeken als tjeetje en gossiepietje,
waarin de naam van Jezus en het Opperwezen bijna onherkenbaar zijn geworden.
Als je iemand uitlegt wat een vloek bij zijn gelovige gesprekspartners aanricht, zal
die zich voortaan wel twee keer bedenken voordat hij vloekt.
En in het onwaarschijnlijke geval dat de tegenstander toch gelijk heeft, geldt de
aan de Oranjes toegeschreven lijfspreuk: ‘Het is niet nodig verwachtingen te
koesteren om te ondernemen, of om vol te houden.’

Wat vindt u ervan? Helpt de vloekmonitor tegen vloeken?
Geef voor 18 augustus 2008 uw mening op onze website:
www.onzetaal.nl/homofkuit. Of stuur een briefkaart met ‘Vloekmonitor: effectief’
of ‘Vloekmonitor: niet effectief’ naar de redactie van Onze Taal, Raamweg 1a,
2596 HL Den Haag. In de volgende aflevering de uitslag.

Uitslag vorige stemming
Professionele voetballers die in een Nederlandse ploeg spelen, moeten Nederlands
spreken. Dat vindt een ruime meerderheid van 107 inzenders (= 69%). Een van hen
schrijft: ‘Het hoort vanzelfsprekend te zijn dat iedereen die in een ander taalgebied
gaat wonen en/of werken, de plaatselijke taal leert en gebruikt. Dus ook
profvoetballers.’
Een minderheid van 48 (= 31%) tegenstanders voert allerhande argumenten aan.
Sommigen hebben meelijden met de profvoetballers die elke twee jaar een nieuwe
taal zouden moeten leren. Anderen zijn bang dat we dan minder goede voetballers
kunnen werven. Maar de meesten moeten niets van de bedilzucht hebben: ‘Als
professioneel musicus in een orkest met diverse nationaliteiten verheug ik me erover
dat we samen één doel hebben: mooie muziek maken! (...) En wat voor taal we
daarbij spreken? Dat is maar bijzaak.’

Antwoorden Taaltest (zie bladzijde 217)
A. Spelling
1.
2.
3.
4.

a. carrousel
b. kabeljauwfiletje
b. lobby's
b. porseleinen servies
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5. c. ve-tsin

B. Woordenschat
1.
2.
3.
4.

b. akelig
b. aanhanger van het politieke systeem van (de Egyptische staatsman) Nasser
b. mompelen
b. Chinees muziekinstrument (een soort luit)

C. Zoek de fouten
1. namaak-Chinese, het theeceremonieel of de theeceremonie, geweven
2. hun, culinair

D. Extra
Een zware kwaliteit katoen en een goed glas wijn zijn voorbeelden van de stijlfiguur
hypallage, letterlijk ‘verwisseling’. Het bijvoeglijk naamwoord verwijst steeds naar
iets of iemand anders dan naar het zelfstandig naamwoord waar het grammaticaal
gezien bij hoort.
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Raymond Noë
InZicht
‘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.

Chinees
Het Chinees mag zich verheugen in een sterk groeiende aandacht, en dat is ook te
merken aan het verschijnen van allerlei lesboeken en cursussen. Voor het middelbaar
onderwijs zijn recentelijk twee methodes gepubliceerd: Chinees? 'n Makkie! van
docent Chinees Tin Chau Tsui (zie ook het artikel over Chinees als schoolvak, blz.
196), en het door een team Leidse sinologen geschreven Chinees in tien
verdiepingen. Het eerste boek richt zich op de onderbouw. De benadering is vrij
speels, er wordt veel visueel materiaal gebruikt en de oefeningen zijn kort. Chinees
in tien verdiepingen richt zich op de bovenbouw en is een ‘grondige methode voor
ambitieuze leerlingen en docenten’. Beide methodes worden ondersteund door een
website met oefeningen en aanvullend materiaal.
Niet iedereen die Chinees wil leren, zal dat klassikaal willen doen. Voor wie het
liever thuis doet, of misschien zelfs in de auto, is er de ‘15 minuten’-cursus van de
ANWB, waarmee men zich met een kwartiertje zelfstudie per dag de eerste
beginselen van het Chinees kan eigen maken. Het cursuspakket bestaat uit een
lesboek met korte oefeningen, plus twee cd's waarmee woordenschat en uitspraak
geoefend kunnen worden. De hele cursus omvat zestig lessen.
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Kennismaken met het Chinees kan ook op een geheel andere manier, bijvoorbeeld
door je te verdiepen in het karakter van de karakters. Dat is de weg die sinoloog
Hans Kisling de lezers biedt in China-Y. In 1998 verscheen de eerste versie van dit
boek, waarin de ontwikkeling en de betekenis van zo'n tweehonderd karakters
worden beschreven. Bovendien wordt de aard van elk karakter verbeeld in een
illustratie van een kunstenaar en een kort tot nadenken stemmend tekstfragment,
waarmee de lezer wordt aangespoord wat langer bij het ‘woordbeeld’ stil te staan.
Onlangs is een sterk uitgebreide editie van dit boek verschenen, waarin nu 675
karakters aan bod komen. Overigens is deze tweede editie enkel in het Engels
verkrijgbaar.
• Chinees? 'n Makkie! is een uitgave van Coutinho en kost €37,50
(ingenaaid, 185 blz.). ISBN 978 90 469 0061 1
• Chinees in tien verdiepingen van Ans van Broekhuizen-de Rooij e.a. is
een uitgave van Leiden University Press en kost €40, - (ingenaaid, 192
blz.). ISBN 978 90 872 8032 1
• ANWB Taalcursus. 15 minuten Chinees kost €17,95 en is te bestellen
in de webwinkel op www.anwb.nl. ISBN 978 90 18 02631 8
• China-Y. Chinese Characters for Everybody is verschenen bij Parca en
kost €49,50 (gebonden, 734 blz.). Bestellen: www.china-y.com. ISBN 978
90 811024 1 4

■Vertaalgids Frans-Nederlands

De Nieuwe vertaalgids Frans Nederlands van Karinne Eyckmans en Winibert Segers
is een herziene uitgave van de gerenommeerde, uit de jaren zeventig stammende
Vertaalgids van Willy Penninckx en Paul Buysse. Het boek gaat in op het vertalen
van Franse woorden op administratief-juridisch gebied, zoals bilan, intervenir, ignorer
en emploi. Bij elk van de 122 trefwoorden bespreken de auteurs vrij gedetailleerd
de mogelijke betekenissen en de problemen die zich bij het vertalen kunnen
voordoen. Alle vertalingen worden verduidelijkt met voorbeeld- en oefenzinnen.

Nieuwe vertaalgids Frans Nederlands is een uitgave van UGA en kost
€44,50 (ingenaaid, 345 blz.). Bestellen kan op www.uga.be. ISBN 978
90 6768 939 7

■Jongerentaal
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In 2005 begon uitgeverij Het Spectrum de website dropjelyrics.nl, waar jongeren
hun jargon (‘lyrics’) konden opgeven (‘droppen’). De inzendingen kwamen al vrij
snel in een klein woordenboekje terecht, Drop je lyrics (2006), in 2007 gevolgd door
Drop je lyrics 2, dat een geactualiseerde versie van het eerste deel was. De tekst
hiervan is nu wederom geactualiseerd en is onlangs gepubliceerd als Drop je lyrics
3. Behalve nieuwe woorden en uitdrukkingen zijn er ook zogenoemde rhymes (een
soort van rapteksten) aan toegevoegd, en het bevat ook een lijst met jongerennamen
voor landen en steden.

Drop je lyrics 3 van Wim Daniëls kost €5,- (ingenaaid, 192 blz.).
ISBN 978 90 274 7697 5

■Barnevelds

Het Barnevelds woordenhoek documenteert niet alleen het dialect van Barneveld
zelf, maar ook dat van de omringende plaatsen en dorpen - ruwweg de West- en
Midden-Veluwe. Het verklaart zo'n zevenduizend woorden, en bij twaalfhonderd
daarvan geeft het nog een nadere uitleg over culturele of historische aspecten. De
taalkundige kenmerken van het West- en Midden-Veluws worden beschreven in de
inleiding van dialectoloog Harrie Scholtmeijer. Het boek is geïllustreerd met stemmige
zwart-witfoto's van de bekende Veluwe-fotograaf Brand Overeem.

Barnevelds woordenboek. Het dialect van de West- en Midden-Veluwe
van H. van de Giessen is een uitgave van Koninklijke BDu Uitgevers en
kost €23,50 (gebonden, 324 blz.).
ISBN 978 90 8788 041 5
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■Gronings

Bij streektaaluitgever In Boekvorm is een cursus Gronings spreken (en verstaan)
verschenen. De cursus heet Zeg t mor en bestaat uit vijftien hoofdstukken met daarin
steeds twee of meer dialogen die plaatsvinden in alledaagse situaties (en die ook
te beluisteren zijn op twee cd's), gevolgd door invul- en uitspraakoefeningen. En
om de woordenschat te ontwikkelen zijn er lijsten met woorden en uitdrukkingen
opgenomen.

Zeg t mor. Gronings spreken. Grunnegers proaten van Geesje Vos en
Piet Reitsema kost €23,50 (ingenaaid, 192 blz.). ISBN 978 90 77548 55
4

■Taalfilosofie

‘Woorden scheppen de grenzen die onze identiteit bepalen.’ Dat stelt filosoof (en
architect) Aad Breed in zijn boek Tralies van de taal. Hij bedoelt ermee dat we door
taal te gebruiken afspraken maken over de wereld om ons heen en die daardoor
heel anders ervaren dan wanneer we, zoals baby's en dieren, geen taal tot onze
beschikking zouden hebben om de dingen te benoemen. Breed vindt dat we ons
er meer van bewust moeten zijn dat ‘al onze zelfstandige naamwoorden en
werkwoorden niet meer zijn (...) dan een grote hoeveelheid verwijzende
Pavlovklanken, waarvan we de afspraken kunnen terugvinden in onze
woordenboeken’.

Tralies van de taal is een uitgave van Veen Magazines en kost €17,50
(gelijmd, 157 blz.). ISBN 978 90 8571 173 5

■Anagrammen
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Anagrammen zijn woorden die uit dezelfde letters bestaan, zoals klap en plak, die
vaak in taalpuzzels worden gebruikt. In de Dr. Verschuyl puzzelbibliotheek is nu de
tweede, sterk uitgebreide druk verschenen van Anagrammen, met daarin 80.000
anagrammen in drie categorieën: echte anagrammen, combinaties (bon + kater =
bankroet) en groeiwoorden, oftewel combinaties van een woord en een letter (stuk
+ l = kluts).

Anagrammen van H.J. Verschuyl is een uitgave van Van Dale Lexicografie
en kost €22,95 (gebonden, 383 blz.).
ISBN 978 90 6648 835 9

■Taalonderwijs

In Taal, onderwijs en samenleving spreken de sociolinguïsten Jan Blommaert en
Piet Van Avermaet hun zorg uit over het Vlaamse taalonderwijsbeleid, dat volgens
hen te veel nadruk legt op het leren van de standaardtaal, en dan vooral spelling
en grammatica. Daarmee werk je de gelijkheid die dit beleid beoogt (‘taalkennis
vergroot je kansen’) juist tegen, omdat de onderwezen taal nogal verschilt van de
thuistaal van leerlingen uit kansarme milieus, die daardoor meteen al een achterstand
hebben. Verhef de standaardtaal niet tot norm, betogen de auteurs, maar erken dat
leerlingen een van elkaar verschillend taalrepertoire kunnen hebben, en bouw dat
repertoire verder uit met taalonderwijs dat de nadruk legt op taalgebruik en
communicatie, en niet op taalstructuur.

Taal, onderwijs en samenleving is een uitgave van EPO en kost €13,50
(gelijmd, 120 blz.).
ISBN 978 90 6445 485 1

■Geweldloos communiceren
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De Amerikaan Marshall B. Rosenberg is de grondlegger van de zogeheten
geweldloze communicatie, die ons leert ‘om geweldloos en effectief te communiceren,
zodat er meer vrede ontstaat in jezelf en je omgeving’. In zijn boek De taal van de
vrede laat hij zien hoe je geweldloze communicatie kunt toepassen om veranderingen
in je nabije omgeving en in de maatschappij te bewerkstelligen. Laat je boodschap
een geschenk zijn, zo stelt hij, dan zal de ander je zeker een geschenk retour willen
geven.

De taal van de vrede (vertaling door Baumgarten Productions) is
verschenen bij uitgeverij De Zaak en kost €18,95 (gelijmd, 170 blz.).
ISBN 978 90 7777 028 3

En verder
■Leuvense bijdragen, jaargang 92 (2003), nummer 3-4. Dit met enige vertraging
verschenen dubbelnummer van Leuvense bijdragen (‘tijdschrift voor Germaanse
filologie’) is de feestbundel die de Leuvense hoogleraar Willy Van Langendonck ter
gelegenheid van zijn emeritaat werd aangeboden. Het bevat 22 deels Engelstalige
artikelen van zeer uiteenlopende aard. Zie voor meer informatie http://kurl.nl?2B37.
De uitgave kost €25,- en is te bestellen bij Uitgeverij Peeters:
peeters@peetersleuven.be.
■Het gaat er niet om watje zegt. Het gaat erom wat zij begrijpen van Wessel
Visser. Onbekende en bekende Nederlanders (zoals Gerrit Zalm en Foppe de Haan)
leggen in interviews uit waarom eenvoudige taal in hun beroep belangrijk is. Op de
bijgeleverde dvd zijn filmpjes van de interviews te bekijken. Sdu Uitgevers, €14,10
(gebonden, 63 blz.). ISBN 978 90 12 12294 8
■My Word Coach is een spel voor Nintendo-spelcomputers waarmee je je
woordenschat van het Nederlands kunt vergroten. Adviesprijs: €44,95 (maar een
verkoopprijs van €32,- is ook al gesignaleerd). Meer informatie:
www.mywordcoach.nl.
■Met wie spreek ik? Werkboek telefoneren van Nelleke Koot. Leren telefoneren
voor NT2'ers; inclusief cd met luisteroefeningen. Coutinho, €22,- (ingenaaid, 112
blz.). ISBN 978 90 469 0101 4
■Nederlands-Perzisch idioomwoordenboek van Afshin Afkari. Nederlandse
uitdrukkingen, spreekwoorden en zegswijzen verklaard voor Perzischsprekenden.
Toelichting in het Nederlands en het Perzisch. Amsterdam University Press, €29,50
(gebonden, 520 blz.).
ISBN 978 90 8964 007 9
■Javaans-Nederlands woordenboek van Th. Pigeaud en Rob van Albeda. Door
Van Albeda gemoderniseerde en uitgebreide versie van het woordenboek van
Pigeaud uit 1938. Vijftigduizend ingangen. KITLV Press, €49,50 (gebonden, 1086
blz.).
ISBN 978 90 6718 308 9
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■Loan-words in Indonesian and Malay van Russell Jones e.a. Overzicht van
Maleise leenwoorden uit het Sanskriet, Perzisch, Hindi, Tamil, Chinees, Portugees,
Engels, Japans en Nederlands. KITLV Press, €59,50 (gebonden, 360 blz.).
ISBN 978 90 6718 304 8
■Een leven in woorden. J.H. van Dale, schoolmeester - archivaris - taalkundige,
de door Lo van Driel geschreven biografie van de beroemde woordenboekmaker,
is tijdelijk in prijs verlaagd: €17,95. Vanaf 1 januari 2009 kost het boek weer €39,95.
Walburg Pers (gebonden, 448 blz.).
ISBN 978 90 5730 257 2
■Zakelijk Pools voor Nederlanders. Thematische woordenschat van Beata
Bruggeman-Sękowska. Thematische lijsten met zakelijke termen (Nederlands-Pools),
plus voorbeeldbrieven en -documenten. Communications-Unlimited, €19,95 (gelijmd,
70 blz.). ISBN 978 90 7953 201 8
■Nederlands-Roemeens woordenboek van W. van Eeden. J.W. Bos en W.E. van
der Linden. Woordenboek met 34.000 ingangen. Bevat veel voorbeeldzinnen, vaste
verbindingen en grammaticale informatie. Pegasus, €59,50 (gebonden, 759 blz.).
ISBN 978 90 6143 328 6
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl
Tegen Nekschot was door het Meldpunt Discriminatie Internet
aangifte gedaan van het beledigen van moslims en ‘mensen met een
donkere huiskleur’.
Nrc.next

Politie: drink genoeg op bruiloft van Frans Bauer
Het politiekorps dat verantwoordelijk is voor een goed verloop van de
plechtigheden in Willemstad en Oudenbosch adviseert bezoekers
voldoende water mee te nemen om medische problemen te voorkomen.
Provinciale Zeeuwse Courant
Nationaal Onderwijsmuseum, Rotterdam
Foto: Diedrik van der Wal

De Diabetesvereniging Nederland (DVN) maakt zich ernstige zorgen over
de veiligheid bij het prikken van bloed bij mensen met suikerziekte. De
organisatie zegt dat naar aanleiding van een eigen steekproef onder
zorgverleners en patiënten.
Nu.nl
Het streekvervoer staakt vanaf 1 juni voor onbetaalde tijd.
9292ov.nl
Onontdekte stammen zouden uit Peru naar Brazilië uitwijken op de
vlucht voor kappers.
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de Volkskrant
Voor een zeer aantrekkelijke goed betaalde werkgever zoeken wij een
technische kwaliteitscontroleur om de kwaliteit van het aluminium te
kunnen waarborgen.
Website Randstad
Waar Aannemers en Bouwbedrijf Midden Nederland B.V. oplevert en
vertrekt blijft de kwaliteit achter.
Bouwmidden.nl
In de tijd dat de woonruimte gering was en het kindertal groot, werd
de twijfelaar vaak gebruikt om meerdere kinderen in te laten slapen.
Wikipedia
Vanaf 12.00 uur marcheren de mannen ook naar het Nederlands
Vestingmuseum, om daar het geschut van het museum af te schieten.

Naarder Koerier
Er werd proces-verbaal opgemaakt. ‘Probleem was echter dat niet
iedereen zijn identiteit kwijt wilde’, aldus de politiewoordvoerder.
Noordhollands Dagblad
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Jan Pieter van Oudenhoven
Hoogleraar cross-culturele psychologie, Rijksuniversiteit
Groningen
Boele de Raad
Hoogleraar persoonlijkheidspsychologie, Rijksuniversiteit
Groningen
Eikels en trutten over de grens
Scheldgedrag in elf landen in kaart gebracht
Wie iemand uitscheldt, probeert hem te raken op zijn zwakke plek. Wat
die zwakke plek is, verschilt per cultuur en dus per land. In Kroatië is het
doeltreffend om de eer van iemands moeder in twijfel te trekken, een
Duitser krijg je boven in de gordijnen door hem van onreinheid te betichten.
Een overzicht van de meestgebruikte scheldwoorden in elf landen, eerst
in woord en dan in beeld.

Scheldwoorden zijn een spiegel van de cultuur.
Foto: © Jiri Büller / Hollandse Hoogte

Zo'n zestig jaar geleden werd in plaats van ‘uitschelden’ vaak ‘uitkafferen’ gezegd.
Kaffer is afkomstig van het Arabische kafir, en het betekent ‘niet-mohammedaan’
of ‘ongelovige’. De term is opgepikt door Arabische slavenhandelaren in Oost-Afrika,
die hem gebruikten voor de ‘ongelovige’ zwarten, en vervolgens werd hij
overgenomen door de Hollanders en drong hij door tot het Afrikaans. In het Afrikaans
werd kaffer geleidelijk aan een scheldwoord voor zwarten zonder meer. In het
Nederlands is het woord inmiddels bijna uitgestorven, doordat de raciale ondertoon
van het woord in het Nederland van nu niet meer gevoeld wordt.
Het is, kortom, een lange reis die kaffer heeft gemaakt, en als er één ding
zonneklaar uit naar voren komt, dan is het wel dat taal en cultuur nauw met elkaar
verweven zijn, zeker als het om schelden gaat.

■Taboes
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Schelden is iemand beledigen door hem iets krenkends toe te voegen. Het is een
vorm van kwetsen, en kwetsen lukt alleen als je de ander uitmaakt voor iemand die
een in zijn cultuur gewaardeerde eigenschap mist, zoals intelligentie. Daarom
bestaan in alle culturen woorden als sukkel, idioot en domkop. Die termen zijn
effectief omdat niemand dom wil zijn. Men kan iemand ook treffen door aan taboes
te raken. Taboes zijn zaken waarover gezwegen moet worden. Praten over
uitwerpselen is in veel culturen een taboe: in zulke landen vormen combinaties van
woorden met stront dan ook effectieve scheldwoorden.
Schelden heeft dus alles te maken met waarden - scheldwoorden zijn een spiegel
van de cultuur. Omdat elk land zijn eigen waarden en zijn eigen cultuur heeft, kun
je er dus van uitgaan dat er overal verschillend wordt gescholden. Hoe zit dat? Om
dat uit te zoeken zijn we in elf landen met elk een eigen taal (Polen, Kroatië,
Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen,
Griekenland, Spanje en Nederland) nagegaan hoe mensen elkaar proberen te
beledigen. Amerikaans-Engels en Brits-Engels vatten we in dit verband als twee
verschillende talen op. We legden zo'n drieduizend studenten, van wie bijna zestig
procent vrouw was, de volgende beschrijving van een voor-
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val voor, en vroegen hun vijf woorden te noemen die hun te binnen schoten als zij
in die situatie terecht zouden komen.
Een man/vrouw loopt je ruw omver; hij/zij kijkt naar je om maar geeft geen
signaal dat het hem/haar spijt. Je bent woedend. Wat zeg je tegen deze
man/vrouw?
De helft van de studenten - mannen en vrouwen - kreeg een situatie voorgeschoteld
waarin de persoon die het ruwe gedrag vertoonde een vrouw was, de andere helft
- eveneens mannen en vrouwen - las een situatie waarin een man zich zo gedroeg.

■Top-vijf
Van de 12.000 antwoorden werden vloeken (zoals gvd en Jezus), verwensingen
(go to hell), uitroepen (oeps) en vragen (Que pasa?, ‘Wat gebeurt er?’) verwijderd.
We selecteerden alleen de woorden die aanduidingen van een persoon zijn, zoals
lomperd, viespeuk of idioot. In verreweg de meeste gevallen waren dit zelfstandige
naamwoorden, waaronder ook zelfstandig gebruikte bijvoeglijke naamwoorden,
zoals slome of onopgevoede. Zo'n 9000 woorden bleven over. De kaart op de
volgende twee pagina's geeft per taal de vijf meestgebruikte scheldwoorden,
uitgesplitst naar het geslacht van de uitgescholdene.
Wat valt er uit dat overzicht op te maken? Allereerst dat het woord idioot (of idiot,
idiota) het meest internationale scheldwoord is; mannen krijgen eerder idioot naar
het hoofd geslingerd, vrouwen worden wat milder bejegend, met termen als dommerd
of sufferd.
Maar verreweg het belangrijkste scheldthema is seksualiteit. Het gaat dan vooral
om woorden die naar genitaliën - van beide seksen - verwijzen, en naar seksuele
handelingen. De verschillen tussen de landen zijn hierbij erg groot. Het
meestgebruikte Nederlandse scheldwoord is klootzak voor mannen en hoer voor
vrouwen. Woorden die verwijzen naar seksuele handelingen komen in het Nederlands
nauwelijks voor, terwijl in de Verenigde Staten allerlei combinaties als fucking asshole
veelvuldig gebruikt worden, maar genitale scheldwoorden nagenoeg ontbreken.

■Unieke waarden
Wij vonden het vooral interessant om te bekijken welke waarden in de verschillende
landen ten grondslag liggen aan het scheldgedrag. In juni 2004 schreven we in
Onze Taal al over dit onderwerp. Toen ging het om Nederlanders, Duitsers en
Spanjaarden. Bij de Spanjaarden kwam familie-eer toen als een belangrijke waarde
naar voren, bij de Duitsers maatschappelijk succes en bij de Nederlanders
gezondheid. Verder gebruikten de Duitsers veel anale scheldwoorden en de
Nederlanders veel genitale beledigingen. Dit keer wilden we nagaan wat de
verschillen zijn nu er acht extra landen bij betrokken zijn. Bovendien hebben we nu
gekeken of vrouwen anders worden beledigd dan mannen.
We gingen na welke thema's ten minste twintig keer per honderd respondenten
uit de elf landen naar voren kwamen. Opmerkelijk is dat bij de Polen geen enkel
dominant thema naar voren komt. De Polen blijken überhaupt niet veel te schelden.
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Verder vallen er per land enkele unieke waarden op. Zo is fysiek normaal zijn in
Griekenland veel genoemd; stravós (‘blinde’) is daar een scheldwoord. Voor Italianen
is het belangrijk een echte (heteroseksuele) man te zijn: vaffanculo (‘kontneuker’)
is daar een populair scheldwoord. Scheldwoorden die naar ziekten verwijzen, komen
vrijwel alleen in het Nederlands voor; ziektes werden in het calvinistische Nederland
nogal eens gezien als een straf van God. De unieke belediging die het vaakst
voorkomt vinden we bij de Noren. Daar is iemand faen, satan of jaevel (‘duivel’)
toevoegen een manier om aan te geven dat hij geen christelijke deugdzaamheid
bezit.

■Genitaliën en zwakzinnigheid
Hoe verschillen de waarden verder van land tot land? Zowel absoluut als relatief
gezien zijn Nederlanders en Fransen erg geobsedeerd door genitaliën. In iets
mindere mate geldt dit voor Italianen en Britten. Genitale gêne kan gepaard gaan
met gêne over de seksuele daad; dat is het geval bij Britten, Italianen en Kroaten,
en vooral bij Amerikanen. In Nederland heerst er meer gêne over genitaliën dan
over de seksuele handeling. We gebruiken vaak keurig de Latijnse woorden vagina
en penis, terwijl neuken bij ons een zó geringe taboewaarde heeft dat het geen
schok meer teweegbrengt.
Behalve verwijzingen naar geslachtsdelen en de geslachtsdaad blijken ook
toespelingen op zwakzinnigheid heel doeltreffend als belediging. Naast idioot komen
ook andere uit de medischpsychologische wereld stammende termen als imbeciel
en mongool in bijna alle onderzochte talen voor.
Woorden om domheid mee uit te drukken bestaan eveneens in alle talen - alleen
is hier de variatie wat groter. Ons woord sukkel is in het Kroatisch glup, in het Noors
dust, in het Spaans tonto, in het Grieks vlákas, in het Duits Blödmann en in het
Engels stupid.

■Reinheid
Termen die naar de anale zone of naar uitwerpselen verwijzen, zijn populair bij
Duitsers, Italianen en Grieken en - iets minder sterk - bij Britten en Fransen. Gebrek
aan hygiëne of reinheid is kennelijk een belangrijke kwestie in die landen. Opmerkelijk
is dat zulke ‘anale’ woorden nauwelijks voorkomen bij de buren van de Duitsers: de
Polen en Nederlanders. In het Nederlands komen bijvoorbeeld scheetje en poepie
zelfs als koosnamen voor.
Duitsers verwijzen met hun scheldwoord Schwein(hund) ook naar een gebrek
aan reinheid, zeker in combinatie met woorden als Mist (‘mest’) en Dreck (‘stront’).
Maar vooral willen ze ermee
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aangeven dat mensen boven dieren staan, en dat de uitgescholdene dus niet tot
de top van de beschaving behoort. Ook elders is het heel gebruikelijk dat mensen
met scheldwoorden als koe, hond, aap of zwijn buiten de groep van hogere wezens
worden geplaatst. Soms kan er ook domheid (domme koe) mee worden aangegeven.
In alle landen komen woorden voor die een vrouw beledigen door haar eer in
twijfel te trekken: hoer, bitch, puta, putain en kurwa. Vrouwelijke eerbaarheid blijkt
een universele waarde te zijn.

■Familie
Van de landen uit ons onderzoek zijn er drie met een min of meer collectivistische
cultuur: Spanje, Kroatië en Griekenland. In die landen is de identificatie met de eigen
groep en de eigen familie groter dan in de overige acht landen. In de eerste twee
landen uit zich dat ook in hun scheldgedrag: Spanjaarden blijken vaker te beledigen
door iemands moeder een ‘hoer’ te noemen (hijo de puta) of te suggereren dat
iemand toestaat dat zijn vrouw vreemdgaat (cabrón), en Kroaten kwetsen effectief
door iemand pička ti materina (‘je moeders kutje’) naar het hoofd te slingeren. Bij
de Grieken komt dit soort scheldwoorden veel minder vaak voor.
Omdat mensen nu eenmaal sociale wezens zijn, wordt het belangrijk gevonden
dat je geschikt bent om je in het sociale verkeer te bewegen. Aan deze eigenschap
wordt vooral betekenis gehecht door Duitsers (Penner, ‘zwerver’), Fransen (pauvre
type, ‘arme stakker’) en Nederlanders (aso).
Nauw verweven met sociale geschiktheid is welopgevoedheid. Goede manieren
worden erg gewaardeerd in de mediterrane culturen. Italianen, Spanjaarden, Grieken
en Fransen hechten hieraan. Maleducado, maleducato en malappris, die ‘slecht
opgevoede’ betekenen, zijn duidelijke scheldwoorden. Voor de Polen vormt co za
kultura (‘onopgevoede’) de belangrijkste belediging. Voor Noren en Nederlanders
is dit kennelijk geen belangrijke waarde. Deze conclusie komt ook overeen met de
vaak gehoorde klachten over de onbeleefdheid van Nederlanders. Wij mogen dan
niemand meer ‘uitkafferen’, veel wellevender lijken we er niet op te zijn geworden.

Schelden over de grens
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Illustratie: Karin Nas-Verheijen, Manifesta

De vijf meestgebruikte scheldwoorden in elf culturen. Per doelwit is in
percentages aangegeven hoe vaak het desbetreffende scheldwoord gebruikt
is. De ondervraagden konden telkens vijf woorden noemen; dat verklaart
waarom de termen uit één top-vijf bij elkaar meer dan 100% kunnen beslaan.
Bovendien zijn synoniemen - bijvoorbeeld connard, connasse en con (‘kut’)
- bij elkaar genomen; het totaal is dan soms ook meer dan 100%. ♀: vrouw als
doelwit ♂: man als doelwit
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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.

‘Ga toch gunter roken’
Sam Rozemond - Voorburg
In het juninummer las ik H.J.A. Hoflands artikel ‘Rookvrije taal’, over de taal van het
roken, en in de rubriek ‘Reacties’ van hetzelfde nummer de ingezonden brief van
Fredje Bouma over onverstaanbaar uitgesproken woorden (zoals ‘nese gering’ =
‘Nederlandse regering’). Die twee bijdragen deden me denken aan het reeds lang
niet meer bestaande sigarettenmerk Hunter. De producent daarvan ontdekte te laat
dat de Nederlander niet elke letter uitspreekt en dat zijn (door Hofland niet vermelde,
maar destijds wijdverbreide) slagzin zich slechts liet horen als ‘Man, ga toch gunter
roken!’

‘Ga toch gunter roken’?

Probleem is...
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Gérard Simons - Schiedam
Berry J. Prinsen schrijft in de rubriek ‘Taalergernissen’ in het juninummer van Onze
Taal dat hij de laatste tijd vaak zinnen hoort van het type ‘Probleem is dat hij ziek
is’, waarbij het lidwoord aan het begin van de zin ontbreekt. Het verschijnsel is echter
niet van vandaag of gisteren. Jaren geleden heb ik het onderzocht, en toen bleek
al dat de frequentie van dit soort zinnen sinds 1950 was toegenomen. zie ook mijn
artikel ‘Nogmaals: Feit-is-dat-zinnen’ in Nederlands van Nu (het toenmalige Vlaamse
zusterblad van Onze Taal) van september 1977.

Bukshagprobleem
J. van Donselaar - Bilthoven
In H.J.A. Hoflands artikel over de taal van het roken (Onze Taal juni) komt de uit de
oorlog stammende vraag aan de orde hoeveel sigaretten je kon roken als je tien
peuken had en van de shag van drie peuken één nieuwe sigaret kon rollen. Dit
vraagstuk deed indertijd de ronde als een grappig bedoelde vernuftigheidstest.
Hoflands antwoord is: vier. Immers, eerst drie, die leveren dan weer drie nieuwe
peuken op; van deze plus die ene die je nog hebt kun je dan nog een vierde extra
lange sigaret rollen. Maar het kan, werd mij toen verteld, nog slimmer. Rook die
eerste drie op en gebruik ook voor je vierde sigaret weer drie peuken in plaats van
vier; dan houd je er dus nog één over. Als je dan de vierde sigaret opgerookt hebt,
heb je er nog een, dus samen twee. En nu komt het: leen een peuk, dan kun je nog
een vijfde sigaret rollen, en als je die opgerookt hebt, geef je de peuk terug.

Huis te + riviernaam
Martin van den Bogaerdt - Schiedam
De juniaflevering van Riemer Reinsma's rubriek ‘Namen op de kaart’ gaat over
namen van dorpen en steden die aan een rivier liggen. Reinsma schrijft dat de
woorden Huis en te nooit voorkomen in combinatie met een riviernaam. Maar in
Dordrecht ligt de ruïne van het Huis te Merwede en in Schiedam, vlak bij de Schie,
het restant van het Huis te Riviere.

Naschrift Riemer Reinsma
De heer Van den Bogaerdt heeft gelijk. Het voorbeeld van het Huis te Merwede laat
zien dat Huis te inderdaad voorkomt in combinatie met een riviernaam. Bij Huis te
Riviere ligt het overigens iets genuanceerder: Riviere slaat niet (direct) op de Schie,
maar betekent hier ‘oeverland’.

Liefdeloze woordafbrekingen
Wes Holleman - Utrecht
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In het juninummer van Onze Taal trof ik de volgende woordafbrekingen aan. Als
corrector zou ik telkens één lettergreep eerder hebben afgebroken (en twee eerder
bij Dictionary). Niet plichtshalve, maar gewoon uit liefde voor de taal.
Portuge-

tirookfront;

other cigaret-

se; oud-di-

gelegenhe-

te; eeuwenlan-

recteur; Lo-

den; gezon-

ge; arbeidson-

chem; inge-

gen; allitere-

rust; Dictio-

stuurd; fone-

rende; co-

nary; theore-

tisch; inge-

lumnisten;

tisch; beke-

blazen; te-

meezin-

ken; voorou-

genhanger;

gen; onge-

ders; waaron-

articule-

luk; overge-

der; ‘smid’-na-

ren; onlo-

ven; bele-

men; voorko-

gisch; an-

ving; any

men

Naschrift redactie
Wij kijken altijd nauwgezet en met dezelfde blik als de heer Holleman naar de
afbrekingen. Voorbeelden zoals hij die noemt, proberen we dan ook te vermijden.
Maar niet elke niet-perfecte afbreking kan worden gewijzigd. Soms leidt zo'n
aanpassing namelijk tot één of meer nóg minder fraaie afbrekingen, of tot grote
‘inhammen’ aan de rechterkant van de kolom - en soms ook tot ‘verloop’ van de
tekst, met in zijn kielzog een uiterst storend ‘hoerenjong’: een heel korte regel boven
aan een kolom. Soms moet je, met andere woorden, uit twee kwaden de minst
kwade kiezen. En dat kan ertoe leiden dat de minder fraaie afbreking blijft staan.
Daarbij moeten we natuurlijk ook bedenken dat de afbrekingen die de heer Holleman
noemt op zich niet fout zijn.
Hoe dan ook: we zien dit als een aansporing om nóg zorgvuldiger te corrigeren.

Allermoeilijkste taal?
Jan Versteegh - Knegsel
Jan Erik Grezel schrijft in het juninummer in zijn artikel ‘De allermoeilijkste taal die
er is’ over de moeilijkheden die buitenlanders zoal ondervinden wanneer ze
Nederlands leren. Hij noemt bekende struikelblokken als het gebruik van er en het,
en het verschil tussen kennen en weten. Hij citeert een Spanjaard die ooit
verontwaar-
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digd uitriep: ‘Nederlands is de allermoeilijkste taal die er is.’
Deze man overdrijft. De Romaanse talen kennen vergelijkbare moeilijkheden. Op
veel niet-Nederlanders komt het Nederlands veeleer wat armzalig over, want het
kent niet eens een toekomendetijdsvorm in de werkwoordvervoeging, en ook niet
de nuances in de verledentijdsvormen zoals bijvoorbeeld het Russisch, Spaans,
Frans en Portugees die wel kennen. En wat te denken van het Fins met zijn vijftien
naamvallen?

‘Liever gewoon dood’
C.J.T. Lindgreen - Hoofddorp
Dat men in 1938 al wist hoe slecht roken is voor de gezondheid, wordt aangetoond
in de dat jaar verschenen roman Mensen zonder geld van Jan Mens, zo beweert
Ewoud Sanders in de juniaflevering van zijn rubriek ‘Bargoens’. Hij baseert die
conclusie op het antwoord ‘Dankie, 'k ga liever gewoon dood’ van iemand die een
sigaret krijgt aangeboden. Dat hoeft echter geen doorslaggevend bewijs te zijn,
want deze uitdrukking werd (en wordt) vaak gebruikt als men een aanbieding of
uitnodiging afslaat - ook als die betrekking heeft op iets wat niet riskant of
levensbedreigend is. ‘Ik ga liever gewoon dood’ is ook te horen als antwoord op
vragen als ‘Ga je mee winkelen?’ of ‘Wil je een broodje inktvis?’

Etmaal versus komende 24 uur
L.J. Lewin - Driebergen
Weermannen op televisie hebben het vaak over ‘de komende 24 uur’ en niet over
‘het komende etmaal’, en in de rubriek ‘Taalergernissen’ in het juninummer van
Onze Taal vraagt Hans van Westen zich af waarom dat zo is.
Wel, volgens mij dekken de twee begrippen elkaar niet. ‘De komende 24 uur’
beginnen terwijl de spreker nog aan het woord is en eindigen de volgende dag op
dezelfde tijd. ‘Het komende etmaal’ begint op het moment waarop Assepoester het
bal moet hebben verlaten - precies om middernacht.

Engels van Gerard Reve
Sjef Bosman - Aouste sur Sye, Frankrijk
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De heer Spaan laat zich in de juniaflevering van zijn column laatdunkend uit over
het Engels van Gerard Reve. Hij citeert ‘I heard, to my great content, that you are
hard at work.’ In eerste instantie kon ik het wel met hem eens zijn, aannemende dat
hij op het derde deel van de zin doelde. Maar zuiver toevallig las ik kort daarna in
R.L. Stevensons Treasure Island de volgende zin: ‘We were all hard at work,
changing the powder and the berths, when the last man or two, and Long John
along with them, came off in a shore-boat.’ zou dat dan ook slecht Engels zijn? Of
is het omdat het in de achttiende eeuw speelt, of omdat de verteller van het verhaal
‘maar’ een zeeman is, of omdat de schrijver een Schot was? Het staat er intussen
wel. zou het dan toch niet zulk slecht Engels zijn?

Chinese spreekwoorden
Kees Kuiken - docent Chinees, Talencentrum RU Groningen
Met veel genoegen las ik het artikel van Riemer Reinsma over Chinese
spreekwoorden in het Nederlands (‘Leiden alle wegen straks naar Peking?’, Onze
Taal juli/augustus). Over de authenticiteit van de vele ‘Chinese’ spreekwoorden in
de Nederlandse media ben ik nog iets sceptischer dan Reinsma, maar ‘One look is
worth a thousand words’, dat volgens Reinsma door reclameman Fred Barnard is
verzonnen, is echt Chinees (‘bai wèn bú rú yi jiàn’). Alleen de betekenis is een beetje
uit zijn verband gerukt: die ligt dicht bij ‘zien is geloven’, dat Reinsma ook noemt.

Taaltest
Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1.

a.
b.
c.

bacchanaal
bacchannaal
bachanaal

2.

a.
b.
c.

imbissleutel
imbussleutel
inbussleutel

3.

a.
b.
c.

gejeudebould
ge-jeu-de-bould
gejeu-de-bould

4.

a.
b.
c.

relikwiën
relikwieën
reliquiën

5.

a.
b.
c.

vilein
vilijn
villijn
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B. Vergroot uw woordenschat
1. blini
a.
b.
c.

plat brood
pannenkoekje
zoet gebak

2. chapati
a.
b.
c.

plat brood
pannenkoekje
zoet gebak

3. koegel
a.
b.
c.

plat brood
pannenkoekje
zoet gebak

a.
b.
c.

plat brood
pannenkoekje
zoet gebak

4. pide

C. Zoek de fouten
1. Een snufje basterdsuiker en een handje vol vermecelli in de Oosterse noedelsoep
verhogen het medicinale karakter van dit excuise gerecht.
2. ‘Hetzelfde’, zei de corpulente chefkok, ‘geldt eveneens voor de er in verwerkte
visolie, die veel omega-3 en omega-6-vetzuren bevat.’

D. Extra
Welk woord uit het volgende rijtje heeft het Nederlands níét letterlijk uit het Engels
vertaald: achtergrondinformatie, broeikaseffect, padvinder, plankenkoorts of
schoolverlater?
De antwoorden vindt u op bladzijde 255 van dit nummer.
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Peter-Arno Coppen
Een zoekende in de woestijn
Joop van der Horst over zijn Geschiedenis van de Nederlandse
syntaxis
Hoe gebruikten de middeleeuwers hun voorzetsels? Bestonden er in de
negende eeuw al hulpwerkwoorden? Wie dat wil weten, was tot nu toe
aangewezen op losse artikelen in specialistische taalkundige tijdschriften.
Daar is nu verandering in gekomen, met de verschijning van het
tweeduizend pagina's dikke naslagwerk Geschiedenis van de Nederlandse
syntaxis. Interview met de samensteller, de Leuvense taalkundige Joop
van der Horst.

Foto: B.M. Eisenhardt.

Het Nederlands was al een van de best gedocumenteerde talen ter wereld. Geen
andere taal heeft een zo omvangrijk woordenboek als het twee en een halve meter
dikke Woordenboek der Nederlandsche Taal, waaraan anderhalve eeuw is gewerkt
en dat de woordenschat van 1500 tot 1976 beschrijft. Daarnaast zijn er verschillende
duizenden pagina's tellende woordenboeken voor het hedendaagse Nederlands
(Van Dale, Koenen, enz.) en het Middelnederlands (1200-1500), en er bestaat zelfs
een apart woordenboek voor het Vroegmiddelnederlands (dertiende eeuw). En dan
zijn er de diverse grammatica's, waaronder de omvangrijke Algemene Nederlandse
Spraakkunst. Toch ontbrak er nog iets: een overzicht van de geschiedenis van de
Nederlandse syntaxis, oftewel de manier waarop in het Nederlands zinnen en
woordgroepen gebouwd worden. In die leemte is nu voorzien. Van de hand van de
Leuvense taalkundige Joop van der Horst verschijnt deze maand de maar liefst
tweeduizend pagina's tellende Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis, die
ingaat op bijvoorbeeld de geschiedenis van de naamvallen in het Nederlands, de
opkomst van een constructie als aan het slapen zijn, het verdwijnen van ‘Hi sat ende
las’ ten gunste van ‘Hij zat te lezen’ - en nog veel meer.

■Proeflapje
Van der Horst: ‘Een vergelijkbaar overzicht dat zich beperkt tot de syntaxis bestaat
er voor geen enkele andere taal. Ja, voor het Engels heb je de zesdelige Cambridge
History of the English Language, maar dat bevat ook de klankleer en de woordleer,
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en bovendien denk ik op elke pagina: hier zou ik wel wat meer voorbeelden willen
zien.’
Van der Horst kan geanimeerd vertellen over het ontstaan van zijn werk. ‘Ik weet
nog heel precies wanneer ik ermee begonnen ben. Dat was in 1986, toen ik mijn
Atari-computer inruilde voor een DOS-computer. Om mij te bekwamen in het nieuwe
tekstverwerkingsprogramma WordPerfect besloot ik om aantekeningen te maken
uit de Egmondse Willeram. Dat is een uit de elfde eeuw daterend commentaar op
het bijbelboek Hooglied, een van de oudste bronnen voor het Nederlands. Later
deed ik hetzelfde met de Wachtendonckse psalmen, die nog ouder zijn. Die
aantekeningen vormden een soort proeflapje, zoals je dat bij het borduren weleens
maakt. Ik vroeg me steeds af: als dit nu in een grammatica moest, waar zou het dan
komen te staan?’
De indeling van het boek heeft Van der Horst de meeste hoofdbrekens gekost.
Een woordenboek is geordend op alfabet, maar hoe organiseer je een overzicht
van de zinsbouw? Het begint al bij de vraag wat de onderdelen van de syntaxis
precies zijn. Je kunt wel bedenken dat het over onderwerp en lijdend voorwerp moet
gaan, of over de ontwikkeling van de naamvallen en het gebruik van voegwoorden
en hulpwerkwoorden, maar hoe zet je dat overzichtelijk bij elkaar?

■Concrete woordvormen
‘Ik heb weleens een student een scriptie laten maken over het Oera Linda-boek.
Daarvan werd beweerd dat het een manuscript in een dertiende-eeuwse taal was.
Dat was niet zo, het is duidelijk een vervalsing, maar het zit niet dom in elkaar. Je
kunt er wel degelijk een grammaticale beschrijving van maken. Je zoekt bijvoorbeeld
uit hoe de werkwoorden vervoegd worden en welke
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voornaamwoorden er zijn. Dan bekijk je de andere woordsoorten, te beginnen met
de zelfstandige naamwoorden. Hebben die naamvallen, en hoe worden die dan
gebruikt? Je zoekt voorzetsels en voegwoorden, en zo inventariseer je de
belangrijkste constructies. Het onthullende van die scriptie vond ik dat je ziet dat
zo'n beschrijving bijna afgedwongen wordt door de vorm van de woorden, veel meer
dan door de betekenis. Daarom kun je een grammatica het best indelen op die
concrete woordvormen.’
Van der Horst verwerpt zo dus traditionele indelingen als die in onderwerp en
lijdend voorwerp. ‘Die zijn met name voor oudere taalfasen uiterst problematisch.
Je kunt vaak nog wel met zekerheid vaststellen in welke naamval een woord staat,
maar het is veel minder duidelijk wat de functie of betekenis van een zinsdeel is.
Daar komt bij dat termen als lijdend voorwerp in verschillende grammaticale theorieën
steeds iets anders betekenen. En ik heb mijzelf de frivoliteit verboden om allerlei
eigen termen te introduceren. Doordat ik mij nu beperk tot de bekende aanduidingen
van woordsoorten en naamvallen, wat min of meer neutrale termen zijn, is het boek
veel toegankelijker voor verschillende soorten taalkundigen. Maar dat heeft zeker
twee jaren gekost van experimenteren met verschillende indelingen.’

■Leeslintjes
Wie het boek doorbladert, merkt dat taalkundigen, of taalkundig geschoolde lezers,
de voornaamste doelgroep vormen. Voorbeelden uit het Oudnederlands worden
vaak zonder vertaling gepresenteerd, en ook grammaticale termen worden doorgaans
bekend verondersteld. Van der Horst beaamt dat het geen gemakkelijk boek
geworden is. ‘Maar dat had je bij het 43-delige Woordenboek der Nederlandsche
Taal in 1864 ook. Als je daar de intekenlijst van bekijkt, dan zie je er schoolmeesters
en sigarenhandelaren op staan, voor wie het allemaal veel te specialistisch moet
zijn geweest. Die hebben vast na één deel hun abonnement teleurgesteld opgezegd.’
Toch is de hele opzet van het boek gericht op het gemakkelijk vinden van
informatie. ‘De uitgever heeft er erg zijn best op gedaan. Er is een uitgebreid register,
en in bijvoorbeeld de paragraaf over het voegwoord als in een bepaalde periode
staat keurig vermeld op welke pagina's de paragrafen over als in andere periodes
staan. En er komen ook nog twee leeslintjes bij. Maar het blijft natuurlijk wel een
turf.’
Het boek is meer bedoeld als naslagwerk dan als leesboek. De hoofdmoot wordt
gevormd door typerende voorbeelden van alle bekende syntactische verschijnselen
in de verschillende stadia van hun ontwikkeling. Door die opzet ontstaan er vaak
herhalingen. Wie in hoofdstuk IV (over de zestiende eeuw) het werkwoord schijnen
opzoekt, vindt de opmerking: ‘Het werkwoord schijnen, in het vroege
Middelnederlands gecombineerd met korte infinitief, wordt sedert het latere
Middelnederlands gecombineerd met een lange infinitief.’ Wie vervolgens doorbladert
naar hoofdstuk VII (over de negentiende en twintigste eeuw), leest daar precies
dezelfde zin. Van der Horst: ‘Ja, dat is onvermijdelijk. Op beide plaatsen is die
informatie zinvol. Maar een recensent als Hugo Brandt Corstius zal zeggen: dat
boek kan wel de helft korter.’

‘Sommige recensenten zullen zeggen: dat boek kan wel de helft korter’
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■Overzichten
De voorbeelden mogen dan de hoofdrol spelen (op de meeste pagina's zijn er
tientallen te vinden), er staan door het boek verspreid ook verschillende
beschouwingen die een hele ontwikkeling door de eeuwen heen samenvatten. ‘Ik
ben bijvoorbeeld erg tevreden over het overzicht van de voegwoorden, of de
beschouwing over het ontstaan van de hulpwerkwoorden. Dat staat nog nergens
zo overzichtelijk bij elkaar. Dan moet je denken aan de opkomst van vormen als is
kunnen komen naast heeft kunnen komen, en het proces van “grammaticalisatie”:
de ontwikkeling van een hulpwerkwoord uit een gewoon werkwoord.’
Levert zo'n beschouwing ook nieuwe inzichten op? ‘Opmerkelijk is bijvoorbeeld
dat hulpwerkwoorden ongeveer in dezelfde tijd ontstaan als de bijzondere
koppelwerkwoorden. Als “Hij zit en leest” zich begint te ontwikkelen tot de constructie
met hulpwerkwoord “Hij zit te lezen”, zie je ook het ontstaan van bijzondere
koppelwerkwoorden als komen in “Hoe koomdy doch so bruyn?” Dat valt pas op bij
zo'n overzicht. En alle werkwoorden met een onregelmatige vervoeging worden
hulpwerkwoorden. Bij zijn en hebben bijvoorbeeld heb je het onregelmatige hij is of
zij heeft, bij kunnen krijg je het kan. Het lijkt wel of die onregelmatigheid er een van
de oorzaken van is dat een werkwoord hulpwerkwoord wordt.’

Joop van der Horst: populariserend taalkundige
Joop van der Horst (1949), hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Katholieke
universiteit Leuven, is een van de weinige taalkundigen die in staat zijn om
ingewikkelde taalkundige kwesties voor een breed publiek uit te leggen. In 2006
ontving hij daarvoor de populariseringsprijs van de LOT (Landelijke
Onderzoeksschool Taalwetenschap).
Van der Horst schreef columns over taal voor het Leidsch Dagblad, het Haarlems
Dagblad en De Standaard, werkte mee aan het NOS-radioprogramma Wat een taal,
en publiceert geregeld in Onze Taal. In 1999, 2005 en 2007 was hij spreker op het
Onze Taalcongres. Hij heeft een groot aantal boeken voor het grote publiek op zijn
naam staan, waarvan de Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw
(samen met Kees van der Horst) het bekendste is.
Deze maand verschijnt zijn lijvige Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis,
dat afgelopen zomer werd voorafgegaan door zijn boek Het einde van de
standaardtaal. Een wisseling van Europese taalcultuur (zie ook Van der Horsts
artikel ‘Een wisseling van taalcultuur’ in Onze Taal van februari/maart dit jaar).

■W.F. Hermans
Aan een boek als dit moet heel veel leeswerk ten grondslag liggen. Uit welke bronnen
selecteerde Van der Horst zijn voorbeelden? ‘In het begin was mijn verzameling
gebaseerd op wat ik toevallig gelezen had, maar later ben ik meer bewust gaan
selecteren en uitbreiden. Dan dacht ik bijvoorbeeld: voor de achttiende eeuw moet
ik nog een document in een zuidelijke taalvariant hebben, of een informeler
document.’ Maar niet elke bron levert evenveel op: ‘Je
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hebt auteurs die taalkundig heel gevarieerd schrijven. Ik ben bijvoorbeeld een groot
bewonderaar van Vondel. Telkens als ik die weer lees, vind ik er wel iets nieuws in.
Jacob van Maerlant (dertiende eeuw) en Multatuli (negentiende eeuw) zijn taalkundig
gezien ook zeer belangrijke schrijvers. Taalkundig geniaal zijn de achttiende-eeuwse
Justus van Effen, en Betje Wolff en Aagje Deken. Zij hadden een goed oor voor de
verschillende taalvormen uit hun tijd. En een werk als Van den vos Reynaerde
(dertiende eeuw) is bijna verdacht rijk. Het lijkt bijna of het veel later geschreven is,
want het staat vol met constructies die bij andere schrijvers pas veel later opduiken,
zoals met mi tienen, dat toen wel betekende: “met behalve mij nog tien andere
personen”.’

Illustratie: Matthias Giesen

Andere bronnen blijken tegen te vallen: ‘Het werk van een gevierde schrijver als
W.F. Hermans is syntactisch gezien een woestijn. Je kunt er uren in lezen zonder
één syntactisch interessante taalvorm tegen te komen. En ook in de preken van de
vijftiende-eeuwse pater Johannes Brugman is voor een taalkundige niets te beleven.
De man mag dan vereeuwigd zijn in het gezegde praten als Brugman, zijn Verspreide
sermoenen bevatten heel weinig bijzondere constructies.’

■Engelse piraten
Zijn er ook lacunes? ‘Over de hele periode valt nog oneindig veel te verbeteren.
Ongetwijfeld brengt de bestudering van andere werken veel fouten en kleine
tekortkomingen aan het licht. Maar vergis je niet: eerdere taalkundigen, zoals Van
Helten, De Vooys en Overdiep, hebben al uitstekend werk verricht. Een paar jaar
geleden was er veel te doen over een verzameling zeventiende-eeuwse brieven
die ontdekt was in een Engels archief. Dat waren brieven die indertijd door Engelse
piraten waren buitgemaakt op Nederlandse schepen. Iedereen dacht dat deze
brieven een rijke bron zouden zijn van het informele taalgebruik van de gewone
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man of vrouw, maar syntactisch viel dat heel erg tegen. Alles was al zo ongeveer
beschreven.’
In zijn onlangs verschenen boek Het einde van de standaardtaal luidt Van der
Horst de doodsklok over de Nederlandse standaardtaal. Die zou in de Renaissance
(de zestiende eeuw) zijn ontstaan als gevolg van ontwikkelingen die in de twintigste
en eenentwintigste eeuw op hun einde lopen. Betekent dat nu dat met de
Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis ook het definitieve naslagwerk over de
Nederlandse standaardtaal is geschreven?
‘Ik betwijfel het. Dit overzicht begint ver voordat de standaardtaal ontstaat. En
hoe de taal zich ook ontwikkelt, de grammatica zal moeten worden beschreven in
soortgelijke termen als in dit boek. Al zullen er over tien jaar wel kwesties zijn
waarvan we nu niet eens beseffen dat het een kwestie is. Zo heb ik bijvoorbeeld de
ontwikkeling beschreven van de zogenoemde “infinitivus pro participio”, het
verschijnsel dat een voltooid deelwoord vervangen wordt door een infinitief, zoals
in “Toen zij was gaan zitten”, dat in de vroege Middeleeuwen nog “Doe si sitten was
gegaen” kon zijn. De nieuwe vorm bestond in ieder geval al in de negentiende eeuw,
maar hij staat pas sinds dertig jaar echt in de belangstelling van taalkundigen. In
een beschrijvende grammatica van vijftig jaar geleden speelt hij maar een kleine
rol.’

■Internet
Hoewel de Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis tot nu toe het werk van één
man is, vindt Van der Horst dat eigenlijk niet meer van deze tijd: ‘Zo rond 1900 had
je taalkundigen als Verdam, die in zijn eentje het Middelnederlandsch woordenboek
samenstelde. Hij schreef elke ochtend vóór het ontbijt een lemma. En dan had hij
ook nog zes kinderen. Maar Verdam stond natuurlijk nooit in de rij bij de supermarkt.
Daar had hij drie dienstbodes voor.’
Hoe gaat het dan verder met dit boek? De toekomst ligt volgens Van der Horst
op het internet: ‘Op dit moment praat ik met de uitgever over een onlineversie. Dat
zou een website moeten worden waar gebruikers ook zelf aan kunnen bijdragen.
Zoals gezegd heb ik niet alles gelezen, en als ik een vroegste vindplaats voor een
constructie in de zestiende eeuw gevonden heb, kan het best zijn dat iemand anders
hem al in de vijftiende eeuw opspoort.’
Dat opsporen blijkt trouwens nog niet zo eenvoudig. ‘Bij een woordenboek is het
een stuk gemakkelijker: dan kun je met de computer bijvoorbeeld snel in alle bronnen
de vroegste vindplaats van het woord wad opsporen. Maar probeer maar eens te
bepalen wanneer het woord gedurende voor het eerst als een voorzetsel gebruikt
werd. Waarschijnlijk in de zeventiende eeuw. Daarvóór stond het achter het woord
waar het bij hoort, zoals in hun leven gedurende. Pas in de zeventiende eeuw wordt
het gedurende hun leven. Maar daarvoor zul je toch handmatig elke vindplaats
moeten inspecteren en beoordelen. Daar kan de computer je niet echt mee helpen.’
Er moet dus wel enig toezicht zijn op de aanvullingen en verbeteringen die de
gebruikers kunnen aanbrengen. ‘Daar moeten goede afspraken over gemaakt
worden. Het duurt nog wel een paar jaar voordat die website de lucht in gaat.’
Joop van der Horst, Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis verschijnt
bij de Universitaire Pers Leuven. Ca. 2000 blz., gebonden.
ISBN 978 90 5867 646 7 (zie ook de lezersaanbieding op blz. 250 van
dit nummer.)
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Taaladviesdienst
Vraag en antwoord

Smog in Peking.
Foto: Wikipedia

Smog
?Smog is een samentrekking van smoke en fog: ‘rook’ en ‘mist’. Maar ik hoor
het woord ook vaak als er helemaal geen sprake is van mist. Kan dat?
!Ja, dat kan. Smog is weliswaar gevormd uit smoke en fog, maar dat fog betekent
niet letterlijk ‘mist’. Smog duidt een vorm van mist aan die veróórzaakt wordt door
rook - luchtvervuiling dus - en niet zozeer een méngsel van rook en mist. Het woord
is aan het eind van de negentiende eeuw in het Engels ontstaan. Het werd daar
voornamelijk gebruikt voor de grauwe ‘sluier’ van rook (bijvoorbeeld van fabrieken)
en uitlaatgassen in grote steden, zoals Londen.
Het is dus ook zeker niet zo dat er alleen op mistige dagen sprake kan zijn van
smog. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) spreekt van ‘smog’
als de lucht sterk verontreinigd is door ozon, fijnstof, stikstofdioxide en/of
zwaveldioxide. De meestvoorkomende vorm van smog wordt vaak aangeduid met
zomersmog, omdat dit type luchtvervuiling zich vooral op warme dagen voordoet,
of met fotochemische smog, vanwege de invloed die (zon)licht heeft op smogvorming.
En wintersmog, oftewel industriële smog, duidt een mengsel van hoofdzakelijk fijnstof
en zwaveldioxide aan.

Gymen/gymmen
?Hoe schrijf je het werkwoord dat bij gym hoort: als gymen of als gymmen?
!De juiste spelling is gymmen. Alle woordenboeken en spellinggidsen die het woord
hebben opgenomen, schrijven het zo. De schrijfwijze gymen zou kunnen suggereren
dat het woord rijmt op enzymen. De y wordt in een open lettergreep (dat wil zeggen:
eindigend op een y) namelijk uitgesproken als ie.
Overigens is ook gymmen niet helemaal een ondubbelzinnige manier om de juiste
uitspraak weer te geven: in gesloten lettergrepen (eindigend op een medeklinker)
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klinkt de y soms als de i van lip en soms als de ie van liep. In gym, lymfe en
apocalyps is het een i, maar in enzym, androgyn en acetyl is het een ie. En in
bijvoorbeeld symmetrie is zowel de i-uitspraak als de ie-uitspraak gangbaar.

Inwoners en bewoners
?Zijn de woorden bewoner(s) en inwoner(s) synoniemen van elkaar?
!Bewoner is niet helemaal synoniem met inwoner. Een bewoner is, simpel gezegd,
iemand die ‘ergens woont’: dat kan in een bepaalde buurt of streek zijn (bewoners
van een achterbuurt, bewoners van het platteland), in een gebouw (de bewoners
van dit pand), in een gebied waarvan de grenzen niet vastliggen (een bewoner van
de woestijn), etcetera.
Inwoner wordt vooral geassocieerd met een plaats met duidelijke grenzen, meestal
een dorp, een stad, een land of een provincie; het is min of meer synoniem met
ingezetene. We hebben het over ‘inwoners van Amsterdam’ en ‘inwoners van
Nederland’, en niet over ‘bewoners’ daarvan. Tenzij het in een andere context wordt
gebruikt, bijvoorbeeld: ‘De Neanderthalers waren waarschijnlijk de eerste bewoners
van Nederland.’ Dan bedoel je het stuk grond dat we nu Nederland noemen, en de
mensen die zich daar hadden gevestigd.
Het verschil is klein, maar in sommige contexten heeft het grote gevolgen. Zo
zullen de meeste mensen ‘de oudste bewoners van Nederland’ opvatten alsof er
naar de Neanderthalers verwezen wordt, en denken ze bij ‘de oudste inwoners van
Nederland’ aan de oudste mensen die (nu) in Nederland wonen, de honderdplussers
dus.

Koten
?In een Vlaamse tekst las ik over ‘studentenkoten’. Wat zijn dat?
!Zoals Nederlandse studenten ‘op kamers’ wonen, zo zitten of wonen Vlaamse
studenten ‘op kot’. Studentenkot, of kortweg kot, is in Vlaanderen het gebruikelijke
woord voor ‘studentenkamer’, en het meervoud daarvan is meestal studentenkoten,
of kortweg koten. Deze meervoudsvorming is vergelijkbaar met lot - loten en slot sloten.
Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) is er bij kot altijd veel
variatie geweest in de verkleinvorm (kotje en kootje) en het meervoud (kotten en
koten). Voorzover kot nog gebruikt wordt - in de betekenis ‘klein, armoedig huis’
of‘hok voor dieren’ (denk aan varkenskot) - is het meervoud kotten in de
standaardtaal het gewoonst, in elk geval in Nederland. In Vlaanderen is koten dus
ook nog steeds vrij gebruikelijk; niet alleen in studentenkoten, maar ook bijvoorbeeld
in frietkoten.

Anderhalf
?Waarom zeggen we ‘anderhalf’ en niet ‘één en een half’?
!In het Oud- en Middelnederlands werden halven niet weergegeven met ‘zoveel en
een half’ maar met ‘zoveelste half’. Het woord voor ‘drie en een half’ was bijvoorbeeld
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vierdehalf (of kortweg vierdalf), waarin half ‘voor de helft’ betekent; vierdehalf eeuw
is dus ‘drie (hele) eeuwen en de vierde voor de helft’.
In die tijd is ook het woord anderhalf gevormd, waarin ander ‘tweede’ betekent;
anderhalf is dus ‘de tweede voor de helft’. De oorspronkelijke betekenis van ander(e)
is namelijk ‘tweede’; dat zie je bijvoorbeeld nog in het woord andermaal. Het woord
tweede is later het gewone woord geworden, onder meer doordat de betekenis van
ander zich uitbreidde in de richting van ‘overig, resterend’ en ‘verschillend’. In
Scandinavische talen is andre/anden/andra overigens wél het gewone woord voor
‘tweede’.
Later werd het gewoner om en een half toe te voegen aan het getal en raakten
de combinaties met -half in onbruik. Alleen anderhalf bleef bestaan; de variant één
en een half, die je weleens tegenkomt, is nooit echt in zwang geraakt.
Op de website van Onze Taal worden zo'n twaalfhonderd taalkwesties
besproken: www.onzetaal.nl/advies.
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Marc van Oostendorp
Geen Fransen met Engelsen, maar mensen met mensen
Tweeduizend esperantisten bijeen op wereldcongres in Rotterdam
Deze zomer vond in Rotterdam het 93ste Wereld-Esperantocongres
plaats. Wat bewoog tweeduizend mensen uit meer dan zeventig landen
om het congres te bezoeken? Wat bespraken zij? En hoe kijken ze aan
tegen de ideologische erfenis van de beweging, in een tijd waarin steeds
meer mensen Engels spreken?

Het 93ste Wereld-Esperantocongres werd deze zomer gehouden in Rotterdam.
Foto's: Ziko van Dijk

In de hal van het Rotterdamse Beursgebouw staan twee heren op leeftijd bier te
drinken uit plastic bekertjes. Ze spreken Esperanto met elkaar, al is een van hen,
de Roemeen Alexandru Birta Sabolciu, ondanks bijna tien jaar studie naar eigen
zeggen ‘nog maar een beginner’. Zijn Hongaarse vriend Péter Tinanyi verzekert
hem dat het niet erg is: ‘Ik kan je prima verstaan.’
De mannen zijn twee van de ongeveer tweeduizend esperantisten die deze zomer
Rotterdam bezochten omdat daar het 93ste Wereld-Esperantocongres gehouden
werd: een jaarlijks evenement waar onder meer populair-wetenschappelijke lezingen,
culturele avonden, kerkdiensten, clubbijeenkomsten en heftige ideologische
discussies plaatsvinden. Het uitgebreide culturele programma omvat cabaret, zang,
toneel en boekpresentaties. Er zijn bijeenkomsten van allerlei clubs - van
kattenliefhebbers tot en met journalisten, van katholieken tot en met strijders voor
de rechten van minderheden. Er wordt gediscussieerd en er worden vriendschappen
gesloten. Er wordt gehandeld en er worden spelletjes gespeeld. Dat alles gebeurt
in de taal die de Poolse oogarts Lejzer Ludwik Zamenhof in de tweede helft van de
negentiende eeuw bedacht.

■Hotelkamer
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Péter Tinanyi bezocht zijn eerste congres in de jaren vijftig, in Warschau - indertijd
mocht hij alleen naar congressen die in andere Oostbloklanden gehouden werden.
Dit is zijn eerste congres in lange tijd. Door ziekte van zijn vrouw heeft hij lang niet
kunnen reizen. Is hij blij met het weerzien met oude vrienden zoals Sabolciu? De
mannen lachen. ‘We zijn geen oude vrienden’, zegt Tinanyi. ‘We hebben elkaar
vannacht voor het eerst ontmoet toen hij in het duister mijn hotelkamer kwam
binnenstommelen.’
De mannen delen een hotelkamer om de kosten te drukken; de organisatie van
het congres heeft ze bij elkaar geplaatst. Sabolciu kwam veel later binnen dan
Tinanyi, maar binnen een paar uur hebben de heren al veel met elkaar besproken.
‘Ik zei daarnet tegen Péter dat we veel te veel met elkaar staan te praten’, zegt
Sabolciu. ‘Er lopen hier allemaal knappe vrouwen rond en die missen we op deze
manier.’

■Bewonderenswaardig
Het wereldcongres duurt een week. Veel deelnemers nemen slechts af en toe deel
aan het officiële programma en dat is niet zo vreemd. Sommige punten op de agenda
nemen nogal wat tijd in beslag. De officiële opening van het congres duurt
bijvoorbeeld een paar uur. Die worden vooral gevuld met allerlei toespraken,
mededelingen en voorgelezen begroetingen van hoogwaardigheidsbekleders als
prinses Laurentien, Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet (‘De inzet waarmee u
als esperantisten uw universele taal beoefent en kennis hiervan verspreidt, is
bewonderenswaardig’), de Rotterdamse burgemeester Ivo Opstelten (‘Voor een
wereldcongres is onze stad een bijzonder geschikte keuze, omdat
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Rotterdam met zijn haven en 175 nationaliteiten een echte wereldstad is’) en de
directeur van Unesco, Koichira Matsuura (‘Als essentiële dimensie van het menselijk
bestaan hebben talen altijd tot de kern van de missie van Unesco behoord’).
Bovendien wordt er tijdens de opening dit jaar een feesttoespraak gehouden. De
Universala Esperanto-Asocio (‘Wereld-Esperantovereniging’), die het congres
organiseert, bestaat dit jaar namelijk honderd jaar. De Amerikaanse hoogleraar
Humphrey Tonkin, een van de intellectuelen van de beweging, houdt een toespraak,
waarin hij stelt dat de Esperanto-beweging zich moet aanpassen aan deze tijd. ‘Het
Esperanto is niet dé oplossing van alle taalproblemen op de wereld. Er zijn heel
veel kleine en grote taalproblemen, en voor sommige daarvan kan het Esperanto
de oplossing bieden, maar niet voor alle.’

■Antarctica
De meeste esperantisten op het congres hebben de ideologische veren helemaal
afgeschud. ‘Ik ben vooral naar dit congres gekomen omdat ik Nederland een keer
wilde zien’, zegt de Japanse Keiko Sanpei, die al veertig jaar Esperanto spreekt.
‘Mijn land heeft historische banden met het uwe, en ik wilde Rembrandt en Vermeer
weleens zien.’
Ook Julia Noe, een 29-jarige Duitse, noemt zichzelf ‘bij voorkeur realistisch’. Ze
begon een paar jaar geleden met Esperanto omdat het haar leuk leek om een nieuwe
taal te leren. ‘Maar die mocht niet te ingewikkeld zijn.’ Nadat ze vorig jaar was
afgestudeerd aan een Duitse bibliotheekacademie, kon ze aan de slag als vrijwilliger
op het Rotterdamse hoofdkantoor van de Wereld-Esperantovereniging. Ze is op het
congres om te helpen bij de organisatie, maar vooral ook om lol te hebben. ‘Hoewel
er hier misschien maar dertig tot vijftig jongeren zijn, hebben we iedere avond een
programma, met muziek en films.’ Dat geringe aantal jongeren komt vooral doordat
er voor hen een apart congres gehouden wordt, dit jaar in Hongarije.
Toch is de ideologische gedrevenheid zeker nog niet uitgestorven. Een Française
van een jaar of zestig klampt congresbezoekers aan. Ze draagt een ruimzittend
T-shirt waarop de raadselachtige tekst ‘Esperanto - oficiala lingvo de Antarkto’
(‘officiële taal van Antarctica’) staat afgedrukt en komt meteen ter zake: ‘Het Engels
is dodelijk, meneer! Ik heb jarenlang in de luchtvaart gewerkt, en als u eens wist
hoeveel ongelukken er gebeuren doordat piloten slecht Engels spreken! Die taal is
helemaal niet geschikt voor het internationale vliegverkeer. Veel te gevaarlijk! Als
iedereen Esperanto zou leren, zouden er minder rampen gebeuren.’

De Esperanto-beweging
In 1887 publiceerde de Poolse oogarts Lejzer Ludwik Zamenhof in eigen beheer
een boekje over een taal die hij sinds zijn kinderjaren had ontwikkeld. Hij noemde
de taal aanvankelijk Internacia Lingvo (‘Internationale taal’), maar hij gebruikte voor
zichzelf het pseudoniem Doktoro Esperanto (‘degene die hoopt’) en die naam ging
al snel over op de taal.
Binnen enkele jaren ontstond er in heel Europa een infrastructuur van grotere en
kleinere clubs, tijdschriften en correspondentievriendschappen. In 1905 werd het
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eerste congres gehouden en hoewel esperantisten elkaar eerder al in kleine kring
hadden ontmoet, werd de taal daar voor het eerst in gesproken vorm beoefend.
In Nederland beleefde de beweging haar hoogtepunt in de jaren dertig, toen vele
duizenden mensen cursussen volgden en de KRO en de VARA programma's
uitzonden in de taal. In de jaren vijftig was er nog een opleving. Wereldwijd zijn er
tegenwoordig enkele tienduizenden mensen die de taal min of meer dagelijks
gebruiken.

■Vriendschap
Nog een idealist is de 23-jarige Rus Dima Sjevtsjenko. Hij is een moedertaalspreker
van het Esperanto: ‘Mijn ouders hebben me die taal geleerd voordat ze me Russisch
leerden.’ Hij spreekt haar dan ook vloeiend, zij het met een Russisch accent. Het
is bijzonder dat Sjevtsjenko zo enthousiast is: veel moedertaalsprekers - er zijn er
op de wereld naar schatting ongeveer duizend - keren de beweging op zeker moment
de rug toe, al is het maar uit opstandigheid tegen het idealisme van hun ouders, dat
vaak zeer groot is: je voedt je kind niet zomaar in het Esperanto op.

Congresdeelnemers Alexandru Birta Sabolciu en Péter Tinanyi.
Foto: Marc van Oostendorp

Sjevtsjenko brandt echter zelf van vuur voor de beweging: ‘Ik ga naar zo veel
mogelijk congressen toe, ik ken hier ook zeker honderden mensen. Ze zijn als familie
voor me.’ Sjevtsjenko studeerde onlangs af aan de School voor de Journalistiek
‘Vriendschap tussen de Volkeren’ in Moskou en hij wil er met zijn werk ook voor
zorgen dat er meer aandacht komt voor het Esperanto. ‘Het Engels is niet de
internationale taal, maar de taal van de Engelstaligen. Het Esperanto is een neutrale
taal, de taal voor iedereen. Er zijn op dit moment misschien niet genoeg mensen
op de wereld die de taal spreken om haar aantrekkelijk te maken voor het
bedrijfsleven. Maar er zijn er genoeg om haar aantrekkelijk te maken voor mij.’

■Wereldburger
Iets verderop zitten een Oekraïense, een Catalaan en een Duitser gemoedelijk
naast elkaar. Op de tafel voor hen liggen enkele brochures uitgestald over het
bahai-geloof. Deze kleine monotheistische religie, die streeft naar eenheid onder
alle volkeren van de wereld, heeft ongeveer zes miljoen aanhangers. Onder hen
zijn relatief veel esperantisten, omdat de negentiende-eeuwse oprichter van het
geloof heeft aangekondigd dat de mensheid ooit één taal zal spreken. Lydia
Zamenhof, de jongste dochter van
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de oprichter van de beweging en zelf in haar tijd een begaafd Esperanto-lerares,
bekeerde zich mede daarom ook tot dit vreedzame geloof.
De bahai-aanhangers zijn er volgens eigen zeggen niet op uit om mensen te
bekeren. ‘Naar onze overtuiging moet iedereen zijn eigen pad gaan. We willen alleen
informeren’, zegt Alina Sjlachova, de Oekraïense. Zelf is ze via het Esperanto tot
haar geloof gekomen. ‘Op een congres kwam ik in aanraking met een Hongaarse
bahai. Ze legde me uit dat het Esperanto en haar geloof veel gemeenschappelijk
hebben. Beide streven naar werkelijk wereldburgerschap. Terwijl we in Rotterdam
zijn, logeren we bij een bevriend gezin van een Indonesische man en een
Nederlandse vrouw. Dat zijn ook aanhangers van bahai. Ik houd van die
internationale atmosfeer.’

Illustratie: Hein de Kort

■Vincent Bijlo
Het kosmopolitische gevoel is voor veel congresbezoekers aantrekkelijk. Overal in
het beursgebouw zie je groepjes mensen van verschillende nationaliteiten met elkaar
praten. Esperantisten zijn niet bang voor een multiculturele samenleving. In 2005
publiceerde de Duitse historicus Marcus van Dijk een boek over de geschiedenis
van het wereldcongres onder de titel Sed homoj kun homoj (‘Maar mensen met
mensen’). Die titel is een verwijzing naar een beroemde toespraak, die Lejzer
Zamenhof in 1905 bij het allereerste congres hield: ‘Vandaag komen tussen de
muren van het gastvrije Boulogne-sur-Mer geen Fransen met Engelsen samen,
geen Russen met Polen, maar mensen met mensen.’
Van Dijk promoveerde in 2006 aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift
over de geschiedenis van de Wereld-Esperantovereniging, maar vanavond heeft
hij een andere rol. Tijdens de ‘nationale avond’ wordt de Nederlandse cultuur aan
de bezoekers gepresenteerd. Van Dijk heeft enkele conferences van onder anderen

Onze Taal. Jaargang 77

Herman Finkers, Vincent Bijlo en Freek de Jonge in het Esperanto vertaald. Hij
draagt deze voor een volle zaal voor, zonder dat er uitbundig gelachen wordt.

Een paar zinnen in het Esperanto
Saluton! ‘Hallo!’
Kiel vi? ‘Hoe gaat het?’ (letterlijk: ‘Hoe jij?’)
Bone! ‘Goed!’
Mi estas nederlandano/fandro/surinamano ‘Ik ben
Nederlander/Vlaming/Surinamer’
Mi volas vidi Rembrandt ‘Ik wil Rembrandt zien’
Mi prefere estas realista ‘Ik ben bij voorkeur realistisch’
Mi shatas la internacian etoson ‘Ik houd van de internationale sfeer’
Mi faras negocojn en Brazilio ‘Ik doe zaken in Brazilië’
Unu bieron, mi petas ‘Een bier, alstublieft’
Mi vin komprenas bonege ‘Ik kan je prima verstaan’
Ghis! ‘Doei!’ (letterlijk: ‘Tot (ziens)!’)

■Nuances
Niet iedereen heeft het geluk het erepodium van het wereldcongres te halen. De
Spanjaard Eduardo Vargas Guttiérez is bijvoorbeeld nog niet zover. Dus spreekt hij
individuele bezoekers aan en probeert hun een zelfgemaakte cd te verkopen: ‘Ik
heb liedjes van de Beatles vertaald, en ik zing ze op mijn eigen manier, met invloeden
van de flamenco. Het geld gaat naar het fonds Afrika Agado [“Afrikaanse actie” MvO] van de Wereld-Esperantovereniging, en komt dus ten goede aan Afrikaanse
kindertjes.’
De Braziliaanse ondernemer Fabrício Rodrigues Valle heeft een professionele
stand neergezet waarmee hij juwelen en edelstenen aanbiedt aan het congrespubliek.
Enkele van de ontwerpers zijn er ook, al spreken die nog niet allemaal Esperanto.
‘Ze leren het’, zegt Valle, die ook vertelt dat het Esperanto veel voordelen biedt voor
de ondernemer. ‘Het is toch onlogisch om met een Japanner handel te drijven in
het Engels? Bovendien ben je altijd in het nadeel bij de Engelsen en Amerikanen.
Die hebben de taal als moedertaal en beheersen haar dus in alle nuances.’
Sinds korte tijd heeft Valle een nieuw plan, en hij laat de professioneel gedrukte
folder zien. Hij legt uit dat hij buitenlandse esperantisten probeert te interesseren in
investeringen in vastgoed in de hoofdstad van zijn land, Brasília. ‘Esperantisten
kunnen meesurfen op de golven van de economische mondialisering en veilig een
deel van hun spaargeld beleggen in onroerend goed in Brazilië.’
Ondertussen staan de Roemeen Alexandru Sabolciu en zijn nieuwe Hongaarse
vriend Péter Tinanyi nog steeds bier te drinken uit hun plastic bekertje en plezier te
maken. Voor Sabolciu is het zijn tweede wereldcongres; het eerste was twee jaar
geleden in Florence. Hij leerde de taal acht of negen jaar geleden, nadat zijn ouders
vlak na elkaar op hoge leeftijd overleden. ‘Ik voelde me eenzaam en ik wilde iets te
doen hebben’, zegt hij. ‘Maar sindsdien heb ik een sterke band met de taal
ontwikkeld. Ze maakt deel uit van mijn leven, ik wil haar niet meer kwijt.’
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Esperanto leren
U kunt de taal (gratis) online leren op de veeltalige website Lernu.net (lernu betekent
‘leer!’). Meer informatie is te vinden op de sites van Esperanto Nederland en de
Vlaamse Esperanto-Bond (Flandra Esperanto-Ligo): www.esperanto-nederland.nl
www.esperanto.be/fel.
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Onze Taal-studentenprijs
Schrijf een artikel voor Onze Taal en win €1500,Redactie Onze Taal
Onze Taal is op zoek naar jong talent: naar scholieren en studenten die op een
meeslepende wijze kunnen schrijven over een boeiend taalonderwerp. Ben jij nog
geen dertig jaar, student (of net afgestudeerd) en heb je een vlotte pen? Dan nodigen
we je van harte uit een artikel van ongeveer 1500 woorden voor Onze Taal te
schrijven. Er is van alles mogelijk. Of je nu schrijft over je afstudeerscriptie, eropuit
trekt om een reportage te maken over straattaal of een interview houdt met een
beroemd taalkundige: alles is welkom, zolang het maar over taal gaat.
De stukken zullen worden beoordeeld door de redactie van Onze Taal, waarbij
gelet zal worden op toegankelijkheid (want bepaald niet alleen taalkundigen lezen
het blad), stilistische kwaliteiten en degelijkheid. Én het moet iets toevoegen aan
wat er de afgelopen jaren zoal in Onze Taal is verschenen. De beste artikelen zullen
we publiceren.
Voor de winnaar is een geldprijs beschikbaar van €1500,-. De inzenders van de
overige artikelen die gepubliceerd worden, krijgen een auteursvergoeding. En wie
weet zitten er voor de beste auteurs uiteindelijk meer opdrachten in.
Stuur je artikel uiterlijk 1 januari 2009 naar redactie@onzetaal.nl. Bel voor meer
informatie: Redactie Onze Taal, tel. 070 - 356 12 20.
Ook docenten die met hun leerlingen of studenten willen meedoen aan de
wedstrijd, worden nadrukkelijk uitgenodigd te reageren.

Iktionaire
Geitenwollensokken
Geitenwollensokken, wat is daar eigenlijk het tegenovergestelde van? Ik bedoel niet
een kledingstuk voor de voeten, gemaakt van natuurvezel (dan had er trouwens
ook een spatie tussen wollen en sokken moeten staan) nee, geitenwollensokken
als typering, als metoniem, waarbij iets de naam krijgt van een ander, verwant begrip,
een onderdeel in dit geval, zodat men ook wel van een ‘pars pro toto’ spreekt. In
die sok staat immers een menstype met een bepaalde leef- en denkwijze, en die
leef- en denkwijze, daar ging het om. Het moet haast de lollige klank zijn waardoor
geitenwollensokken zo'n succesvolle uitdrukking is geworden, want erg raak is hij
eigenlijk niet. Er bestond misschien ooit een verband tussen de buitensport en een
bepaalde maatschappijvisie, maar de gemiddelde passant die je nu met een
wandelkaart op de Veluwe tegenkomt zou ik geen geitenwollensokkentype willen
noemen.
De vraag was: heeft dit metoniem ook een antoniem? Als de tegenvoeter van het
geitenwollensokkentype iemand is voor wie alleen cijfers tellen, een technocraat,
is er dan een ‘pars’ waarmee die ‘toto’ kan worden getypeerd? Bolhoed en krijtstreep
zijn archaïsch, de een doet vooral aan Charlie Chaplin denken en de ander eigenlijk
nergens meer aan, sinds elke man er een in de kast heeft hangen, of hij nu
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belastinginspecteur of pilatesinstructeur is. Dralonherenanklettype? Rechter- en
linkerhersenhelft zijn in dit verband wel een bruikbaar begrippenpaar, maar dan
gooi je de geitenwollensok met het waswater weg, en die wil ik juist behouden.
Ik begin erover vanwege een stukje in De Telegraaf laatst. Onder leiding van
professor Ap Dijksterhuis, hoogleraar ‘psychologie van het onderbewuste’, heeft de
Belastingdienst een experiment gedaan waarbij één groep inspecteurs aangiften
controleerde met een systematische boekencontrole, en een andere door eerst met
de belastingplichtige te praten en vervolgens al dan niet de boeken te controleren.
Die laatste methode bleek vrijwel feilloos: als de inspecteurs intuïtie zei dat er iets
fout zat, was dat in acht van de tien gevallen inderdaad zo. ‘De inspecteurs zijn na
de nodige scepsis over de “geitenwollen sokkenmethode” laaiend enthousiast’,
meldt het ochtendblad.
Een overgerationaliseerde organisatie keert een kléín stukje terug op haar
schreden, herstelt een werkwijze die nog niet zo lang geleden heel normaal was,
en dat heet dan ‘geitenwollensokken’. Alsof het belastingkantoor ineens krioelt van
de vage types met wichelroedes en bergkristallen pendels die pas na een
thalassopakking en een klankschaalmeditatie kunnen besluiten of je uitstel van
betaling krijgt. Als we geitenwollensokken op die manier gaan gebruiken, is autorijden
zonder navigatiesysteem binnenkort ook héél geitenwollensokken.
‘Niemand had verwacht dat zingen zonder karaoke zo'n succes zou worden, de
bezoekers van Ome Joop vonden het eerst maar een geitenwollensokkenidee.’
‘Nee,’ wil je dan zeggen, ‘autorijden met een papieren kaart is niet
geitenwollensokken, een tomtom gebruiken is heel...’ - en dan dus dat woord, het
tegenovergestelde. Lastig.
Montuurlozebril? Voor dragers van een montuurloze bril die deep down een
geitenwollensokkentype zijn, is dat dan weer pijnlijk. Dat is het probleem met dat
soort attributen: ooit hoorden ze echt ergens bij, tegenwoordig zijn het allemaal
waardevrije iconen in het grote universum van de stijl. Je kunt de ‘pars’ niet meer
op de ‘toto’ plakken, maar zit er eenmaal een op, dan krijg je hem niet los meer.
Jan Kuitenbrouwer
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‘Deze club wil ik graag bij elkaar houden’
Peter Smulders 25 jaar bij Onze Taal
Jan Erik Grezel
Onze Taal is de afgelopen decennia drastisch veranderd. Niemand
heeft dat van zo nabij meegemaakt als de huidige directeur, Peter
Smulders. Onder zijn leiding kroop het genootschap uit zijn schulp,
de organisatie professionaliseerde. Het tijdschrift Onze Taal groeide
spectaculair en haalt tegenwoordig vaak de pers. Deze maand viert
Smulders zijn 25-jarig jubileum. Hoe kijkt hij terug en vooruit?

Foto: Reformatorisch Dagblad

‘Drie premiers - Lubbers, Kok en Balkenende - en een serie secretarissengeneraal
heb ik al versleten.’ Het klinkt als grootspraak, maar uit de mond van de bescheiden
directeur van het Genootschap Onze Taal is het niet meer dan een constatering.
Peter Smulders is in september 25 jaar aan Onze Taal verbonden. Hij doet nog
altijd graag ‘het traditionele klusje’: elk jaar begin september met een kritisch taal-oog
het concept van de Troonrede nakijken en bespreken met de premier en met
ambtenaren. ‘De eerste keer was in 1987. Ik deed het samen met Wil Sterenborg,
bekend lid van Onze Taal en een volbloed corrector. Tegenwoordig ga ik met iemand
van onze Taaladviesdienst. In de beginjaren gebeurde de eindredactie in het
Torentje. Ik zie Lubbers nog zitten, geconcentreerd gebogen over het papier, elk
woord wikkend en wegend.’
Die eerste keer markeert een omslagpunt voor de vereniging. ‘We boden
ongevraagd aan om de Troonrede te zuiveren van fouten en onduidelijkheden. Het
was een beetje bluf, want onze plannen waren nog niet uitgewerkt. Maar de pers
sprong erop en er werden Kamervragen gesteld. Lubbers wilde geen pottenkijkers,
toch moest hij overstag. Het belangrijkste gevolg voor Onze Taal: dat jaar 5000
nieuwe leden. De stijgende trend is toen ingezet.’
Het overleg met Lubbers was serieus maar gemoedelijk. ‘Lubbers zei weleens,
als hij binnenkwam: “Zo, komen jullie me weer een lesje leren?” Kok was nogal
plichtplegerig. Balkenende laat zich niet meer zien. Hij heeft het uitbesteed aan een
werkgroep op het ministerie. Het commentaar dat wij hebben, bespreken we met
hoge ambtenaren.’
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■Agressie
Dit werk is een van de weinige rudimenten van het oude ambacht van Smulders:
taaladvies geven. Als directeur van de organisatie (13 vaste mede-
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werkers op kantoor, 34.000 leden) heeft hij nauwelijks nog tijd voor het echte
handwerk. ‘Ik zit weliswaar in de redactie van Onze Taal, maar het lukt me niet altijd
meer om alle kopij kritisch te lezen. Mijn bijdrage is vaak beperkt tot het bespreken
van de redactiepost en het afwegen van een idee voor een nieuwe serie of een
themanummer.’
‘Ik beantwoord op kantoor wel geregeld telefoontjes van leden. Gisteren had ik
een man aan de lijn die laaiend was dat een bedrijf in een advertentie op zoek was
naar een “humanresourcesmanager” in plaats van een “personeelsfunctionaris”. Hij
wilde, zoals hij zei, “ernaartoe om de boel kort en klein te slaan”. Het verbaast me
nog altijd dat zulke taalkwesties zo veel agressie oproepen.’

■Controverses
Als directeur is Smulders ook het levende scharnier tussen bestuur en redactie. ‘Ik
waak over de richting die het bestuur voorstaat met het blad, maar verdedig ook de
redactionele onafhankelijkheid tegenover het bestuur. De meeste bestuursleden
zijn geen taalkundigen. Het zijn vooral juristen, accountants, mensen uit het
bedrijfsleven en van de publieke omroep. Ze zijn heel betrokken, ze doen alles voor
Onze Taal in hun vrije tijd. En ze zijn talig goed onderlegd, maar meestal dus géén
linguïst.’ De redactie bestaat wél uit taalkundigen. Zij hebben een meer journalistieke,
wetenschappelijke en professionele visie op taalzaken. Daar kunnen controverses
uit voortkomen.
‘Neem de vraag over een eventuele instelling van een Nederlandse Academie,
naar het voorbeeld van de Académie française, onder aanvoering van het
genootschap. De taak van zo'n instituut zou zijn: het bewaken van het Nederlandse
taaleigen en het stellen van normen voor goed taalgebruik. Het bestuur kan gevoelig
zijn voor het idee van zo'n instelling. Maar de redactie kijkt er veel kritischer naar.
Aan welke norm zou zo'n academie zich moeten houden? Beseffen de voorstanders
wel dat taalgebruik niet te sturen is? Wordt die instelling daardoor niet al snel het
mikpunt van spot, met als gevolg allerlei negatieve publiciteit? Onze Taal heeft er
jaren over gedaan om het imago van een vereniging van betweterige schoolmeesters
van zich af te schudden. Zo'n academie onder de vlag van Onze Taal zou dat werk
in één klap ongedaan kunnen maken. Zo zie je vaker dat er een verschil in beleving
is tussen de leken-lezers - waar ik het bestuur dan grotendeels ook toe reken - en
de taalkundigen in de redactie.’
‘Die redactie heeft er trouwens voor gezorgd dat we nu een blad hebben dat ertoe
doet: we hebben een uitstekende reputatie en vrijwel iedereen in Nederland die met
gezag wat over taal te zeggen heeft, schrijft graag voor ons.’

■Middenkoers
Het genootschap heeft verschillende bloedgroepen binnen het ledenbestand. Het
meest uitgesproken zijn de ‘barricadisten’ aan de ene kant en de relativisten aan
de andere kant. De eersten klagen over ‘taalverloedering’, strijden tegen ‘de Engelse
ziekte’ en constateren een dalend niveau van taalbeheersing onder de jeugd. Zij
pleiten voor actie. De tweede groep spreekt van natuurlijke taalverandering,
relativeert de invloed van het Engels en zegt dat jeremiades over het slechte
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taalgebruik van de jeugd van alle tijden zijn. Taalverandering is niet te sturen en
niet tegen te houden, is hun mening. Waar staat Smulders zelf? Diplomatiek: ‘Wij
zijn een vereniging van taalliefhebbers. Ik vind dat iedereen gehoord moet worden,
ook de klagers.’
‘Op de jaarvergadering in 2006 hadden we een hooglopende discussie over
kwesties die de strikteren onder de taalzuiveraars in het blad herhaaldelijk aan de
kaak wilden stellen. De redactie vindt dat niet zinvol. Taalgebruik is op die manier
niet te sturen. En het zou ook steeds over dezelfde zaken gaan: hen/hun, een aantal
heeft/hebben, ik/mij word(t) gevraagd. Ik heb toen een compromis bedacht: de
rubriek “Taalergernissen”. Nu, na anderhalf jaar, blijkt dat er steeds weer nieuwe
kwesties in dit hoekje van het blad naar voren komen. De rubriek heeft een
platformfunctie.’
Smulders is moeilijk tot een uit-

‘Toen ik bij Onze Taal begon, zat het secretariaat nog in een
logeerkamertje bij de secretaresse thuis.’
spraak over zijn eigen standpunt te verleiden. ‘Ik zie wel dat taalverandering niet
hetzelfde is als taalverloedering. Ik kreeg laatst een telefoontje van iemand die zijn
dochter hoorde zeggen: “Ik pas die jurk niet”, terwijl ze bedoelde dat de jurk te groot
of te klein was. De beller wilde dat wij als Onze Taal ons inspannen voor behoud
van de het past mij-constructie. Dan vraag ik wel: “Zegt u ook “Mij lusten geen
spruitjes”? Nee, toch?” We zeggen allemaal: “Ik lust...”, maar dat werd vroeger
afgekeurd. Anderzijds: als mensen consequent webstek willen gebruiken in plaats
van website, moeten ze dat vooral doen, maar het is momenteel niet de norm. Er
zijn mensen die zich opwinden over het verdwijnen van het verschil tussen regelmatig
en geregeld. Ik deel die zorg niet, maar ik vind wel dat mensen uit de puristische
traditie ook aan het woord moeten komen. Zij zijn net zo goed lid van het
genootschap.’
‘Ik ben pragmaticus en iemand van de middenkoers. Daarom kan ik dit werk goed
doen, denk ik. In het genootschap zijn taalliefhebbers uit zeer verschillende hoeken
verenigd. Die club wil ik graag bij elkaar houden.’

■Tochtig kamertje
De professionaliteit en de huidige omvang van de organisatie staat in schril contrast
met het volume en het amateurisme uit de beginjaren van Smulders' Onze
Taal-periode. Heimwee heeft hij niet, wel levendige herinneringen. Hij was de enige
taalkundig medewerker naast redacteur Jan Renkema. Het genootschap had 12.000
leden, het redactiesecretariaat bestond uit een ladenblokje op de kamer van
Renkema. ‘Ik studeerde Tekstwetenschap aan de Tilburgse universiteit en koos als
specialisme “taaladvisering”. Dat vak was nieuw. Als student-assistent kwam ik bij
Onze Taal. Het secretariaat zat in 1983 in een logeerkamertje bij de secretaresse
in De Lier. Als de telefoon ging, kon zij aan de toon horen of het voor Onze Taal
was of privé. In 1985 verhuisde het kantoor naar een tochtig kamertje bij het Instituut
van Ingenieurs in Den Haag. Als de secretaris kwam werken, moest de secretaresse
uit plaatsgebrek naar huis.’
‘Mij trok in het werk voor Onze Taal de praktische kant: wat kun je concreet met
allerlei weetjes over taal? Bijvoorbeeld mensen helpen die het niet zo goed weten
of antwoord willen op een prangende vraag. Door mijn baan bij
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Onze Taal kon ik werken en afstuderen tegelijk: ik schreef een scriptie over het
onderwerp waar ik dagelijks mee bezig was: taaladvisering.’
Had hij de antwoorden altijd paraat? ‘Het ontbrak Onze Taal aan een apparaat.
Nu hebben we een Taaladviesdienst met zes mensen die altijd kunnen overleggen.
Ik stond er helemaal alleen voor. In die tijd waren er ook nog nauwelijks naslagwerken
voor de kwesties die ik voorgelegd kreeg. Ik herinner me dat er iemand belde met
de vraag of het is “De NOS, in samenwerking met de VARA, nodigt u uit...” of “...
nodigen u uit...”? Ik weet nu dat je het enkelvoud moet gebruiken, omdat je “in
samenwerking met de VARA” kunt weglaten, maar toen kende ik de kwestie nog
niet. Ik heb zo geleerd om antwoorden op lastige vragen altijd even in beraad te
houden.’
‘We kampten wel met kopijnood. Daardoor werden bijdragen al snel geaccepteerd.
Later is dat omgeslagen in een kopijoverschot. De lat kwam tegelijk ook veel hoger
te liggen. Maar mooie stukken bleven soms lang op de plank liggen door
ruimtegebrek in het blad. Tegenwoordig is het redelijk in balans. En de redactie
zoekt nu heel gericht naar kopij die zij wil hebben.’

Peter Smulders
Hij had eigenlijk bosbouwkundig ingenieur willen worden, maar het liep anders. Pas
op zijn vijfentwintigste begon Peter Smulders (52) aan een studie tekstwetenschap
aan de Universiteit van Tilburg. Hij specialiseerde zich in taaladvisering. Als
student-assistent kwam hij in 1983 bij Onze Taal terecht. ‘Het werd toen wel een
kerkblaadje genoemd - en zo zag het er ook uit. Jan Renkema zette het maandelijks
redactioneel in elkaar. De eindredactie was in handen van een corrector op de
drukkerij. Tegenwoordig hebben we een eigen driekoppige bureauredactie. Schrijven
voor Onze Taal was destijds een erekwestie. De bijdragen kwamen van
gerenommeerde auteurs die hun werk “pro lingua” deden. Maar ze hadden ook de
vrije hand. Tegenwoordig is de redactie uiterst kritisch op inhoud, vorm,
actualiteitswaarde en toegankelijkheid.’
Onder Smulders maakte het genootschap een stormachtige ontwikkeling door.
Het ledental groeide van 12.000 naar 45.000. Het blad werd gaandeweg een
volwassen populairwetenschappelijk tijdschrift en de organisatie professionaliseerde.
Onze Taal kreeg steeds meer aanzien en publiciteit. Het woord van het jaar, Beatrix'
uitspraak van het Nederlands, Van Kooten en De Bie, begrijpelijke taal,
catchphrases... het afgelopen half jaar was Onze Taal bijna elke maand onderwerp
van media-aandacht. ‘We zijn een kennisinstituut geworden, dat men weet te vinden
en te waarderen. Dat is een grote verdienste van en voor de vereniging.’
Schrijven voor Onze Taal doet Smulders bijna niet. ‘Ik wil er vooral voor zorgen
dat alle taalliefhebbers zich in het blad en de vereniging kunnen herkennen, er zich
bij thuis voelen.’

■Geen werkgroepen
Wat denkt Smulders te doen aan de terugloop in ledental, die wordt veroorzaakt
door natuurlijk verloop (er overlijden meer oudere leden dan er jongeren bij komen)
en het enorme aanbod aan nieuwe media? ‘We zijn actief bezig om jongeren aan
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ons te binden, bijvoorbeeld door op kennismakingsdagen op de universiteiten gratis
nummers uit te delen. Met een CJP krijg je korting op het abonnement. Maar de
leeftijdsgroep onder de dertig is lastig bij Onze Taal te betrekken. Het aantal leden
is overigens nog altijd heel goed te noemen. Onze Taal is nog steeds de grootste
taalvereniging ter wereld.’

De bemoeienis van Onze Taal met de Troonrede (1987) zorgde voor veel media-aandacht.

Uiteraard moet Smulders zorgen dat de organisatie financieel gezond is. ‘Als we
een groot congres houden, moet ik ervoor waken dat de vereniging zich geen
financiële buil valt. Ik doe aan fondsenwerving en moet veel onderhandelen. Net
was ik bij Van Dale om te praten over praktische samenwerking. En misschien zijn
er met een ander bedrijf mogelijkheden om een sponsorschap aan te gaan. Waarom
zou een bank of verzekeraar zich wél verbinden aan een schaaktoernooi of een
schaatsploeg en niet aan Onze Taal? Dat dient toch ook het algemeen nut!’
Hoe staat het met de concurrentie? In het verleden zijn er wat afsplitsingen
geweest. ‘Dat zijn verenigingen of stichtingen met een veel beperktere invalshoek,
bijvoorbeeld taalbehoud of strijd tegen het Engels. Onze Taal is breed. Daarom
willen wij ook geen “werkgroepen”, die zich op één onderwerp concentreren,
bijvoorbeeld “purisme” - zo'n groep gaat dan namens Onze Taal spreken, maar dat
kan nooit uit naam van al onze leden.’ Vormen de talloze tekstbureaus in Nederland
geen bedreiging? Neem die Troonrede. Een taalbureau heeft onderzocht dat die
voor de gewone Nederlander niet te snappen is, en sindsdien maakt de
Wereldomroep jaarlijks een ‘vereenvoudigde’ Troonrede. Is het idee daarmee
gekaapt? ‘Welnee, wat je dan krijgt, is iets wat lijkt op een vlugschrift in vakbondstaal.
Dat is niet de bedoeling van de Troonrede. Het is een chique, wat diplomatieke tekst
met statuur, bedoeld voor de leden van de Staten-Generaal. Dat mag best wat
plechtig.’
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Cursussen Taaladviesdienst
Met korting voor leden
Na het succes van de vorige reeks geeft de Taaladviesdienst in oktober en november
weer een aantal taalcursussen: een cursus praktische grammatica (één bijeenkomst)
en een cursus spelling (in twee bijeenkomsten).

■Spelling
Doel: spellingkennis opfrissen en verdiepen Duur: 2 × 2½ uur (met pauzes) Prijs:
€95,- (niet-leden: €119,-)
De Nederlandse spelling heeft het imago lastig te zijn. Hoe schrijf je er( )van( ) uit(
)gaan en meld(t) u aan, en waarom eigenlijk? Wat zijn de nieuwste regels voor
samenstellingen? En hoe spel je Engelse woorden die ook in het Nederlands gebruikt
worden? In twee bijeenkomsten worden de (groene en witte) spellingregels uitgelegd
en toegepast, zowel de hoofdlijnen als de details. Na deze cursus deinst u niet meer
terug voor de keuze tussen hoofd- en kleine letters, d's en t's, en weet u alles over
harrypotterbrillen en de vervoeging van daten en skypen.
U kunt u inschrijven voor:
- twee maandagavonden, 19.15-21.45 uur: 27 oktober en 3 november
- twee dinsdagmiddagen, 14.30-17.00 uur: 28 oktober en 4 november
- een zaterdag, 10.30-13.00 en 14.00-16.30 uur: 1 november

■Praktische grammatica
Doel: praktisch inzicht krijgen in zinsbouw en grammatica Duur: 2½ uur (met pauze)
Prijs: €55,- (niet-leden: €79,-)
Veel mensen hebben op school wel iets geleerd over zinsbouw en grammatica,
maar zijn kwijt hoe het precies zat. Wanneer gebruik je hen of hun? Is het iets wat
of iets dat? Waarom hoort er enkelvoud of juist meervoud in een zin met een aantal?
Traditionele termen als meewerkend voorwerp, voornaamwoorden en persoonsvorm
worden in deze cursus uitgelegd en praktisch toegepast.
U kunt u inschrijven voor:
- een donderdagmiddag, 14.30-17.00 uur: 6 november
- een dinsdagavond, 19.15-21.45 uur: 11 november

De prijzen zijn inclusief een syllabus en koffie/thee. De cursussen worden gegeven
in het pand van Onze Taal in Den Haag, niet ver van het centraal station. Het
deelnemersaantal per bijeenkomst is minimaal 6 en maximaal 12.
U kunt u aanmelden via cursus@onzetaal.nl of met een briefje naar Raamweg 1a,
2596 HL Den Haag. Vermeld alstublieft uw adresgegevens, telefoonnummer, de
datum/data van uw voorkeur en eventueel uw lidnummer.
Meer informatie: www.onzetaal.nl/cursussen.

Onze Taal. Jaargang 77

Rutger Kiezebrink
Spelen met taal
Speel - speler - speelst
Wat is er zo opmerkelijk aan stresssituatie? Wat is het langste
palindroom met afwisselend klinkers en medeklinkers? zijn er meer
woorden als arbeidsonrust, lateihout en tafeldiscours? om dat soort
vragen draait het in de tweemaandelijkse rubriek ‘spelen met taal’.
Het Nederlands heeft geen gangbare woorden waarin de a, e, i, o, u en y in precies
die volgorde voorkomen, zonder dat er andere klinkers tussen staan. Tenminste,
dat zou je kunnen concluderen op basis van de reacties op de juniaflevering van
deze rubriek. Een paar lezers verwezen naar het Engels, waar bijwoorden als
abstemiously (‘matig’) en facetiously (‘geestig’) mogelijk zijn, maar Nederlandse
tegenhangers liggen niet voor de hand. Natuurlijk hou ik me nog altijd aanbevolen
voor nieuwe vondsten.
Vooralsnog moeten we het doen met woorden als arbeidsonrust en paleiscoup
(zie ook het juninummer). C. Pronk uit De Lier stuurde nog enkele mooie voorbeelden
van deze a-e-i-o-u-woorden: afscheidscolumn, marketingproduct en de verouderde
scheepvaartterm bramgeitouw.
Rik Schutz opperde om de klinkervolgorde om te draaien. In de grote Van Dale
(2005) is één voorbeeld van zo'n u-o-i-e-a-woord te vinden: sudorifera (bij het
trefwoord zweetdrijvend). Maar ook brutowinstbedrag is een goed woord, of
kutkoffiekan, dat ook nog eens mooi allitereert.
Creatieve a-e-i-o-u (-y)-vondsten zijn zoals gezegd nog steeds welkom, evenals
(y-)u-o-i-e-a-gevallen, ook als het ‘bedachte’ woorden zijn - hazewindhondrugby
bijvoorbeeld, of gymclubkroniekblad.
Ondertussen deed Douwe Brongers een leuke suggestie voor een nieuw onderwerp:
‘valse trappen van vergelijking’. Hij bedoelt daarmee rijtjes als kot - kotter - kotst en
eis - eiser - eist, die eruitzien als trappen van vergelijking, maar waarin geen enkel
woord een bijvoeglijk naamwoord is. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld kom
- kommer - komst, ets - etser - etst en ontvang - ontvanger - ontvangst. In veel van
zulke rijtjes zitten werkwoordsvormen (met name van de eerste of derde persoon
enkelvoud). Op www.onzetaal.nl/spelen/trapvormen.php staat een voorlopige lijst
met valse trappen van vergelijking, met nog wat toelichting erbij. Hopelijk kunnen
de lezers van Onze Taal nog meer - en mooiere of creatievere - gevallen bedenken.
Reacties zijn welkom via spelen@onzetaal.nl, via de hierboven genoemde
webpagina of via de gewone post (zie colofon).
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Lezen als zintuig
Hoe lang is ‘Ik lees je iets zeggen’ nog onmogelijk?
Peter-Arno Coppen
Je kunt zeggen: ‘Ik zie iemand iets doen’, of ‘Ik hoor hem iets beweren.’
Maar ‘Ik lees je iets zeggen’ is raar. Waarom is dat? En hoe komt het dat
die constructie dan toch voorzichtig de kop opsteekt? Dialoog over een
mogelijk nieuw geval van taalverandering.

Illustratie: Matthijs Sluiter

Waar zit jij nou naar te kijken op je computer?
- Gewoon, een oude aflevering van DWDD.
- Deeweedeedee?
- Dat ken je toch wel? DWDD, De wereld draait door.
- Dat is toch een actualiteitenprogramma, waarom zou je daar oude afleveringen
van bekijken?
- Nou, ik kon me een interessante taalkundige gebeurtenis herinneren.
- Een taalkundige gebeurtenis?
- Het was een verspreking van de presentator, Matthijs van Nieuwkerk. Maar hij
verbeterde het meteen.
- O? Wat was dat dan?
- Hier, ik heb het net gevonden. Het was in een interview met Heleen Mees, op
4 maart 2008. Na precies 13 minuten en 16 seconden zegt Van Nieuwkerk dit:
‘Ik heb je laatst lezen zeggen...’ en dan aarzelt hij, zich realiserend dat hij iets
geks gezegd heeft, en hij herstelt het zo: ‘... althans, ik heb gelezen dat je zei...’
- Hm. Noem je dat interessant? Dat is toch gewoon een vergissing?
- Ja, maar het is een interessante vergissing.
- Nou ja zeg, hij herstelt het nota bene meteen! Wat zeur je dan?
- Maar waarom zegt hij nou net ‘Ik heb je lezen zeggen’?
- Hij verwart het natuurlijk met ‘Ik heb je horen zeggen’, dat is toch duidelijk? Ik
zie het probleem niet.
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■Zintuigen
- Maar waarom kun je wel zeggen ‘Ik heb je horen zeggen’ en niet ‘Ik heb je
lezen zeggen’?
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- Tja, dat heb je toch ook bij andere werkwoorden? Zo kun je wel zeggen ‘Ik liep
een liedje te fluiten’ en niet ‘Ik fietste een liedje te fluiten.’ Dat is toch gewoon
toeval?
- Nee, wacht even, dat is heel iets anders. In ‘Ik liep een liedje te fluiten’ is lopen
een hulpwerkwoord. Het behoort tot de werkwoorden van lichaamshouding,
zoals zitten, staan, liggen, hangen. Bij ‘Ik heb je horen zeggen’ is horen geen
hulpwerkwoord. Hier gaat het om een constructie die bekendstaat als de
‘accusativus cum infinitivo’.
- Zo! Toe maar.
- In een zin als ‘Ik hoor jou een liedje fluiten’ is jou tegelijkertijd het lijdend
voorwerp (‘accusativus’) bij horen én het onderwerp bij de infinitiefvorm een
liedje fluiten.
- Nou goed, jij je zin, het is een accusativus cum infinidinges. Maar wat zou dat?
- Met die constructie is in het Nederlands iets vreemds aan de hand. Je hebt 'm
maar bij een paar werkwoorden, eigenlijk alleen nog bij werkwoorden die een
zintuiglijke waarneming weergeven: ‘Ik zie jou lopen’, ‘Ik hoor jou lopen’, ‘Ik
voel het water over mijn rug lopen’, ‘Ik ruik het vlees aanbranden.’ Zien, horen,
voelen, ruiken. De eerste twee zijn heel gangbaar, voelen is wat vreemder, en
ruiken is ongebruikelijk. Alleen proeven ontbreekt in dit rijtje.
- Wacht even, is dit ook niet hetzelfde als bij ‘Elk meent zijn uil een valk te zijn’?
- Ja precies!
- Maar menen heeft toch niets met zintuigen te maken?
- Dat klopt, maar die constructie met menen is dan ook sterk verouderd. Jij noemt
nu dat spreekwoord, maar in het hedendaagse Nederlands zul je niet snel meer
een zin maken als ‘Ik meen jou een liedje te kunnen fluiten.’
- Nee, dat is waar.

■Beeldvorming
- Je hebt informeel ook nog wel gevallen met vinden, zoals ‘Ik vind hem slecht
zingen’, maar ook dat is maar een marginale constructie. Niet iedereen zal dat
zo zeggen.
- Maar wat hebben menen en vinden dan met een zintuig te maken?
- Ik weet het niet. Misschien gaat het om beeldvorming.
- Beeldvorming?
- Ja, met al die werkwoorden geef je aan dat je op grond van waarneming een
beeld hebt gevormd in je hoofd. Bij menen en vinden is het een mening, bij de
werkwoorden van zintuiglijke waarneming is het neutraler. Maar hoe dan ook,
het is een feit dat de constructie tegenwoordig voornamelijk voorkomt bij die
werkwoorden die de werking van een zintuig aanduiden.
- Jaja. Maar daar heb je dan toch meteen de verklaring voor het feit dat ‘Ik lees
jou iets zeggen’ niet kan? Lezen is geen zintuig.
- Hm, maar ik vroeg me af waarom Van Nieuwkerk het wél zei. Niet waarom hij
het verbeterde. Lees eens wat de Algemene Nederlandse Spraakkunst over
die constructie zegt. Bijvoorbeeld over het verschil tussen ‘Ik zag Jan in bad
zitten’ en ‘Ik zag dat Jan in bad zat.’
- Dat is toch hetzelfde?
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- Nee, dat is het niet. De ANS signaleert dat je alleen kunt zeggen ‘Ik zag Jan
in bad zitten’ als je Jan daadwerkelijk gezien hebt. Als je bijvoorbeeld ziet dat
de badkamerdeur op slot zit, en je hebt redenen om aan te nemen dat Jan in
bad zit, dan zul je wel zeggen: ‘Ik zag dat Jan in bad zat’, maar niet ‘Ik zag Jan
in bad zitten.’
- Subtiel hoor. Maar wat heeft dat met lezen te maken?
- In die constructie met werkwoorden van zintuiglijke waarneming en accusativus
cum infinitivo is er blijkbaar altijd sprake van een soort directe communicatie.
- Directe communicatie?
- Als je zegt ‘Ik hoor jou zingen’, dan hoor ik dat jij zingt, en wel op het moment
dat jij zingt. De waarneming en de gebeurtenis vinden gelijktijdig en in dezelfde
ruimte plaats. En dat zie je ook aan de zinsbouw.
- Dat snap ik niet.
- Zet er maar eens een tijdsbepaling bij. In een constructie met een bijzin, zoals
‘Ik hoorde dat jij een liedje zong’, kun je twee tijdsbepalingen toevoegen: ‘Ik
hoorde vandaag dat jij gisteren zong.’ In de constructie ‘Ik hoorde jou een liedje
zingen’ kan dat niet. Je kunt niet zeggen ‘Ik hoorde jou vandaag gisteren een
liedje zingen.’ De twee werkwoorden horen en zingen zitten in één constructie.
Er is geen afstand in de tijd tussen het horen en het zingen. De waarneming,
de communicatie is dus direct.
- Goed, dat wil ik allemaal best aannemen. Maar ik vraag nog eens: wat heeft
dat met lezen te maken?

■Chatten
- Lezen en schrijven is van oudsher een indirecte manier van communicatie. In
normale gevallen schrijft iemand iets op, wat vervolgens door iemand anders,
op een andere tijd, op een andere plaats, gelezen wordt.
- Oké, maar dat kan toch wel? Als een leraar iets op het bord schrijft, dan wordt
dat toch direct door de leerlingen gelezen?
- Akkoord, maar dat is geen normale schrijf-leescommunicatie. Het schrijven is
juist bedoeld om in tijd en plaats op afstand te communiceren. Lezen is dus in
normale gevallen indirecte communicatie.
- Oké.
- Daarom is ‘Ik lees jou iets zeggen’ van oudsher onmogelijk.

‘“Ik lees jou iets zeggen” is een teken van deze tijd.’
-

Maar jij vroeg je af waarom Van Nieuwkerk het dus wél zei.
Precies! En ik denk dat ik dat weet.
Nou? Waarom dan?
Dat komt doordat schrijven en lezen steeds meer een directe manier van
communiceren worden. Als je op een computer aan het chatten bent, dan schrijf
jij iets op wat meteen door de ander gelezen wordt. En dat is wel een vorm van
normale communicatie. Ook een sms wordt vaak vrijwel meteen gelezen. Er
is meestal geen afstand meer in de tijd tussen het schrijven en het lezen.
- Aha.
- Met andere woorden: ‘Ik lees jou iets zeggen’ is een teken van deze tijd. Een
teken dat het gewoon is geworden dat de een lijfelijk waarneemt dat de ander
iets schrijft. Van Nieuwkerk had natuurlijk meteen in de gaten dat deze implicatie
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in dit geval niet opging, omdat hij niet lijfelijk aanwezig was toen Mees iets
schreef, maar zijn verspreking is wel een aanwijzing dat hij die communicatie
als direct aanvoelde. Het is nog extreem zeldzaam, er staat nog maar een
handjevol vindplaatsen op het internet. Zo schrijft iemand: ‘nadat ik hier
journalisten heb lezen beweren...’, en iemand anders: ‘Overigens las ik vandaag
hackers beweren de iphone gekraakt te hebben.’ En wat is er eigenlijk mis met
de formulering ‘Ik lees hier beweren dat’?
- Maar daar ontbreekt toch het onderwerp van beweren?
- Inderdaad, maar je kunt er probleemloos iemand bij voegen. Nee hoor, het
komt eraan: lezen als zintuig. En je ziet het nu al in zo'n verspreking van Matthijs
van Nieuwkerk.
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Nicoline van der Sijs
Etymologica
Etymologische misvattingen: valse geoniemen
Er bestaan hardnekkige etymologische misvattingen, bijvoorbeeld
dat de oorsprong van bepaalde woorden ligt in een persoonsnaam.
Eerder in deze rubriek bleek dat bijvoorbeeld blazer en black box bij
nader inzien niets met een persoonsnaam te maken hebben. Ook
geografische namen worden soms ten onrechte als herkomst van
een woord opgevoerd. Over dergelijke valse geoniemen gaat het
ditmaal.
Eponiemen zijn woorden die teruggaan op personen. Bintje is een eponiem, en
sandwich. Er bestaan ook geoniemen: woorden die zijn afgeleid van een
aardrijkskundige naam. De meeste van deze geoniemen zijn volkomen transparant:
een siamees komt oorspronkelijk uit Siam, een newfoundlander uit Newfoundland
en duffel uit de Antwerpse plaats Duffel. Weinig uitdagend voor de etymoloog, zo
lijkt het. Maar niet alles is wat het lijkt.
Op het eerste gezicht is duidelijk waar cayennepeper vandaan komt: uit Cayenne,
toch? Nadere beschouwing toont echter aan dat deze herkomst onmogelijk is: in
het Engels is cayan pepper al in 1756 genoteerd, terwijl de hoofdstad van
Frans-Guyana tot 1777 La Ravardière heette en pas daarna de naam Cayenne
kreeg. Uit verder onderzoek blijkt dat de naam voor de peper teruggaat op een
inheemse benaming in de indianentaal Tupi: kyinha. Pas later werd een verband
gelegd met de plaatsnaam Cayenne. In 1782 is in het Engels de vorm cayenne
pepper genoteerd.

■Stilton
Het mineraal dolomiet heet niet, wat wel wordt beweerd, naar het gebergte de
Dolomieten, maar is vernoemd naar de ontdekker ervan, de Franse mineraloog
Déodat Gratet de Dolomieu (1750-1801). Omdat dit mineraal overvloedig voorkomt
in de zuidelijke Alpen, kreeg het gebergte - waarvoor voordien geen aparte benaming
bestond - vervolgens de naam Dolomieten.
Goudse kaas werd oorspronkelijk in Gouda gemaakt, Leidse in Leiden, camembert
en cheddar in de gelijknamige plaatsen, en dus zal stilton wel vervaardigd zijn in
de Engelse plaats Stilton. Zo staat het bijvoorbeeld te lezen op de website
Foodinfo.net. Maar precieze naspeuringen leren dat stiltonkaas oorspronkelijk
helemaal niet afkomstig is uit Stilton, en daar evenmin tegenwoordig vandaan komt.
De kaas is zo genoemd omdat hij oorspronkelijk verkocht en verspreid werd vanuit
de herberg Bell Inn in - jawel - de plaats Stilton. Maar hij werd voor het eerst
vervaardigd op een boerderij in Wymondham, door de vroegere huishoudster van
Lady Beaumont van Quenby Hall, die de kaas ‘Lady Beaumont’ noemde. De
huishoudster gaf haar dochter het recept, de dochter was getrouwd met de eigenaar
van de Bell Inn in Stilton - dus zodoende.
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De eerste bikini (1946), ontworpen door Louis Réard, gedragen door Micheline Bernardini.

De mare van de smakelijke Stilton cheese die in de herberg te verkrijgen was,
deed de ronde met als gevolg dat de kaas vanuit de Bell Inn naar andere Engelse
plaatsen werd geëxporteerd. Maar de kaas kwam dus oorspronkelijk niet uit Stilton.
Misschien lijkt dit wel een erg strikte toepassing van het begrip geoniem, maar
etymologen hechten eraan de herkomst van woord en zaak heel precies te
beschrijven: de náám stilton mag dan teruggaan op een plaatsnaam, dat was niet
omdat de zaak - de kaas - daar oorspronkelijk vandaan kwam.
Ironisch genoeg is het sinds 1969 verboden om kazen uit die plaats te verkopen
onder de naam Stilton cheese: de EG heeft namelijk vastgelegd dat de naam stilton
alleen gebruikt mag worden voor kaas die volgens een bepaald procedé wordt
vervaardigd in de graafschappen Derbyshire, Nottinghamshire en Leicestershire.
Stilton heeft dus pech: dat ligt in Cambridgeshire.

■Cavia's
Een vergelijkbaar verhaal geldt voor de panamahoed, die ondanks zijn naam niet
afkomstig is uit Panama: de hoed is voor het eerst gemaakt in Ecuador, waar de
oorspronkelijke grondstof voor de hoed groeide: de jonge bladeren van de tropische
palmboom jipijapa. De hoed werd vanuit Ecuador via de landengte van Panama
verscheept naar de rest van de wereld, en raakte daardoor onder de naam panama
sinds de eerste helft van de negentiende eeuw in Europese talen bekend.
Een tamme cavia heet ook wel Guinees biggetje, een vertaling van de Engelse
naam guinea pig. Biggetje of pig verwijst waarschijnlijk naar het geluid dat de cavia
maakt, en dat op dat van een varken lijkt. Toch komen cavia's niet uit het
West-Afrikaanse Guinee maar uit Zuid-Amerika, dus waarom heet het diertje een
‘Guinees’ biggetje? Daarvoor doen onder etymologen verschillende verklaringen
de ronde - wat betekent dat men er niet uit is.
De eerste verklaring van de Oxford English Dictionary is in ieder geval onjuist;
het woordenboek suggereert dat het dier zo is genoemd omdat het lijkt op het jong
van een bepaalde varkenssoort die in het Engels Guinea hog wordt genoemd en
die wel degelijk afkomstig is uit het Afrikaanse Guinee.
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Deze verklaring wordt echter onderuitgehaald door het feit dat de guinea-pig al in
1664 genoemd wordt, een eeuw eerder dan de Guinea hog, waarvan voor het eerst
in 1788 melding wordt gemaakt. Waarschijnlijk is de tweede suggestie van de Oxford
English Dictionary wél juist, namelijk dat Guinee gebruikt is als willekeurige
aanduiding van een onbekend ver land. Zo zijn namelijk de meeste valse geoniemen
te verklaren, wat blijkt uit een overvloedige hoeveelheid voorbeelden.

■Exotische landen
Wellicht het bekendste voorbeeld van een vals geoniem is de naam van de kalkoen,
vroeger in het Nederlands cal(le)koetsche of calkoensche hoen genaamd. In het
Engels heet de vogel turkey, in het Frans dinde (van coq d'Inde), in het Portugees
perú. De benamingen voor dit uit Noord- en Midden-Amerika afkomstige dier
verwijzen dus naar Calicut (Calkoen was de oude Nederlandse naam voor de plaats
Calicut in India), Turkije, India en Peru. De verschillende benamingen zijn terug te
brengen tot een vaag geografisch inzicht, waarbij alles wat vreemd en onbekend
was, een willekeurige geografische toevoeging kreeg van een exotisch land. Dat
blijkt ook als we naar de Nederlandse volksnamen voor planten kijken: zo vermeldt
de bekende plantengids van Heukels bijvoorbeeld voor de uit Amerika afkomstige
maïs namen als Duitse tarwe, Indiaans koren, Indische weit, Oostindische weit,
Spaanse tarwe en Turkse tarwe. Deze verschillende geografische toevoegingen
betekenen eigenlijk niet meer dan ‘ingevoerd, vreemd’. (Meer voorbeelden in het
kader op deze bladzijde.)
Een geografische toevoeging kán een indicatie zijn van waar een plant of dier
vandaan komt (denk aan de sinaasappel, ouder chinaasappel, die inderdaad
afkomstig is uit China), maar dat hoeft beslist niet. Dit moet per geval worden
bekeken. En zo blijken evidente geoniemen opeens niet meer zo evident te zijn.

Beaujolais
Tot slot bestaan er nog niet-herkende geoniemen, geoniemen waarop lustig wordt
gevarieerd als waren het ‘gewone’ afleidingen of samenstellingen. De wijnsoort
beaujolais mag dan zeer smakelijk zijn, de naam ervan is niet afgeleid van het
Franse beau ‘mooi’ en joli ‘aantrekkelijk’, maar toch echt van de wijnstreek Beaujolais.
Een hamburger kwam oorspronkelijk heus uit Hamburg, maar tegenwoordig ziet
men er een samenstelling in van ham en burger ‘schijfvormig, gebakken gerecht’.
Zowel op de naam als op het gerecht wordt veelvuldig gevarieerd, en tegenwoordig
kan men behalve een hamburger ook een groenteburger, kaasburger, kipburger,
shoarmaburger en zelfs een vegaburger bestellen.
De in 1946 gelanceerde bikini is vernoemd naar het atol Bikini bij de
Marshall-eilanden, dat bekend is geworden door de atoomproeven die er in 1946
zijn uitgevoerd - waarschijnlijk vond de vernoeming plaats vanwege de explosieve
uitwerking die het kledingstuk op sommige mensen had. Maar bikomt veel voor in
internationale woorden, met als betekenis ‘twee, tweevoudig’ (gebaseerd op het
Latijnse voorvoegsel bi-), zoals in biceps, bigamie of bilateraal. En wat was dus
logischer dan om het kledingstuk dat overbleef nadat het topje van de bikini uitgedaan
was monokini te noemen, met het Latijns-Griekse mono- (‘een, alleen’)?
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Mooie geschiedenis
Als we de productieve categorie van geoniemen met een willekeurige
plaatsaanduiding die niet meer betekent dan ‘vreemd, exotisch’ ter zijde laten, blijken
er veel minder valse geoniemen te bestaan dan valse eponiemen. Dat zal komen
doordat plaatsnamen over het algemeen doorzichtig en herkenbaar zijn, en daardoor
minder gemakkelijk gebruikt kunnen worden als verklaring voor onbekende woorden.
Persoonsnamen zijn veel gevarieerder en minder doorzichtig, en bovendien is een
verhaal met een persoon in de hoofdrol veel spannender dan de wat suffe verklaring
‘afkomstig uit plaats X’. Toch blijken ook woorden die zijn gebaseerd op geografische
namen een mooie geschiedenis te kunnen hebben, als we de herkomst die de
plaatsnaam suggereert, niet voor zoete koek slikken.

Wat van ver komt
Soms worden er willekeurige plaats- of landnamen gebruikt om aan te geven dat
iets van ver komt. Een greep uit het Woordenboek der Nederlandsche volksnamen
van planten van H. Heukels.
boekweit (Fagopyrum tataricum): Franse, Noordse, Siberische, Tataarse, Turkse
boekweit
strandkruid (Armeria vulgaris): Engels, Indisch, Spaans gras
tuinboon (Vicia faba): Engelse, Kaapse, Leidse, Turkse, Waalse, Zeeuwse boon
pluimgierst (Panicum miliaceum): Duitse gierst, Indische vijgbomen
winterpostelein (Claytonia perfoliata; afkomstig uit Noord-Amerika, vandaar de
naam Amerikaanse spinazie) heet ook: Engelse spinazie, Russische porselein

Déodat Gratet de Dolomieu (1750-1801)

Guinees biggetje
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Panamahoeden
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Ton den Boon
Net als in de film
Inconvenient truth
Tientallen woorden die oorspronkelijk alleen bekend waren van een
film, zijn de laatste decennia onze taal binnengeslopen, en er komen
er steeds meer bij: van dirty dancing tot killingfields en van out of
Africa tot una giornata particolare. In de rubriek ‘Net als in de film’
bespreekt Ton den Boon, hoofdredacteur van de grote Van Dale, om
de maand zo'n filmwoord.
Een waarheid waar je je ongemakkelijk bij voelt, een waarheid waar je je geen raad
mee weet, een pijnlijke waarheid, kortom een harde waarheid - sinds pakweg medio
2007 wordt zo'n waarheid nogal eens heel bijdetijds een ‘inconvenient truth’
genoemd. Kijk maar in de krant. Daarin vind je vandaag de dag regelmatig passages
als de volgende:

De filmposter van Al Gore's An Inconvenient Truth (2006)

De beleidsmakers van nu kijken door een sleutelgat naar de levenscycli
van onze planeet; daardoor is CO2-bestrijding een doel op zich geworden.
Als we echter naar het totale plaatje kijken, dan zien we dat de aarde in
haar bestaan voortdurend grote klimaatveranderingen heeft gekend. Niet
door antropogene, maar door natuurlijke factoren. Is de aanwijzing dat
ons klimaat niet maakbaar is wellicht de échte inconvenient truth?
(Het Financieele Dagblad, 15-5-2008)
Dat het in het bovenstaande stukje over klimaatveranderingen gaat, is natuurlijk
geen toeval: de uitdrukking inconvenient truth gaat terug op de titel van de
documentairefilm die ook wel bekendstaat als de ‘klimaatfilm van Al Gore’. Deze
film, gemaakt door Davis Guggenheim en uitgebracht in mei 2006, laat de boodschap
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zien van de voormalige Democratische Amerikaanse presidentskandidaat Al Gore,
die al jarenlang rondtrekt langs overheden, bedrijven en het publiek om aandacht
te vragen voor de gevolgen van de klimaatverandering.

■Houdbaarheidsdatum
Nog voor de première werd de film gehypet, waardoor de titel al vertrouwd aandeed
toen de film er eenmaal was. Je moest in 2006 wel onder een grote steen leven om
niet op z'n minst over An Inconvenient Truth te horen, maar heel veel mensen gingen
de film ook daadwerkelijk bekijken, was het niet in de bioscoop, dan was het wel op
school. Ook de kritiek op de film - of onderdelen daarvan - van sommige
klimaatdissidenten droeg bij aan de naamsbekendheid.
Al snel zong de titel zich los van de film. Aanvankelijk kwam die vooral voor in
discussies en publicaties over klimaat, weer en natuur, zoals in deze tekst over de
grote branden die in 2007 Californië teisterden:
‘Deze enorme branden zijn een onbedoeld gevolg van het brandweerbeleid
dat elk brandje wil onderdrukken.’ Hier openbaart zich weer een
inconvenient truth voor de mens.
(Trouw, 30-10-2007)
Maar later heeft inconvenient truth zijn toepassingsgebied verruimd tot nieuwe,
deels aan het klimaat gerelateerde zorgen: de voedselcrisis, de stijgende olieprijs
en de gevolgen daarvan aan de pomp, en de financiële zorgen die voortvloeien uit
de krediet- en hypotheekcrisis. Het Financieele Dagblad schreef bijvoorbeeld op 26
januari van dit jaar:
Het lukt bankiers en vermogensbeheerders niet de juiste aandelen te
kiezen en op het juiste moment in en uit te stappen. Dat is een
‘inconvenient truth’ voor bankiers.
Omdat de uitdrukking inconvenient truth in onze taal nog erg jong is, is het eigenlijk
nog te vroeg om definitieve uitspraken te doen over de houdbaarheidsdatum ervan.
Maar naarmate de uitdrukking zich steeds verder losmaakt van natuur en klimaat,
wordt de kans groter dat die in de woordenboeken terechtkomt. Zo heeft An
Inconvenient Truth niet alleen bijgedragen aan ons klimaatbewustzijn, maar ook
onze taal duurzaam verrijkt.
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Guus Middag
Zong
Alles kan een mens gelukkig maken
Waarom zingt Eva de Roovere ‘Jij is lastig’ en ‘fantastig’? En de
jongens van Opgezwolle ‘proef die woofer’? En hoe komt het dat dit
zo bijzonder klinkt? In zijn rubriek ‘Zong’ staat Guus Middag stil bij
de taal en de poëzie die te horen is in allerlei Nederlandstalige liedjes,
oud en nieuw.
Hoe schrijf je een goede liedtekst? Er zijn regels voor, maar een tekst die zich keurig
aan de regels houdt is zelden een sterke tekst. Het geheim zit vaak in een gril, een
rare wending - of zelfs een fout. Die zorgen voor levendigheid. Rijmdwang dient
volgens de boekjes altijd vermeden te worden, maar ik ken een lied met een joekel
van een rijmdwangrijm erin dat toch heel bekend is geworden. Het ontstaan van dat
lied is trouwens ook een voorbeeld van hoe het volgens de boekjes niet moet. Het
is het verhaal van de toen, in 1989, nog vrij onbekende, alleen in het Engels zingende
zanger René Froger. Hij wilde meedoen aan een project van twaalf artiesten die
twaalf nieuwe liedjes van Henk Temming en Henk Westbroek zouden zingen. Maar
hij kreeg van zijn platenmaatschappij geen toestemming. Een Nederlandstalig lied
zou zijn nog prille Engelstalige carrière schaden. Later mocht het alsnog, maar toen
was het voor hem geschreven lied al door iemand anders overgenomen. Temming
en Westbroek schreven snel een nieuw lied, Froger moest het meteen inzingen, en
hij was ook nog eens verkouden die dag. Toch werd het een van de grootste
Nederlandstalige hits uit de geschiedenis.

■Succesbabbel
Iedereen denkt dat het ‘Een eigen huis’ heet, maar de officiële titel is ‘Alles kan een
mens gelukkig maken’. En, dat zie je ook wel vaker bij bekende meezingers, eigenlijk
weet niemand precies waarover het gaat. Iedereen denkt dat het de vlot vertelde
succesbabbel is van een Amsterdamse vrije jongen. Hij is goed terechtgekomen
en vertelt nu een beetje patserig over zijn leven zonder zorgen: ‘Ik kan niet zeggen
dat ik iets tekortkom. / Geen idee, geen benul wat de smaak van honger is. / Als ik
geen zin heb om te koken, / dan loop ik even naar de markt voor een moot gebakken
vis.’
Verder nog problemen? Nee hoor.
‘Als ik morgen geen zin heb om te werken, / dan stel ik al het werk tot overmorgen
uit.’ Handige jongen, met overal zo zijn mannetjes. ‘En als de kleuren van m'n huis
me irriteren, / dan vraag ik of de buurman het vandaag nog overspuit.’
Het komt er allemaal lekker makkelijk uit rollen. En er lijkt voorlopig geen vuiltje
aan de lucht. Zo zet het refrein in: ‘Een eigen huis, een plek onder de zon.’ De
zanger heeft het goed voor elkaar, maar hoe zit het van binnen? Ook daar geen
problemen. De zinnen lopen lekker: ‘En altijd iemand in de buurt die van me houden
kon.’ Daar zijn we dan bij de rijmdwang. De dichter had haast, de zanger ook, het
moest rijmen op ‘onder de zon’, dus toen werd het maar iemand in de buurt ‘die van
me houden kon’. Het klinkt raar. ‘Kon’ is hier geen verledentijdsvorm; het betekent
‘zou kunnen’, maar dan nog klinkt het raar. De bedoeling was: ‘en altijd iemand in
de buurt die heel erg van me houdt’. Dan had de dichter iets anders moeten
verzinnen voor de regel ‘een plek onder de zon’. Zo moeilijk had dat niet hoeven te
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zijn (‘een plekje zo vertrouwd’, ‘de badkranen van goud’, ‘de keuken duur verbouwd’),
maar daar was blijkbaar geen tijd meer voor.

■Moraal
Intussen zit het lied nog steeds op een wending te wachten. De zanger heeft zijn
zaakjes mooi voor elkaar, maar hij zal daar toch niet een heel lied over door blijven
zingen? Na de rare rijmdwangregel komt zijn probleem eindelijk op tafel: ‘Toch wou
ik dat ik net iets vaker, / iets vaker simpelweg gelukkig was.’ Hij mag dan alles
hebben, hij kan er blijkbaar niet van genieten. Er is geld en er is liefde genoeg, en
toch ontbreekt er iets: simpel geluk.
In het tweede couplet herhaalt hij nog maar eens dat alles goed gaat. Zijn ouders
leven nog, hij heeft een fijne jeugd gehad en er zijn geen financiële problemen. Luxe
anno 1989: ‘Vandaag kocht ik mijn derde videorecorder, / van nu af aan is er dus
geen programma dat ik mis.’ Maar in het refrein speelt weer het gebrek aan simpel
geluk op. Hoe nu verder?
Het lied eindigt met een duidelijke moraal. De zanger, met zijn drie videorecorders,
is eindelijk tot inkeer gekomen. Als een dominee wendt hij zich nu tot ons: ‘Ja, alles,
alles kan een mens gelukkig maken.’ Hij bedoelt niet echt ‘alles’. Hij bedoelt: het
allereenvoudigste. ‘Een zingende merel’ kan zo'n bron van geluk zijn. Of: ‘de geur
van de zee’. Of: ‘de zon die doorbreekt’. Niemand zal het tegenspreken. Het is een
brave les, uit de mond van een Amsterdamse vrije jongen: eert het kleine en
onaanzienlijke. De muziek wordt dwingender, het volume zwelt aan. Er volgt nog
één voorbeeld, uit volle borst, bij concerten van Froger vaak door een heel stadion
meegezongen. Het is de mooiste slotuithaal uit de Nederlandse liedgeschiedenis.
Daarmee wordt het grootste rijmdwangrijm uit de Nederlandse liedgeschiedenis in
één klap goedgemaakt. Het moest rijmen op ‘de geur van de zee’. Op operavolume:
‘een vers kopje thee!’
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Redactie Onze Taal
Tamtam
Vlaamse cultuurminister wil Taalunie hervormen
Nadat dichter Benno Barnard begin dit jaar in NRC Handelsblad het bestaansrecht
van de Nederlandse Taalunie ter discussie had gesteld (zie ook de
‘Tamtam’-aflevering in het februari/maart-nummer), kreeg de organisatie afgelopen
zomer opnieuw kritiek te verduren - ditmaal van binnenuit. Volgens de Vlaamse
cultuurminister Bert Anciaux (de huidige voorzitter van het Comité van Ministers
van de Taalunie) is de Vlaams-Nederlands-Surinaamse beleidsorganisatie te
onzichtbaar en te weinig gericht op ‘gewone mensen’.
Volgens Anciaux zou de Taalunie meer moeten doen aan het bijspijkeren van
allochtonen, moet het Nederlands in het buitenland nog actiever gestimuleerd worden
en zou er toenadering gezocht kunnen worden tot het Afrikaans. Bovendien zou de
minister graag zien dat de Taalunie een wedstrijd organiseert waarbij Nederlandse
alternatieven verzonnen worden voor termen als computer en milkshake. ‘Het klinkt
kinderlijk, ik geef het toe,’ zegt Anciaux in de Volkskrant, ‘maar nu nemen we toch
automatisch buitenlandse woorden over.’
Alsof de Taalunie de kritiek enigszins voorvoelde, bracht die kort ervoor een
persbericht uit over het alternatief dat zij had bedacht voor meisjesnaam, een term
die ambtenaren van de burgerlijke stand sinds de invoering van het homohuwelijk
geregeld in verlegenheid brengt. De mogelijke vervanger volgens de organisatie:
geboortenaam.

Kristien Hemmerechts schrijft Groot Dictee
De Vlaamse schrijfster Kristien Hemmerechts stelt dit jaar het Groot Dictee der
Nederlandse Taal samen. Hemmerechts, die al eerder jurylid was van het Groot
Dictee, gaat niet speciaal op zoek naar ‘instinkers’, maar dat wil niet zeggen dat het
een makkelijk dictee wordt: ‘Ik zou het zelf in elk geval niet goed maken’, zo zegt
ze in de Volkskrant, de krant die het dictee samen met de NPS en De Standaard
organiseert.
De komende tijd wil Hemmerechts zich voorbereiden op het voordragen van haar
tekst in december. ‘Ik wil voorkomen dat ik de spelling van sommige woorden
weggeef door de uitspraak ervan.’ En het thema? Daarover wil ze niet veel kwijt:
‘Het zal een verrassende tekst blijken, ook voor mijn lezers.’
Het Groot Dictee der Nederlandse Taal wordt 17 december op televisie
uitgezonden.
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Kristien Hemmerechts, schrijfster van het Groot Dictee.
Foto: Bart Castelein

Nederland berispt om beleid minderheidstalen
Nederland laat het stelselmatig afweten als het gaat om de bescherming van de
drie in Nederland erkende streektalen: het Fries, het Nedersaksisch en het Limburgs.
Dat stelt de Raad van Europa in een deze zomer verschenen rapport.
De Nederlandse regering heeft volgens de raad tot nu toe nauwelijks moeite
gedaan om op nationaal niveau een minderheidstalenbeleid te ontwikkelen. De
beleidsmakers in Den Haag laten dat tot ongenoegen van de raad liever over aan
gemeentes en provincies - iets wat indruist tegen het door Nederland ondertekende
Europees Handvest voor Regionale en Minderheidstalen.
Een coherent nationaal beleid moet er volgens de raad onder meer voor zorgen
dat het onderwijs van alle minderheidstalen (maar dat van het Fries en Nedersaksisch
in het bijzonder) verbetert en dat Friestaligen meer gestimuleerd worden zich in hun
eigen taal tot Friese (semi-)overheidsinstellingen te wenden. Én er moet meer
aandacht komen voor het Romani, de niet-streekgebonden erkende taal die
gesproken wordt door het ‘zigeunervolk’ Roma.
Enkele CDA-Kamerleden hebben half juli naar aanleiding van het rapport
schriftelijke vragen gesteld aan minister Plasterk van OCW, maar die had daar bij
het ter perse gaan van dit nummer nog niet op gereageerd.

Rotterdamse politie leert straattaal
‘Kom dashen voor scotoe komt.’ Binnenkort kijken Rotterdamse politieagenten
elkaar niet meer verbaasd aan als ze hangjongeren dit horen zeggen. Ze zijn dan
juist extra alert, want ze weten dat dashen staat voor ‘wegwezen’ en dat scotoe
verwijst naar henzelf en hun collega's. Het korps Rotterdam Rijnmond is onlangs
begonnen met een cursus straattaal, de taalvariant die bekendstaat om zijn vele
invloeden: van het Turks (gardasj, ‘vriend’) en het Marokkaans (tezz, ‘shit’) tot het
Surinaams (boeng, ‘goed’), en van het Engels (player, ‘jongen met meerdere
vriendinnen’) tot het Nederlands (boren, ‘neuken’).
Met het leren van straattaal hoopt de politie beter grip te krijgen op de 23
straatbendes en 65 hinderlijke jongerengroepen in Rotterdam. ‘Om te begrijpen wat
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er leeft, moet je de straattaal kennen. Als je niet weet hoe die werkt, heb je direct
een achterstand’, aldus buurtagent Martijn de Wilde uit Ridderkerk in het AD.

Onze Taal. Jaargang 77

255

Frank Jansen
Hom of kuit
Een quotum voor Nederlandstalige liedjes?
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 Vlaamse minister van Media, Geert Bourgeois.

De Vlaamse minister van Media wil zijn VRT-radiozenders quota opleggen voor
liedjes in de Nederlandse taal. Hij wil bereiken dat ten minste 30% van alle ten
gehore gebrachte liedjes in de eigen taal is. Is het een goed idee om ook in
Nederland zo'n quotum voor het Nederlandstalige lied in te voeren?

Voorstander
Er is belangstelling voor het Nederlandse lied. Dat bewijzen de verkoopcijfers van
cd's van artiesten die in het Nederlands zingen, en het aantal verzoeken om deze
liedjes in u-vraagt-wij-draaienprogramma's. En die gegevens zeggen lang niet alles.
Moeten juist deze liederen het niet hebben van een gezamenlijke beleving? Loop
eens een avond langs cafés, en je weet: als er gezongen wordt, dan is dat in het
Nederlands, iets waar de (vele) deelnemers aan meezingfestivals over kunnen
meepraten.
Het is niet duidelijk waarom de radiozenders van de publieke omroepen niet in
de onmiskenbare behoefte aan Nederlandstalige liedjes voorzien. Is het
grachtengordelarrogantie? Anglomanie? Of zijn programmamakers ziekelijk
jeugdbelust en verkeren ze in de veronderstelling dat de jeugd alleen Engels begrijpt?
Wat het antwoord ook is, in ieder geval heeft de vrije markt ook hier tot
onaanvaardbare scheefgroei geleid. Een quotum is dan een democratische correctie.
In andere landen wordt al met quota gewerkt. Zo heeft de Franse regering al in
1996 verordonneerd dat minimaal 40% van de liedjes ‘chansons en françcais’ moeten
zijn.
Er valt ook te verwachten dat een quotum de Nederlandse amusements-industrie
een forse impuls zal geven, in financiële zin, maar ook in culturele zin. Het zal wel
even duren, maar uiteindelijk winnen we weer het Eurovisiesongfestival, met een
Nederlandstalig lied.

Tegenstander
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Er zijn niet voor niets zo veel Engelse liedjes op de radio. Wat in internationale
concurrentie is komen bovendrijven, is altijd beter dan de lokale productie. Die
Engelse liedjes zijn waarschijnlijk ook zo populair omdat de Nederlander niet snapt
hoe onbenullig de teksten ervan zijn. In vertaling zouden ze door de mand vallen.
Maar zelfs als een quotum in principe een goed idee is, zal de uitvoering van de
maatregel naargeestige gevolgen hebben. Quota worden ‘opgelegd’, en zullen dan
ook ontdoken worden. Over het minimale gehalte Nederlands dat nodig is om een
lied Nederlands te noemen, zal net zo gesteggeld worden als nu over het gehalte
‘informatie’ bij televisieprogramma's. De enigen die daar vreugde aan gaan beleven,
zullen de vers aangestelde en ruim bezoldigde ambtelijke liederentellers zijn.
Maar het gevoelsmatig sterkste argument tegen quota is toch wel dat onze liederen
terechtkomen in de categorie van paling en Fries, de sneue categorie van alles wat
zonder stutwerk van overheidswege teloor zou gaan.

Wat vindt u ervan? Moet er een quotum komen voor Nederlandstalige
liedjes?
Geef voor 15 september 2008 uw mening op www.onzetaal.nl/homofkuit. Of stuur
een briefkaart met ‘Wel quotum voor Nederlandstalige liedjes’ of ‘Geen quotum voor
Nederlandstalige liedjes’ naar de redactie van Onze Taal, Raamweg ia, 2596 HL
Den Haag. In de volgende aflevering de uitslag.

Uitslag vorige stemming
Helpt de vloekmonitor tegen vloeken? Dat was de vraag die u vorige maand werd
voorgelegd. Het was dit keer een andere vraag dan anders. Want meestal krijgt u
vragen voorgelegd over de gewenstheid van iets, terwijl het nu ging om de effectiviteit
van een middel. En dat spreekt kennelijk minder tot de verbeelding. Dat blijkt niet
alleen uit het geringe aantal stemmers (61), maar ook uit de reacties op het forum.
Daarin stonden meer opmerkingen voor of tegen het vloeken zelf (en de taal waarin
dat gebeurt) dan over de werkelijke stelling van de maand.
De meeste inzenders (55 = 90,2%) vinden de monitor niet effectief. Als nieuw
argument wordt op het forum aangevoerd dat ‘velen een mogelijke vloek niet als
vloek herkennen’. Een van de zes ‘voorstanders’ denkt dat door de monitor ‘mensen
geconfronteerd worden met feiten, wat bezinning tot gevolg kan hebben’.

Antwoorden Taaltest
(zie bladzijde 233)
A. Spelling
1. a. bacchanaal
2. c. inbussleutel
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3. c. gejeu-de-bould
4. b. relikwieën
5. a. vilein

B. Woordenschat
1.
2.
3.
4.

b. pannenkoekje
a. plat brood
c. zoet gebak
a. plat brood

C. Zoek de fouten
1. bastaardsuiker mag ook, handjevol, vermicelli, oosterse, exquise
2. Hetzelfde geldt of Dat geldt eveneens, chef-kok, erin, omega-3- (volgens het
Groene Boekje omega 3- en omega 6-vetzuren
D. Extra
Het woord plankenkoorts is een leenvertaling van het Duitse Bühnenfieber. De
andere woorden zijn vertalingen van respectievelijk background information,
greenhouse effect, pathfinder en school-leaver.
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Raymond Noë
InZicht
Krachttermen
‘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.

Piet van Sterkenburg, emeritus hoogleraar lexicologie en voormalig directeur van
het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, is in Nederland dé expert als het gaat
om krachttermen. In 1997 verscheen zijn monografie Vloeken. Een cultuurbepaalde
reactie op woede, irritatie en frustratie, een werk waarvan in 2001 een sterk
uitgebreide tweede editie verscheen, en dat zowel bij de vakbroeders als bij het
grote publiek goed in de smaak viel.
Als alle taalgebruik is ook vloeken en schelden aan verandering onderhevig, en
daarom is Van Sterkenburg in 2007 een onderzoek begonnen naar de stand van
zaken anno nu. De bevindingen van dat onderzoek, waaraan zo'n duizend
respondenten meewerkten, zijn terug te vinden in het populair-wetenschappelijke,
mooi verzorgde boek Krachttermen, dat onlangs is verschenen. De belangrijkste
conclusie is dat het schelden vloekgedrag verruwt en dan vooral in kwantitatieve
zin: men neemt steeds minder vaak een blad voor de mond.
Bij de scheldwoorden is er een ook in 1998 al gesignaleerde toename van aan
incest en homoseksualiteit gerelateerde termen, maar de frequentst gebruikte zijn
nog steeds klootzak, lul, eikel, hoer, homo en teringlijer. Wat de vloeken betreft (met
daarbij ook ‘profane vloeken’ als het zeer populaire shit en fuck) valt op dat ouderen
die steeds meer zijn gaan gebruiken, en jongeren juist wat minder. Een andere
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conclusie is dat het percentage uit het buitenland afkomstige vloeken en
verwensingen toeneemt.
Van Sterkenburgs onderzoek beslaat overigens slechts een enkel hoofdstuk in
Krachttermen. In de rest van het boek gaat het vooral over de aard, de geschiedenis
en de taalkundige en maatschappelijke aspecten van vloeken, bastaardvloeken,
profane vloeken, verwensingen, beledigingen, en scheld-, schimp- en spotwoorden
- een ‘lichtvoetige’ beschrijving van een door sommigen verfoeid maar zeer alledaags
verschijnsel.

Krachttermen. Scheldwoorden, vervloekingen, verwensingen,
beledigingen, smeekbeden en bezweringen is een uitgave van Scriptum
en kost €17,50 (gebonden, 136 blz.). ISBN 978 90 5594 609 9

■Handboek Nedersaksisch

Het Nedersaksisch wordt gesproken door twee miljoen Groningers, Drenten,
Overijsselaars, Gelderlanders en een handvol Friezen, en sinds de erkenning als
regionale taal (in 1996) wordt er veel gedaan aan de bescherming en promotie
ervan. Ook de behoefte aan kennis erover is toegenomen, en hierin voorziet het
Handboek Nedersaksische taal- en letterkunde. Dit lijvige werk beschrijft de
taalkenmerken van het Nedersaksisch en de verschillende regionale varianten,
alsook de historische, talige en naamkundige samenhang van het gebied waar de
taal gesproken wordt. Daarnaast wordt geïnventariseerd hoe vaak het nog gesproken
wordt en door wie. Andere onderwerpen die aan bod komen, zijn de geschiedenis
van het taalkundig onderzoek naar het Nedersaksisch, de literatuur van deze taal
en de situatie van het Nedersaksisch in Duitsland.

Handboek Nedersaksische taal- en letterkunde van Henk Bloemhof-e.a.
is een uitgave van Van Gorcum en kost €59,50 (ingenaaid, 466 blz.).
ISBN 978 90 232 4329 8

■Gekuist schoolwoordenboek

Begin februari 2007 kreeg Van Dale Lexicografie veel kritiek op het voornemen om
op verzoek van een aantal scholen uit Staphorst een gekuist schoolwoordenboek
uit te geven. Er zouden daarvoor zo'n tweehonderd vloeken, bastaardvloeken,
scheldwoorden en vulgaire en seksueel getinte woorden uit het Pocketwoordenboek

Onze Taal. Jaargang 77

Nederlands geschrapt worden. Van Dale trok zich de kritiek aan en liet de plannen
varen, maar het woordenboek is er nu toch gekomen, zij het gebaseerd op
woordbestanden van concurrent Het Spectrum. Het SchoolwoordenboekNederlands
is ontwikkeld door personeelsleden van vijf scholen in Staphorst, en het bevat
informatie over circa vijftienduizend veelgebruikte woorden.
Schoolwoordenboek Nederlands is een uitgave van Heutink en kost
€17,50 (gebonden, 549 blz.). Het boek is enkel te verkrijgen bij de uitgever:
www.heutink.nl.

■Schrijfhulpen

Uitgeverij Augustus voert sinds 2006 een ‘Schrijfbibliotheek’ over allerlei aspecten
van het creatief schrijven. Er zijn tot nu toe vijftien delen verschenen over
uiteenlopende onderwerpen als het schrijven van reisverhalen,
familiegeschiedenissen, kinderboeken, liedteksten, essays en interviews. Recent
zijn er twee elkaar aanvullende delen aan de bibliotheek toegevoegd, die geen
specifiek genre behandelen, maar die algemener van aard zijn en de (aankomende)
schrijver voorzien van taalhulp en stijltips. Het eerste is Schrijfstijl van Heidi Aalbrecht,
dat én de valkuilen én de finesses van zinsbouw en stijlmiddel-gebruik behandelt.
Het andere boek, Voor de vorm van Pyter Wagenaar, is een taal-vraagbaak waarin
onder meer de regels voor spelling, zinsbouw en interpunctie aan bod komen.
† Schrijfstijl. De basis van een goede tekst kost €15,- (gelijmd, 160 blz.).
ISBN 978 90 457 0150 9
† Voor de vorm. Taalvraagbaak voor schrijvers kost €19,50 (gelijmd, 272
blz.).
ISBN 978 90 457 0149 3
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■Einde van de standaardtaal

Taalhistoricus Joop van der Horst betoogt in zijn boek Het einde van de standaardtaal
dat er zich momenteel in de westerse wereld een wisseling van taalcultuur voltrekt.
Onze ideeën over taal, spelling, woordenboeken, grammatica en onderwijs zijn in
de Renaissance ontstaan, en wat we momenteel beleven is het einde van die
Renaissance-taalcultuur, en het begin van een radicaal andere omgang met taal hij schreef er eerder over in het februari/maartnummer. Lezers van Onze Taal kunnen
dit boek met korting bestellen. Zie de aanbieding op blz. 251.

Het einde van de standaardtaal. Een wisseling van Europese taalcultuur
is een uitgave van Meulenhoff en kost €22,50 (gelijmd, 375 blz.).
ISBN 978 90 290 8265 5

Luisterwoordenboek

Mijn tweede Van Dale is een voorleeswoordenboek voor de op een na allerkleinsten
(vanaf 4 jaar). Dit boek bevat korte, geïllustreerde versjes en verhaaltjes die de
betekenis van zo'n duizend, vaak wat abstractere woorden uitleggen. Een spin-off
hiervan is Mijn tweede Van Dale luisterwoordenboek. Dit bestaat uit een cd met 55
‘grappige en informatieve’ verhaaltjes en versjes waarin de betekenis van 150
woorden wordt uitgelegd, en een boekje met bijbehorende illustraties zodat er tijdens
het luisteren ook wat te kijken valt.
Mijn tweede Van Dale luisterwoordenboek van Martine Letterie, Betty
Sluyzer en Paula Gerritsen is een uitgave van Van Dale Lexicografie en
kost €14,95 (gebonden, 32 blz.).
ISBN 978 90 6648 096 4

Ampzing dicht
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Het Haarlemse Ampzing Genootschap ter bestrijding van het overbodige Engelse
leenwoord laat weer van zich horen, ditmaal met aap noot Mies Wim not yet. Part
toe, een nieuwe verzameling puntdichten waarin vooral gespeeld wordt met de
homofonie van Nederlandse woorden en Engelse leenwoorden (mail klinkt hetzelfde
als meel). Dat levert gedichtjes op als ‘Fruit spreek je momenteel uit als froet /
Benieuwd wat de vroedvrouw / Daarmee moet.’ Het boekje is geïllustreerd met
stemmige tekeningen waarop we de door het genootschap in het leven geroepen
stripfiguur Ampzing aantreffen op allerlei Haarlemse binnenstadslocaties.

Aap noot Mies Wim not yet. Part toe van Eric J. Coolen is een uitgave
van het Ampzing Genootschap en kost €12,95 (ingenaaid, 80 blz.).
Bestellingen: www.ampzing.nl.
ISBN 978 90 808466 5 4

Chinees

In de recente stortvloed aan publicaties over China bevonden zich ook twee
reiswoordenboekjes. Het eerste is het Prisma miniwoordenboek Chinees, een
woordenboekje op zakformaat dat 15.000 Nederlandse woorden, uitdrukkingen en
gezegden in het Chinees vertaalt, en vice versa. De Chinese ingangen en vertalingen
worden zowel in karakters gegeven als in de pinyin-notatie (waarvoor het Latijnse
alfabet wordt gebruikt). Het boekje bevat ook een basisgrammatica van het Chinees.
Van een geheel andere orde is Onmisbaar Chinees, dat allerlei pasklare zinnen
ten behoeve van de olympische sporters en hun supporters in het Chinees vertaalt.
De toon is zeer licht, getuige zinnen als ‘Hoe zeg je Chinees in het Chinees?’, ‘Wat
zijn die communisten stil’, ‘Mijn broekje zit te strak’ en ‘Ik heb vijf zonen’ - dit alles
onder het motto ‘Chinees is niet moeilijk, maar je moet het wel even weten.’
† Prisma miniwoordenboek Chinees van Norma Fong en Naizheng Du
is een uitgave van Het Spectrum en kost €12,50 (ingenaaid, 756 blz.).
ISBN 978 90 274 4181 2
† Onmisbaar Chinees voor sporters, supporters en bobo's van Jan en
Kees 't Hart is een uitgave van Querido en kost €6,95 (gelijmd, 155 blz.).
ISBN 978 90 214 3446 9
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■Week van de alfabetisering
In Nederland zijn nog steeds zo'n 1,5 miljoen laaggeletterden. Tijdens de vierde
Week van de alfabetisering (8 tot en met 15 september) wordt extra aandacht
geschonken aan hun situatie, met als doel laaggeletterdheid bespreekbaar te maken
en het taboe daaromtrent te doorbreken. De week begint met de Internationale dag
voor de alfabetisering (8 september), en die vormt het startsein voor allerlei
activiteiten van bedrijven, gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties.
Meer informatie vindt u op de website www.weekvandealfabetisering.nl.

En verder
■Aap. Alfabetiseren in drie stappen van Ad Bakker. Aap staat voor ‘Alfabetisering
Anderstaligen Plan’ en is een op inzichten uit het basisonderwijs gebaseerde
methode waarmee volwassen anderstaligen kunnen leren lezen en schrijven. Twee
delen met twee cd's. Boom, €49,90 (ingenaaid, 173 + 129 blz.).
ISBN 978 90 8506 503 6
■Spelling en taaltips van Judith Winterkamp. Secretaresses kunnen bij het blad
Management Support vragen stellen over taal, spelling en correspondentie. Spelling
en taaltips beantwoordt de 120 meestgestelde vragen van de afgelopen drie jaar.
Elk hoofdstuk sluit af met een aantal taaltips. Kluwer, €34,50 (gelijmd, 88 blz.).
ISBN 978 90 130 5474 3
■Kleine baas in Parijs van Peter Henk Steenhuis. Verslag van een vader over
hoe zijn zoon de taal ontdekt. Vervolg op Kleine baas (2004) en De schoolekster
(2006). Van Gennep, €14,95 (gelijmd, 184 blz.).
ISBN 978 90 5515 903 1
■Geheime gebaren? van Joke de Jonge. Spannend jeugdboek (10+) waarin
gebarentaal een belangrijke rol speelt. Met tekeningen van Jolet Leenhouts. Van
Tricht uitgeverij, €9,90 (gelijmd, 104 blz.).
ISBN 978 90 77822 22 7
■Het is te doen! van Marian Hoefnagel. Lijst van het-woorden met oefeningen
ten behoeve van anderstaligen die het Nederlands al redelijk beheersen maar het
onderscheid tussen de- en het-woorden maar niet onder de knie kunnen krijgen.
Intertaal, €9,90 (ingenaaid, 48 blz.).
ISBN 978 90 5451 862 4
■De winnende dialoog. Onderhandelen voor professionals van Thomas Benedict.
Dit boek biedt ‘het overzicht, de techniek én het inzicht om uitdagende zakelijke
gesprekssituaties tot een goed einde te brengen’. Business Contact, €19,90 (gelijmd,
208 blz.).
ISBN 978 90 470 0074 7
■Ontheven aan de tijd. Linguïstisch-historische studies voor Jan Noordegraaf,
onder redactie van Lo van Driel en Theo Janssen. Feestbundel ter gelegenheid van
de zestigste verjaardag van taalhistoricus Jan Noordegraaf. Bevat 29 artikelen van
vakbroeders over ‘taalkundigen en taalkundige ideeën van de oudheid tot nu’.
Stichting Neerlandistiek, €32,50 exclusief porto (gelijmd, 322 blz.). Bestellingen:
Stichting Neerlandistiek VU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.
ISBN 978 90 8880 006
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Taalergernissen
Hoort of ziet u taalverschijnselen die u lelijk, verwerpelijk, leuk, nieuw
of anderszins opmerkelijk vindt? Laat het ons dan weten. Liefst per
e-mail (redactie@onzetaal.nl, met vermelding van uw adres) of anders
per reguliere post (Redactie Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den
Haag).

Zoals het ernaar uitziet
L. van Kampen
De laatste tijd valt me een uitdrukking op die een flinke uitglijder kan worden
genoemd. Men zegt dan: ‘zoals het ernaar uitziet, zal het wel lukken’ in plaats van
‘Het ziet ernaar uit dat het wel zal lukken’ of ‘Zoals het er nu uitziet, zal het wel
lukken.’ Ik heb deze contaminatie zelfs al op de radio gehoord.

‘Genootschap, doe er wat aan!’

Heel BMW
Paul Weller - den Haag
De reclamejongens hebben weer eens iets nieuws bedacht, en nemen het klakkeloos
van elkaar over - eerst op de radio: ‘en dat is dus wel weer heel BMW’, en nu ook
al bij de pompstations: ‘scherpe prijzen en toch heel Shell’.

Sorry?
Anneke Brandsma - Sneek
In plaats van ‘Wat zegt u?’ of ‘Ik begrijp het niet’ roepen steeds meer mensen slechts:
‘Sorry?’ Ik krijg er de kriebels van en denk erover voortaan te reageren met: ‘Wat
zegt u?’, en daarbij m'n meest neutrale gezicht te trekken. Volgens mij kan het bijna
niet anders dan dat de ander vervolgens gaat vertellen, in gewoon Nederlands, dat
zij/hij me niet verstond. En dan kunnen we weer vooruit!

Komaf
S.C. Walland - Amsterdam
Wat is er toch gebeurd met het woord afkomst (in de betekenis van wie je voorouders
waren)? Ik kom het zowel in gesproken als in geschreven gedaante vaak tegen als
komaf. Dit was ooit de onofficiële, wat besmuikte maar lelijke vorm die gebruikt werd
om de indruk te vermijden dat je afkomst belangrijk vond. In Van Dale werd er tot
1999 het label ‘ironisch’ aan toegevoegd. Vanaf die tijd staat het zonder label in het
woordenboek; en inderdaad: komaf lijkt nu het oorspronkelijke woord helemaal te
verdringen.
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De handdoek gooien?
Frans Lisman - Velp
De uitdrukking de handdoek inde ring werpen is algemeen bekend. Van Dale meldt
dat het gezegd wordt van een bokser die de strijd opgeeft, met als figuurlijke
betekenis: ‘iets opgeven’.
Tegenwoordig schrijven sportjournalisten steeds vaker ‘de handdoek gooien’.
Over werpen of gooien wil ik niet vallen, maar wat is het toch jammer dat door het
weglaten van in de ring de ontstaansgrond van deze uitdrukking verloren dreigt te
gaan.
Nú gebeurt het nog uit laksheid, stráks echter uit onwetendheid, en daarna komt
het zó in Van Dale en is de verloedering in mijn ogen compleet.

Vaak nog korter
Jaap Brugman - Dokkum
In de Volkskrant van vrijdag 30 mei verklaart Bert Klerk, bestuursvoorzitter van
spoorbeheerder ProRail: ‘In feite ontstaat een soort metro-achtig systeem, waarbij
de reiziger nooit langer dan tien minuten op een volgende sneltrein of intercity hoeft
te wachten, en vaak nog korter.’ Die laatste frase lijkt mij totaal overbodig. Nooit
langer dan tien minuten is toch altijd korter?
Een incident lijkt deze manier van zeggen al niet meer. Ook op internet komt de
constructie voor:
- [Mijn baby's] hebben vanaf een maand of 2 nooit langer dan 5 minuten over
een borst gedaan, vaak nog minder.
- Ze werkt haast nooit minder dan 10 à 11 uur per dag, en vaak nog meer.
- Dat wil zeggen dat zij niet meer mogen drinken dan 1,5 liter per 24 uur en vaak
nog minder.

Gesignaleerd
Indexatie
Mr. R.W. Asser - Amstelveen
In de wereld van de pensioenen is het woord indexatie in een nieuwe betekenis
doorgedrongen (onder meer bij pensioenfonds ABP). Vroeger betekende indexatie
‘het binden aan een index’. Wie denkt dat met de indexatie van pensioenen nog
wordt bedoeld dat de jaarlijkse verhoging van pensioenen gekoppeld is aan de index
van bijvoorbeeld de kosten van levensonderhoud of de lonen bij de overheid, vergist
zich. Tegenwoordig staat indexatie simpelweg voor ‘jaarlijkse verhoging’. Van een
koppeling is geen sprake: de verhoging is nu uitsluitend afhankelijk van wat de bestu
ren van de pensioenfondsen financieel mogelijk achten. ABP bevestigt dat nog eens
in ABP Magazine van najaar 2007, waarin over de indexatie staat: ‘Het bestuur
beoordeelt of de financiële positie van ABP voldoende sterk is om de pensioenen
te verhogen.’

Onze Taal. Jaargang 77

Hoe moeten we dit taalverschijnsel verklaren en kwalificeren? Is het een
eufemisme? Of zomaar een mooi woord voor een financiële maatregel die mooi
opgepoetst moet worden gepresenteerd?

Uitleenmoslim
Koos van der Burgh - Den Hoorn, Texel
In een op Planet.nl gepubliceerd ANP-bericht stond de volgende zin: ‘Uitleenmoslim
Salaheddien Boulaabi uit Almere heeft het niet drukker gekregen sinds Tweede
Kamerlid Geert Wilders (PVV) de film Fitna uitbracht.’ Deze - eerste - ‘uitleenmoslim’
van Nederland biedt zich aan om met niet-moslims in gesprek te gaan om zo
misverstanden over de islam uit de wereld te helpen.
Ik vind het een geestig nieuw woord - voor een nieuw soort geestelijke? Dat het
begrip aanslaat, blijkt wel uit de vele treffers die de term oplevert op internet.

Weesfiets
L.J. Kuis
In het streekblad Onze Vechtstreek ben ik een mooi nieuw woord tegengekomen:
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weesfietsen. Dat zijn fietsen die verlaten zijn door hun eigenaar, en die op het station
in Maarssen binnenkort weggehaald worden, om plaats te maken voor fietsen die
nog wél gebruikt worden.
Als je andere kranten en gemeentelijke mededelingen bekijkt, blijkt dat ook in
Assen, Leiden, Mechelen, utrecht en Delft maatregelen tegen weesfietsen worden
genomen, ook altijd rond het NS-station. Op internet komt het woord bijna 2000
maal voor.

De eigen Kuip
Cor Nelisse - Rotterdam
Ajax speelt zijn thuiswedstrijden in de Arena, Feyenoord doet dat in de Kuip, FC
Groningen in de Euroborg, en zo hebben nog veel meer voetbalstadions een naam.
Je zou daarom verwachten dat er gezegd en geschreven zou worden dat bijvoorbeeld
Ajax ‘in de Arena’ met 3-1 verloor van NAC Breda. Of anders ‘in eigen stadion’.
Maar nee, dat wordt heel vaak ‘in de eigen Arena’. Op Google levert dat maar liefst
3000 treffers op. ‘De eigen Euroborg’ komt bijna 900 keer voor en ‘de eigen Kuip’
is koploper met 8000 stuks.
Je zou je eraan kunnen ergeren, aan deze contaminaties, en erop kunnen wijzen
dat het allemaal pleonasmen zijn, zoals een ronde cirkel. Een cirkel is al rond, dus
dat ronde is overbodig. Net zo is de Kuip al het eigen stadion van Feyenoord, dus
is dat eigen een woord te veel. Bovendien: niemand denkt toch dat Feyenoord naast
‘de eigen Kuip’ ook nog een andere Kuip heeft?
Maar pleonasmen zijn niet altijd fout. Heeft een dichter het over ‘witte sneeuw’,
dan heet het opeens een stijlfiguur, waarmee de ongereptheid van de sneeuw wordt
geaccentueerd. Zo ongeveer moeten eigenlijk ook die eigen Arena, eigen Euroborg,
eigen Kuip en dergelijke gewaardeerd worden: als een handige en efficiënte manier
om in weinig woorden twee dingen tegelijk te doen: én de naam van het stadion
noemen, én benadrukken dat de club in kwestie daar zijn thuiswedstrijden speelt.

Hoestoet
J.M. Spier - Heiloo
Op 19 april zag ik op het NOS Journaal een kort bericht over weer een nieuwe rage:
het zoeken naar oude grammofoonplatenhoezen met portretten van (meestal)
pop-musici, en dan een foto laten maken met de hoes voor je gezicht - en wel zo
dat de afbeelding op de hoes en jijzelf één worden. Het verschijnsel werd aangeduid
met een Amerikaans-Engelse naam: sleeveface, maar een slimmerik bleek er een
even rake Nederlandse vertaling voor te hebben bedacht: hoestoet. Alhoewel dit
woord hoogstwaarschijnlijk nooit de Van Dale zal bereiken, vind ik het te mooi om
het niet te melden.
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Beter schrijf je beter
Ronald Hooijenga - Assen
Het gebeurt niet zo gek vaak dat door onze drie pubers gebezigd taalgebruik ook
door mijn vriendin en mij omarmd wordt, maar met het ‘nieuwe’ gebruik van beter
is dat anders.
Het gaat om zinnetjes als ‘Beter doe je daar wat aan’: een zeer efficiënte en
duidelijke vervanging van het omslachtige: ‘Het lijkt me verstandiger dat iemand
daar eens wat aan doet.’ Het citaat: ‘Mama is in de fifties. Beter wen je daaraan’ uit
het boek De Fifties Club hebben schrijfster Janine Hoekstein en ik met hand en tand
moeten verdedigen in drie verschillende correctierondes, maar het staat erin! De
uitgever had liever iets breedvoerigs met liever gezien, maar zo wijdlopig praten
hedendaagse pubers niet meer.
Het gebruik van beter aan het begin van een zin kan ook een algemeen
waardeoordeel inhouden: ‘Beter leer je tellen’ komt niet zo zeer in de plaats van:
‘Zou het niet goed zijn als je eens leerde tellen?’ maar eerder van: ‘Kunnen ze niet
rekenen of zo?’ Beter verzin je zelf nog meer voorbeelden. De mogelijkheden zijn
eindeloos, maar natuurlijk geldt ook hier: overdaad schaadt. Alleen maak dat die
pubers maar eens wijs.
Beter als losstaand woordje kan tot slot gebruikt worden als blijk van goedkeuring:
‘Je zus is geslaagd.’ ‘Beter!’ ‘Dit stukje komt in Onze Taal.’ ‘Beter!’

Topless vergaderen
Arie Snoek - Rotterdam
In een personeelskrant van de gemeente Rotterdam werd mijn aandacht getrokken
door een stukje met als kop ‘Topless vergaderen’. Ik zal vast niet de enige zijn
geweest die meteen een zonnig beeld voor zich zag van met ontbloot bovenlijf
vergaderende mensen - nu ja, laat ik maar eerlijk zijn: van met ontbloot bovenlijf
vergaderende vróúwen. Topless staat nu eenmaal voor ‘met ontblote borsten <v.
vrouw>’, zoals Van Dale Engels-Nederlands het onomwonden omschrijft.
Natuurlijk werd hier met topless vergaderen iets heel anders bedoeld. Het ging
om bijeenkomsten zonder bliepende, zoemende, trillende of anderszins storende
mobiele elektronische communicatiemiddelen: palm- en laptops (vandaar dat topless),
maar ook mobieltjes, iPods, BlackBerry's en wat er verder allemaal nog meer is. De
schrijfster van het stukje zag alleen maar voordelen: ‘Besparen op tijd en irritatie en
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investeren in persoonlijke aandacht lijkt met topless vergaderen een mooie, haalbare
doelstelling.’
Het blijft intussen een opmerkelijke uitdrukking, topless vergaderen. Allereerst
springt natuurlijk de wel erg opgelegde dubbelzinnigheid van dat topless in het oog,
maar ook de herkomst is opvallend. Woord en begrip blijken namelijk beide te zijn
ontstaan in ‘Silicon Valley’, in Californië. Uitgerekend daar, in het kloppende hart
van de computerindustrie, waar onder andere giganten als Google en Apple
gevestigd zijn, ontdekten al die nerds hoe verfrissend het is om te vergaderen zonder
gestoord te worden door - ja, door hun eigen uitvindingen.
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl
Erectiepil Viagra begon zijn loopbaan als bloedvatverwijderaar.
NRC Handelsblad
Bordje bij de HEMA
Problemen voor Victor Muller: de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
heeft de bestuursvoorzitter van Spyker een recordboete gegeven voor
handel in voorkennis.
Autoweek

ME treedt op bij Turks feest De mobiele eenheid moest gisteravond
rond half twaalf optreden op de Vaillantlaan, omdat de Turkse
feestelijkheden uit de hand dreigden te lopen.
AD
De gaslek ontstond rond kwart voor tien toen tijdens het heien een paal
werd geraakt.
Leusder krant

CDA overweegt verbod op illegaliteit
Het CDA overweegt zich aan te sluiten bij de rechtse oppositiepartijen
die illegaliteit strafbaar willen stellen. De regeringsfractie neigt daartoe
uit frustratie over de problemen die het vastzetten van illegalen nu met
zich meebrengt.
Nu.nl
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OV-ambassadeur mag nog twee jaar aan de sla
De benoeming van OV-ambassadeur Jeltje van Nieuwenhoven wordt
met twee jaar verlengd tot eind 2010.
Staatscourant
Kabinet wil sterke vereenvoudiging natuurwetten
De ministerraad heeft op voorstel van minister Verburg van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ingestemd met het voornemen om drie
natuurwetten te integreren: de Flora- en faunawet, de
Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet.
Persbericht ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
‘Avonden zat ik met de kleine op mijn armen. Ik merkte dat ook bij mannen
op een natuurlijke wijze vadergevoelens kunnen ontstaan.’
Gay Krant
El Al vertrekt van Schiphol
De Israëlische luchtvrachtmaatschappij El Al Cargo wil al haar
vrachtactiviteiten van Schiphol naar de Belgische luchthaven Luik
verplaatsen.
de Volkskrant
Bordje in de Apenheul
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‘Wij gaan nog voor u stoppen in Blerick’
Taal in het werk [10]: de treinconducteur
Arjen van Veelen
Er zijn beroepen waarin taal zo niet de hoofdrol, dan toch zeker een flinke
bijrol speelt. Geregeld worden ze in Onze Taal geportretteerd. Deze keer:
de treinconducteur. Hij moet de reiziger onderweg informeren: eerlijk en
zakelijk, maar ook persoonlijk en positief. En humor mag - maar niet altijd,
en zeker niet te veel.

Voor hoofdconducteur Michael is duidelijk zijn het belangrijkst.
Foto: Arjen van Veelen

‘Dames en heren, jongens en meisjes, hier ben ik dan, uw favoriet! Maar voor
degenen zonder kaartjes niet!’
Leuk? Of tergend? Dat hangt ervan af. Bent u een doorgewinterde ochtendforens?
Dan zult u wellicht gruwen van deze olijke treinconducteur. Bent u een dagjesmens,
op weg naar Zandvoort? Dan tovert het omroepbericht eerder een lach op uw gezicht.
De treinconducteur: soms een opgewekte gezagvoerder, soms een belerende
schoolmeester. Soms is hij de net iets te vrolijke verkoper, soms zwijgt hij juist in
alle talen.
Liefhebber of niet, wie vaak met de trein reist, kan het zijn opgevallen dat de jofele
treinconducteur zeldzamer wordt. De NS lijkt de teugels van de professionalisering
wat strakker aan te trekken. Conducteurs moeten sinds vorig jaar op omroepcursus,
waar ze leren humor te doseren en vertraging ‘extra reistijd’ te noemen. En het
publiek, de reizigers? Die hebben volgens conducteurs ook minder behoefte aan
amusement door de speaker: ze reageren soms agressief op grapjes (als ze al
luisteren, want steeds meer reizigers dragen een koptelefoon). ‘Gekke
omroepberichten zijn er nog wel, maar ik hoor ze minder’, zegt
treinhumorverzamelaar Freek Dijkstra (zie ook het kader op de volgende bladzijde).

■Cabaretier
Bestaat de cabaretier onder de kaartjesknippers eigenlijk nog wel? Of volgen de
conducteurs getrouw het protocol? Op een doordeweekse dag gingen we op zoek
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naar omroeptalent. Het startpunt is Amsterdam Centraal, spoor 2, net voorbij de
Burger King. Daar is de kantine voor NS-personeel. Voor de ingang staat
hoofdconducteur Michael. Zijn dienst zit er net op.
‘De eerste keer dat ik moest omroepen’, vertelt hij even later in het NS-honk,
‘stond het zweet op mijn rug. Ik weet niet waar dat vandaan kwam. Misschien doordat
je voor je gevoel honderden mensen toespreekt? Die angst is nu verdwenen, doordat
ik het heel veel heb gedaan.’ Michael is nu tweeënhalf jaar conducteur. Hij is Ajax-fan,
en doet af en toe ook supporterstreinen van zijn club. Hij is een prof. Duidelijk zijn
is het belangrijkst, vertelt hij. En de conducteur moet van zich laten horen, ook al
heeft hij bijvoorbeeld bij een ernstige vertraging nog geen nieuwe informatie.
Humor? Dat kan, maar met mate, en liefst een beetje origineel. ‘Vooral 's ochtends
vroeg zitten de reizigers er
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niet op te wachten dat je de pias gaat uithangen. Je hebt ook conducteurs die alleen
maar grappen maken. Je kent het wel: ‘Dames en heren, denkt u aan uw bagage...
en neemt u ze dan ook mee.’ Vreselijk, eigenlijk.’

■Pimpelpaars pak
De NS heeft geen strakke regels voor het gebruik van humor, legt projectmanager
Ellen Vingerhoets uit. Na een carrière bij onder meer RTL-televisie ging ze bij de
NS een cursus omroepen ontwerpen. Conducteurs zijn vaak wat autonome types,
weet ze; het verbieden van grappen heeft niet zo veel zin. ‘Ik laat het gebruik van
humor over aan het vakmanschap van de conducteur. Die moet inschatten wanneer
het kan. In een nachtnettrein vol jongeren die zijn wezen stappen of in de strandtrein
naar Zandvoort kan het beter dan in de ochtendspits.’ Sommige grappen worden
volgens Vingerhoets vooral gemaakt uit eigenbelang. Zoals de overbekende grap
over het meenemen van de bagage. ‘Die is bedacht omdat de conducteur geen zin
heeft om zelf die achtergelaten bagage op te ruimen. Dat vind ik niet klantvriendelijk.’
‘De conducteur moet ook niet te joviaal doen. Zo van: “Dames en heren, jongens
en meisjes, een bijzonderrrr goeie middag.” Dat vind ik niet professioneel; dat leidt
af van de inhoud. Als Philip Freriks in een pimpelpaars pak met gele das het journaal
presenteert, let je ook niet meer op wat hij zegt. Ik adviseer conducteurs om de
humor te bewaren voor het een-op-een-contact met de klant, dan kun je veel beter
inschatten of het wordt gewaardeerd.’
Wat moet een conducteur absoluut niet zeggen? ‘Mijn tenen krommen als ik een
conducteur hoor die meldt: “Pro-Rail heeft in al zijn wijsheid besloten om een
goederentrein voor te laten gaan.” Je kunt best zeggen: “We zitten achter een
goederentrein.” Maar ga niet zitten vingerwijzen. Waar ik ook scherp op let, zijn
conducteurs die op hun eindbestemming aankomen. Die roepen soms om op een
manier van: “Mijn dienst zit erop, ik ben weg.” Dan zeg ik: voor jou is dit de
eindbestemming, maar de klant gaat misschien nog verder. Ik leer ze dat ze altijd
de drie belangrijkste overstapmogelijkheden moeten geven, inclusief actuele
vertrektijd en spoor. Die hebben ze staan in hun Railpocket, een soort zakcomputer.’

■Verjaardagsfeestje
Michael haalt af en toe wel een grap uit. Het zorgt ervoor dat je een beetje één bent
met de mensen, vindt hij. ‘Een keer, 's avonds laat, zat er een groep jongens in een
trein een verjaardagsfeestje te vieren. Het leek wel of ze de coupé hadden afgehuurd,
of geconfisqueerd. Toen riep ik om: “Als er nog leuke meisjes in de trein zitten... in
coupé nummer zoveel zit een jongen die net dertig is geworden.” Toen gingen er
ook echt een aantal meisjes heen. En als ik voorbij Eindhoven kom, moet ik altijd
“Eendhoven” zeggen. Dat horen ze toch niet, want ze praten daar zelf zo. Of toen
Ajax daar twee jaar geleden met 5-1 had gewonnen, deed ik een keer net of ik
hoestte en zei: “Kuch - vijf - kuch - een.”’
‘Ik heb ook een collega, die lijkt net een dooie, maar hij heeft ontzettend droge
humor. Echt een stille komiek. Ik was een keer verkouden en had een hoestbui. Hij
pakt de hoorn en zegt: “Dames en heren, dan nu het laatste nieuws uit Pieterburen.”
En vervolgens houdt hij de hoorn naar mij, terwijl ik sta te hoesten.’
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■Pijn verzachten
Wat te doen bij slecht nieuws? De juiste woordkeus kan de pijn verzachten, weet
Vingerhoets. In de nieuwe huisstijl van de NS heet een trein dus niet langer
‘vertraagd’, maar heeft hij ‘extra reistijd’, of komt hij ‘later aan dan gepland’. ‘Al blijft
de boodschap soms hetzelfde, die woorden en zinnen doen iets met de perceptie
van de klant. De NS is vaak in het nieuws vanwege iets wat we níét hebben gedaan,
iets wat we hebben verzaakt. Mijn insteek is: leg nu eens de nadruk op wat we wél
doen. Bijvoorbeeld: “We komen later aan dan gepland, maar we kunnen die en die
aansluiting nog wel halen.” Dat geldt ook voor de omroepberichten op het perron.
Zeg: “De trein naar Amsterdam vertrekt over vijf minuten van spoor 6”, in plaats van
“komt binnen met een vertraging”. Dat is overigens op advies van klanten. Die zeiden
dat ze wilden weten wanneer ze weg konden, in plaats van hoeveel vertraging de
trein heeft.’

Foto: Onze Taal

‘Vroeger zeiden we: “Er rijden geen treinen tussen Dordrecht en Breda.” Punt.
Nu is dat: “U kunt omrijden via Utrecht”, of: “Er rijden bussen in plaats van treinen.”
Juist bij calamiteiten is het ontzettend belangrijk dat de conducteur met een
omreisadvies komt.’

Treinhumor
Een conducteur vraagt aan de machinist: ‘Meester, kunt u even omroepen?’ De
machinist pakt de hoorn en roept: ‘Om!’ Of: twee conducteurs komen de coupé
binnen: ‘Hier zijn de knippendales!’ Liefhebbers van dit soort grappen kunnen terecht
op de site omroephumor.nl. Daar verzamelt Freek Dijkstra al sinds 1995
omroepberichten en spooranekdotes (gebundeld in het boekje Uw geld of uw kaartje.
De leukste uitspraken in en over de trein, vorig jaar verschenen bij Tirion, 125
pagina's, €10,-).
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■Persoonlijker
Zijn de conducteurs verzakelijkt door dit soort cursussen? Juist niet, vindt
Vingerhoets: de conducteur nieuwe stijl is persoonlijker. ‘Vroeger was het
omroepbericht vaak een standaardriedeltje. Nu zeggen conducteurs bijvoorbeeld:
“Goedemiddag, welkom in de intercity naar Venlo.” Of: “Wij gaan nog voor u stoppen
in Blerick.”’
Als het goed is, praat de conducteur ook niet meer in afstandelijke, lijdende zinnen
als ‘De reizigers wordt verzocht...’ Vingerhoets: ‘Op de cursus vraag ik: “Wie verzoekt
mij dat dan?” Hetzelfde geldt voor archaïsch taalgebruik. Dan vraag ik de cursisten
hoe vaak ze nu zeggen: “Ik ben vandaag naar de HEMA geweest alsmede naar de
Albert Heijn.” Je zegt toch ook niet: “Thans ga ik lunchen te Utrecht?” Sommige
conducteurs zijn al dertig jaar in dienst; die hebben het destijds zo geleerd. Net als
jargon. Berichten als: “Er is een stremming op het baanvak”, en “We trappen 'm hier
af” - dat zegt de meeste reizigers weinig.’

■Eng
Op spoor 10 bij de rookpaal staat conductrice Samantha. Ze zit nog maar een half
jaar in het vak. Samantha is blij dat de sprinter waar ze nu mee gaat een
stemcomputer heeft, met automatische omroepberichten. Want omroepen vindt ze
soms nog eng. ‘Sinds ik thuis kaartjes maak met de tekst die ik moet zeggen, gaat
het beter. Maar ik krijg gelukkig ook veel complimentjes van reizigers dat mijn stem
zo rustig en duidelijk is.’ Op de opleiding leerde ze dat je je stem aan het eind van
een bericht omhoog moet laten gaan; dan houd je de aandacht beter vast. En dat
je nooit moet zeggen dat een vertraging ‘klein’ is (want twee minuten vertraging kan
voor iemand betekenen dat hij zijn aansluiting mist).

Illustratie: Matthias Giesen
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‘Als je op een balkon vol met reizigers moet omroepen dat de trein niet rijdt, kan
dat eng zijn’, beaamt Vingerhoets. ‘Dan moet je, hupsakee, met een goed verhaal
komen.’ Op de cursus geeft ze handvatten mee voor conducteurs met plankenkoorts.
Zoals het OPA-principe: geef bij een vertraging de Oorzaak, een Prognose en een
Advies. ‘Klanten willen weten wat er aan de hand is, hoelang het gaat duren, en wat
de alternatieven zijn. Ik roep tijdens die training dan ook steeds: “OPA, OPA, OPA!”’
Een andere vuistregel: een perfect bericht bevat maximaal zeven elementen
(zoals een begroeting, of het noemen van de overstapmogelijkheden). ‘Het is
wetenschappelijk onderzocht dat een bericht dan nog behapbaar blijft. Conducteurs
die het eng blijven vinden, adviseer ik om net als Samantha de berichten thuis voor
te bereiden en pen en papier te gebruiken.’

‘Er zit een vos in de trein’: treinjargon
Jargon zorgt soms voor spraakverwarring op de trein. Hoofdconducteur Michael
weet wel een voorbeeld. Een machinist zei tegen een conducteur die nog niet zo
lang in dienst was: ‘Er zit een vos in de eerste klas.’ VOS staat voor ‘vakondersteuner’
(de assistent van de ‘PM’, de procesmanager). De conducteur denkt echter dat het
om een dier gaat. Hij reageert verbaasd: ‘Wat doet een vos daar dan?’ De machinist:
‘Nou gewoon, hij rijdt mee naar Amersfoort.’ De conducteur weer: ‘Moet ik 'm
wegjagen?’ Machinist: ‘Natuurlijk niet!’ Pas na een minuut komt er een einde aan
de klucht.
Ander spoorwegjargon:
dekken

koppelen van treinstellen (‘Ik word
gedekt’)

HC

hoofdconducteur

lastgeving

opdracht van de verkeersleiding aan de
machinist, bijvoorbeeld om langzamer te
rijden (‘Wegens een lastgeving...’)

meester

machinist

passagieren

meereizen van NS-personeel

prik

(op een bovenleiding:) stroom

slag

retourtje (‘Dit is mijn laatste slagje
vandaag’)

tegentrein

trein uit de tegenovergestelde richting

tuin

rangeerstation (‘Ik ga naar de tuin’)

■Aanrijding met een persoon
Zelfs als je moet vertellen dat er een vertraging is, kun je als conducteur
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‘scoren’, weet Vingerhoets. Stel: je trein staat stil, en jij noch je machinist weet wat
er aan de hand is. Wat moet je dan doen? Volgens Vingerhoets is dat bij uitstek het
moment om de hoorn te pakken. ‘Laat horen dat je er bent. Zeg desnoods dat je
ook niet weet hoelang de vertraging gaat duren, maar dat je terugkomt zodra je
meer weet. “Ja, maar ik heb toch niks te vertellen?”, reageren conducteurs dan
soms. Maar juist op zo'n moment kun je je rol als conducteur pakken. Straal zorg
uit. Laat horen dat je actie onderneemt. Zeg dat je even gaat bellen met de
treindienstleider. Ga niet zitten wachten. Niets is voor een reiziger zo erg als niets
te horen krijgen.’
Een van de heftigste momenten voor een conducteur is als iemand voor de trein
gesprongen is. Je bent zelf aangeslagen door wat je hebt gezien, en dan moet je
de reizigers informeren. ‘Wees zo eerlijk mogelijk’, benadrukt Vingerhoets. ‘Teksten
als “logistieke problemen” vind ik dan echt onacceptabel. Het kan zomaar zijn dat
klanten zelf iets lugubers hebben gezien; dan moet je niet aankomen met een
verzonnen verhaal. Ik adviseer om te zeggen: “aanrijding met een persoon”. Nooit
“zelfmoord”, want dat weet je op dat moment nog niet zeker.’

■Ipods
Buiten op het stationsplein staat conducteur Marcel een bakje koffie te drinken. Hij
is van het zeldzaam wordende type van de conducteur met de kwinkslag. ‘Soms
als ik in Den Haag ben,’ vertelt hij met pretoogjes, ‘dan roep ik om in het Haags, zo
van “Hollans Spoâh”. En in Rotterdam doe ik het in het Rottûrdams. Maar als ik dan
door de trein loop, spreek ik gewoon Amsterdams. Dan zegt iemand: “U bent
helemaal geen Rotterdammer. Waarom roep je dan zo om?” Zeg ik: “Dan verstaan
jullie me beter!”’ Soms loopt hij tegen de grenzen van de humor op. ‘Laatst, op een
maandagochtend, ik sta op een vol balkon, de vakantie is net voorbij. Ik zeg: ‘Zo,
lekker weer werken, hè?’ Dan zie je er een paar die niet lachen, hoor! Je ziet ze
denken: doe niet zo vrolijk man!’
Voor wie niet zit te wachten op die jofele berichten zijn er natuurlijk nog oordopjes.
Al loop je dan weer het risico dat je op een rangeerterrein belandt, weet conducteur
Michael. ‘Laatst heb ik drie keer omgeroepen dat een trein niet verder reed, maar
toen moest ik alsnog dertig mensen uit de trein halen. Die hadden hun iPods te hard
staan.’

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.
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• 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.

Hoofdletters in straatnamen
Martijn Smit - Utrecht
Onlangs was er in Onze Taal kritiek op enkele Groningse straatnamen: in het
meinummer (rubriek ‘Taalergernissen’) en het juli/augustusnummer (rubriek
‘Reacties’). Een van mijn grootste ergernissen op dat vlak werd daarbij niet genoemd:
het op straatnaambordjes achterwege laten van hoofdletters bij tussenvoegsels na
een titel. Voorbeelden zijn de ‘Burgemeester van Royenstraat’ in Hoogezand en de
‘Kardinaal de Jongweg’ in Utrecht. Het enige wat mij nu en dan kalmeert, is het
humoristische effect dat de tot voornaam verworden titel heeft.

Guangzhou moet Guangdong zijn
Guiqing Liang-van den Berg - Voorhout
Onze complimenten voor het juli/augustusnummer van Onze Taal, een themanummer
over het Chinees. Het was boeiend en vrijwel geheel correct, maar in Berthold van
Maris' artikel ‘Dat is echt ho sik. Which means: dat is echt lekker’ staat wel een fout.
Er staat dat Kantonezen uit Hongkong en de aangrenzende provincie Guangzhou
afkomstig zijn, maar dit is onjuist. De provincie heet Guangdong (wat ook lijkt op
Kanton); Guangzhou is daar de hoofdstad van - die verwarrend genoeg vroeger wel
Kanton genoemd werd.

De Chinese provincie Guangdong.
Wikipedia

Is nodig nog wel nodig?
J. Ottens - Hilversum
In het juli/augustusnummer van Onze Taal kom ik tot twee keer toe het bijvoeglijk
naamwoord nodig tegen, in een context waarin het een vreemde betekenis krijgt:
- Toch zijn er in Nederland wel de nodige liederen gemaakt over China en de
Chinezen (...).
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- Kantonezen en Wenzhounezen (...) bekijken elkaar ook met de nodige
vooroordelen.

Van Dale kent aan nodig ook een figuurlijke betekenis toe, in de zin van ‘een groot
aantal’, maar telkens als ik zoiets lees of hoor, vraag ik me af wat er nou zo nodig
aan is. De formulering die ik ongeveer gelijktijdig vond in het augustusnummer van
Vlinders, het tijdschrift van de Vlinderstichting, illustreert mijn probleem ‘(...) je zet
dat thuis op de harde schijf na de nodige, al of niet overbodige bewerkingen’.
Overbodige bewerkingen? En toch nodig?

Onze Taal. Jaargang 77

268

Taaladviesdienst
Gaten in de taal
Rokers op straat
Hoe noem je je broer en zus in één woord? Is er een woord voor het
geluid van schaatsen op natuurijs? En zou er een treffende term te
bedenken zijn voor het half afgescheiden restaurantzitje dat de
Engelsen ‘booth’ noemen? Denk mee en vul de gaten in de taal.
Hoe gaan we rokers noemen die hun sigaret noodgedwongen buiten de deur van
een horecagelegenheid opsteken? Dat vroegen we ons af in het zomernummer van
Onze Taal. Zijn er creatievere termen te bedenken dan het woord buitenroker?

■Negatief
Zo'n veertig mensen hebben in totaal honderd woorden aangedragen voor de
buitenrokers. Het woord buitenroker, dat we al in de oproep genoemd hadden, maakt
vanwege zijn letterlijkheid zeker kans om een vast begrip te worden. Vergelijkbaar
is stoeproker. Een dubbelzinniger woord is deurroker: hij staat niet alleen bij de
deur, maar rookt ook ‘deur’ (‘door’).
Veel suggesties getuigden van fantasie en creativiteit: asfaltteerder, expaf, indiaan
(vanwege de rooksignalen), nico (denk ook aan bob) en sigaar (‘de sigaar zijn’) zijn
zomaar een paar voorbeelden. Sommige voorstellen waren uitermate negatief, zoals
asbakkenras, paf-, peuk- of rookparia, stinkiewinkie, teringlijer en uitstinker. Drie
mensen stelden voor de buitenroker buitenstaander te noemen - geen positief begrip,
al levert het gezamenlijk buiten staan soms heel leuke contacten op. Smirting heet
dat in het Engels, een combinatie van smoking en flirting.

■Verdreven
Er is één woord dat de letterlijkheid van buitenroker combineert met een beladenheid
die voor zowel pro- als antirokers acceptabel is: uitroker. Dat woord is ook het vaakst
voorgesteld: zes keer. Uit doet natuurlijk aan buiten denken, maar ook aan
bijvoorbeeld ‘een avondje uit’ en de slogan ‘Uit, goed voor u’, schrijft Peter
Hoogervorst. En het woord als geheel is net zo goed een afleiding van uitroken in
de zin van ‘wegjagen, verdrijven’. Rokers voelen zich verschoppelingen en zouden
uitroker als geuzennaam kunnen gebruiken, terwijl niet-rokers het prima vinden dat
ze de sigaret naar buiten hebben verdreven.
Taalkundig gezien hééft uitroker die dubbele betekenis ook: je kunt het als
samenstelling van uit (‘buiten’) en roker zien, maar ook als afleiding van uitroken.
Bijzonder is wel dat het dan niet ‘degene die uitrookt’ betekent, maar ‘degene die
uitgerookt wordt’. Onze taal kent wel meer woorden met zo'n ‘omgekeerde’ betekenis,
zoals afdankertje, bijsluiter en oplegger.
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Popgroep Radiohead bood zijn nieuwste album aan tegen een door de koper te bepalen
prijs.

Oproep: prijs naar goeddunken
In allerlei landen zijn er musea en kerken die toeristen geen verplichte entree laten
betalen, maar wel vragen om een vrijwillige bijdrage. Dat verschijnsel komt soms
ook voor bij het aanschaffen van concrete producten. Dit jaar bood de Britse
popgroep Radiohead zijn nieuwste album aan tegen een door de koper te bepalen
prijs - zonder minimum- of maximumbedrag te noemen. En ook de bezoekers van
de jongste editie van Poetry International in Rotterdam konden deze zomer zelf
bepalen wat ze ervoor overhadden.
Hoe zou u zo'n niet door de verkoper vastgestelde verkoopprijs noemen? Laat
het ons weten via gaten@onzetaal.nl of Onze Taal, t.a.v. Taaladviesdienst, Raamweg
1a, 2596 HL Den Haag.
Stuit u zelf weleens op een verschijnsel waarvan u merkt dat er geen gangbaar
Nederlands woord voor bestaat? Dan willen wij dat graag in deze rubriek voorleggen
aan de lezers. Stuur uw suggesties naar de Taaladviesdienst.

Onze Taal. Jaargang 77

269

Taaladviesdienst
Vraag en antwoord
Volgend weekend
? Stel dat ik op een woensdag de vraag krijg: ‘Zullen we volgend weekend
gaan wandelen?’, is dan het eerstvolgende weekend bedoeld of het weekend
daarna?
! Waarschijnlijk het weekend daarná, maar volgend weekend is vaak dubbelzinnig.
Op woensdag, donderdag of vrijdag wordt volgend weekend doorgaans opgevat
als het weekend dat ruim een week later begint. Maar bijvoorbeeld op maandag
kan ook het eerstvolgende weekend bedoeld zijn, omdat dat voor je gevoel nog vrij
ver weg is (en er net een ander weekend afgelopen is).
Het werkt bij weekends dus anders dan bij weken, maanden, jaren en dergelijke:
volgende week of volgende maand duidt altijd de week of de maand aan ná de
‘huidige’ week of maand. Daarin zit hem ook het verschil: je bevindt je altijd wel in
een bepaalde week of maand, maar lang niet altijd in een bepaald weekend.
Een duidelijkere aanduiding voor het eerstkomende weekend is komend weekend
of aanstaand weekend - of dit weekend, maar dat kan ook op het voorbije weekend
slaan. Voor het weekend dat aan het eind van volgende week valt, bestaat helaas
geen ondubbelzinnige omschrijving; meestal zul je iets moeten zeggen als ‘niet
aanstaand weekend, maar het weekend erna’.

Uitspraak leges
? Wat is de juiste uitspraak van het woord leges?
! Er zijn twee mogelijkheden: ‘leegès’ (met de g van goed) en ‘leezjus’ (rijmend op
colleges), beide met de klemtoon op de eerste lettergreep. De g-uitspraak is het
oudst.
Leges is het meervoud van het Latijnse lex, dat ‘wet, bepaling’ betekent, maar
ook ‘verordening’ en ‘geldstraf’. In de middeleeuws-Latijnse betekenis ‘kosten van
ambtelijke verrichtingen’ is leges in het Nederlands terechtgekomen.
Op grond van de Latijnse herkomst ligt de zj-uitspraak niet erg voor de hand. Toch
heeft deze de afgelopen decennia terrein gewonnen, onder invloed van Franse
leenwoorden als colleges, maneges en privileges, waarin die zj-klank van oorsprong
wél voorkomt. In de nieuwere naslagwerken, zoals de grote Van Dale (1999 en
2005), wordt de uitspraak ‘leezjus’ genoemd, naast ‘leegès’.

Verleden tijd aanbevelen
? In Van Dale staat bij aanbevelen als verledentijdsvorm beval aan. Maar de
meervoudige vorm staat er niet in. Hoe luidt die?
! De meervoudsvorm is bevalen aan: ‘Zij bevalen ons aan een trein eerder te nemen.’
Veel sterke werkwoorden met een ‘korte’ a in de enkelvoudige verledentijdsvorm
hebben een ‘lange’ a in de meervoudige vorm. Denk aan lezen (las - lazen), geven
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(gaf - gaven), zien (zag - zagen) en komen (kwam - kwamen). Dat geldt ook voor
bevelen en aanbevelen.
Die meervoudige vorm is in de cd-romversie van de grote Van Dale (2005)
overigens wel op te roepen. Bij de werkwoorden die als trefwoord zijn opgenomen,
zit - boven de eerste betekenisomschrijving - een knop ‘woordvormen’ met een
driehoekje (▶) ervoor. Door daarop te klikken, krijg je een uitgebreide lijst met
vervoegingen te zien.

Elfen/elven
? Wat is de juiste spelling: elfen of elven?
! Dat hangt van de betekenis af. Elven is een vorm van het telwoord elf: het kan om
het meervoud gaan of om een naamvalsvorm. Deze schrijfwijze is juist in constructies
als bij elven, tegen elven en met z'n elven.
De spelling elfen is juist als er sprookjesfiguren bedoeld zijn; in die betekenis komt
het bijvoorbeeld voor in elfenbankje, elfentaal en de koning der elfen. Een verouderde
woordvariant van elf is elve; het meervoud daarvan werd vroeger wel als elven
geschreven. Tegenwoordig is alleen elfen juist.

Elvenbankje of elfenbankje?
Foto: Onze Taal

Het betreft/betreffen woningen
? ‘Er komt een nieuwe woonwijk. Het betreft/betreffen vooral
eengezinswoningen.’ Is betreft of betreffen hier juist?
! Betreft is juist. In de constructie het betreft (of dat betreft, dit betreft) staat de
persoonsvorm altijd in het enkelvoud. Het is hierin namelijk het onderwerp, en dat
is enkelvoudig. Het meervoudige eengezinswoningen is het lijdend voorwerp van
de zin, en een lijdend voorwerp bepaalt nooit de vorm van de persoonsvorm. Het
meervoud betreffen kan wel gebruikt worden als het onderwerp meervoudig is:
‘Deze wijzigingen betreffen onder meer de eengezinswoningen.’
Verwarrend is misschien dat in een zin als ‘Het zijn vooral eengezinswoningen’
het meervoud na het wél goed is: hier is eengezinswoningen het naamwoordelijk
deel van het gezegde, en dat kan de persoonsvorm juist wél beïnvloeden. Er moet
dan wel een koppelwerkwoord in de zin staan (zijn, blijven, worden, lijken en
dergelijke). Zie voor meer uitleg hierover een advies op onze website:
www.onzetaal.nl/advies/datzijn.php.
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Onvertogen
? Wat betekent onvertogen, zoals in ‘Er viel geen onvertogen woord’?
! Onvertogen betekent zoiets als ‘verkeerd, ongepast, ruw’. Maar oorspronkelijk was
de betekenis ‘zonder uitstel, ogenblikkelijk’; vertogen is namelijk het voltooid
deelwoord van vertijgen, een verdwenen werkwoord dat ‘uitstellen’ betekende.
Hoe is de betekenis ‘ongepast’ dan ontstaan? Het Woordenboek der
Nederlandsche Taal vermoedt dat uit ‘ogenblikkelijk’ de betekenis ‘haastig’ ontstond,
en dat dit weer de gedachte opriep aan ‘ondoordacht’ - en vervolgens aan ‘ongepast’.
Op de website van Onze Taal worden ruim twaalfhonderd taalkwesties besproken:
www.onzetaal.nl/advies.
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Ware woorden, ware rijmen
Jacob van Maerlants Rijmbijbel en de Nederlandse taal
Karina van Dalen-Oskam
Huygens Instituut KNAW, Den Haag
In zijn Rijmbijbel uit 1271 maakte Jacob van Maerlant als een van de
eersten het boek der boeken toegankelijk voor de middeleeuwers die het
Latijn niet beheersten. Hoe slaagde hij erin al die bijbelverhalen te vatten
in duizenden rijmende regels? En wat voor invloed oefende hij met zijn
werk uit op het Nederlands? Een inventarisatie, naar aanleiding van een
binnenkort te openen tentoonstelling.

Foto: Museum Meermanno

Vanaf deze maand is in het Haagse Museum Meermanno een prachtig
middeleeuws boek te bezichtigen. Niet alleen dat boek is bijzonder, ook de manier
waarop het tentoongesteld wordt: in uit elkaar gehaalde vorm. Dat lijkt misschien
verontrustend, maar dat is het niet. Het is juist heel goed, zowel voor het boek als
voor de bezoeker.
Om met het eerste te beginnen: het uit 1332 daterende exemplaar van de
Rijmbijbel van Jacob van Maerlant dat Meermanno in bezit heeft - want om díé
uitgave gaat het - moet nodig opnieuw worden gebonden. Als eerste stap is het
boek dit voorjaar uit elkaar genomen. Voordat het opnieuw gebonden zal worden,
zullen vrijwel alle katernen, met diverse prachtige miniaturen, in Den Haag worden
geëxposeerd. En dat is een buitenkans voor de boekenliefhebber, die tot voor kort
alleen maar de twee pagina's kon zien waarop de Rijmbijbel in de vitrine lag
opengeslagen.

■Groot dichter
Van Maerlants Rijmbijbel (voltooid in 1271) is niet alleen boekhistorisch maar ook
inhoudelijk van groot belang. Veel bijbelse verhalen zijn hier voor het eerst in het
Nederlands neergeschreven, in zo'n 35.000 paarsgewijs rijmende versregels. Die
vorm past heel goed bij Van Maerlant, die bovenal dichter was. En een heel
gereputeerde ook. De Antwerpse schrijver Jan van Boendale noemt hem in zijn
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leerdicht Leken spieghel (1325-1330) ‘die vader der dietscher dichteren algader’,
vrij vertaald: ‘stamvader van alle dichters die het (middeleeuwse) Nederlands
gebruiken’. Vanwaar dat eerbetoon?
Om te beginnen koos Van Maerlant voor de Middelnederlandse volkstaal,
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en niet voor het Latijn, de taal die gebruikelijk was voor de wetenschap, of het Frans,
de taal van de elite en de schone letteren. Van Maerlant beperkte zich al vroeg in
zijn carrière tot het toegankelijk maken van belangrijke Latijnse teksten (meestal
proza) voor een leergierig maar weinig geschoold publiek, dat gewend was aan
versteksten.
Van Maerlant dankte zijn grote naam ongetwijfeld ook aan zijn onderwerpkeuze.
Zijn werken waren voor het merendeel didactisch van aard, en historisch en
moralistisch verantwoord: over het leven van Alexander de Grote (Alexanders
geesten, ca. 1260), de geschiedenis van Troje (Historie van Troyen, ca. 1264), een
natuurencyclopedie (Der naturen bloeme, ca. 1270), en de grootse en omvangrijke
Spieghel historiael (1285-1288). En dus de Rijmbijbel van 1271.
Ten slotte blonk Van Maerlant uit in het smeden van verzen. Het totale aantal
versregels dat hij schreef, door Frits van Oostrom ooit geschat op 230.000, is
indrukwekkend, maar blijkbaar vonden zijn tijdgenoten en navolgers zijn
rijmmethoden ook van uitzonderlijk niveau.

■Rijmregels
De Rijmbijbel is een bewerking van de middeleeuws-Latijnse Historia scholastica
van Petrus Comestor, geschreven rond 1170. Het was bedoeld als handboek voor
studenten theologie aan de universiteit van Parijs. Het vertelde beknopt de inhoud
van de meeste bijbelboeken, aangevuld met informatie over de niet-bijbelse
geschiedenis en met verwijzingen naar verschillende interpretaties van de
bijbelteksten. Jacob van Maerlant heeft de meest verhalende boeken uit de Historia
scholastica naverteld. Hij was de eerste die het werk van Petrus Comestor in zijn
moedertaal overzette.
‘Vraie rime ende ware woerd’, belooft Jacob van Maerlant zijn publiek aan het
begin van zijn Rijmbijbel, oftewel ‘Fraaie rijmen, ware woorden’. Hoe smeedde hij
die fraaie rijmen? Was hij hierin inderdaad zo uitzonderlijk als Jan van Boendale
stelde?
Van Maerlant hanteert strikte rijmregels, waarvan de kernregel is dat het rijm
wordt gevormd door de laatste volle klinker en de daaropvolgende medeklinker
(indien aanwezig). Zo rijmt ontfaen op saen, abrame op bequame, roeme op
ouderdoeme en sekerlike op conincrike. Als het in sommige gevallen anders lijkt,
is dat meestal goed te verklaren. Het rijmpaar Saul - dul is bijvoorbeeld helemaal
niet zo vreemd als op het eerste gezicht lijkt, want men sprak de naam van koning
Saul uit met twee lettergrepen: Sa en ul, en dan is een rijm op dul niet gek meer.
Ook voor andere namen in rijmpositie is het handig om de toenmalige, nog sterk
door het Frans en Latijn beïnvloede uitspraak in het achterhoofd te houden. Het is
niet Dávid, zoals wij nu zeggen, maar Davíd, met een lange ie, dat dus prima kan
rijmen op strijt (uitgesproken als ‘striet’).

De inhoud is het allerbelangrijkste, en de rijmen doen niets af aan de
betrouwbaarheid van die inhoud.

■Spellingvarianten
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Verder maakte Van Maerlant gebruik van spellingvarianten. In de Middeleeuwen
bestond er nog niet zoiets als het Groene Boekje; een en hetzelfde woord kon op
verschillende manieren worden gespeld. Had Van Maerlant een rijmwoord nodig
op besocht, dan koos hij bijvoorbeeld voor ambocht, maar zocht hij iets voor bij
ghedacht, dan gebruikte hij hetzelfde woord in de vorm ambacht. Ook vormvarianten
van hetzelfde woord gebruikte hij op deze manier: woorden die hetzelfde aanduidden,
maar er niet helemaal hetzelfde uitzagen. Voor een rijmwoord op clede koos hij het
bijwoord gherede, en voor een rijmwoord op heet werd hetzelfde bijwoord
aangeroepen in de vorm ghereet.
Ook de verbuiging van zelfstandige naamwoorden kon van pas komen. Vooral
wanneer er twee vormen van een zelfstandig naamwoord waren, bijvoorbeeld cracht
en crachte. Hij kon daar verschillende rijmen mee vormen: met sire cracht kon
dienstdoen bij vordacht, en met crachte bij gheslachte.
Andere trucjes waren het gebruik van een werkwoord in rijmpositie in de
tegenwoordige tijd terwijl de werkwoorden gewoonlijk in de verleden tijd staan, en
het omkeren van de volgorde van zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord,
persoonlijk voornaamwoord of telwoord. Dit wordt als zó gewoon ervaren dat het
de meeste lezers niet eens meer opvalt, maar onderzoek heeft uitgewezen dat de
omkering in de Rijmbijbel wel degelijk afhankelijk is van Van Maerlants wens om te
rijmen. Zo rijmt een mur goet (‘een goede muur’) op voet, die viande mine (‘mijn
vijanden’) op sine (‘zijn’), en swerde twee (‘twee zwaarden’) op nemmee (‘nooit
meer’).

■Inhoud voorop
En zo waren er nog veel meer manieren waarop Van Maerlant rijmparen kon vormen
om de nadelen van het rijm op te vangen. Want dat er nadelen aan kleefden, zal
iedereen duidelijk zijn. Soms zit de dichter vast aan een bepaald woord, en sommige
woorden rijmden nu eenmaal lastig. Wat te doen in een lang gedicht over het Joodse
volk als er nauwelijks geschikte rijmwoorden te vinden waren op het woord volc?
Bijvoorbeeld uitwijken naar een synoniem, het zelfstandig naamwoord diet. Volc
treffen we aan binnen het vers, bijvoorbeeld ‘die arke daert volc in lach’ (‘de ark
waarin het volk zich bevond’), en diet kan zijn diensten verlenen in rijmpositie: ‘Ghi
sijt een vele argher diet’ (‘jullie zijn een veel slechter volk’). Van Maerlant pakte het
dus slim aan; zijn rijmen zien er in vergelijking met andere middeleeuwse dichters
ook heel degelijk uit. De loftuitingen van Van Boendale zijn wel begrijpelijk.

Miniatuur uit de Rijmbijbel.
Foto: Museum Meermanno
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Daar kwam nog bij dat Van Maerlant wilde dat zijn rijmen ‘waar’ waren. Hij
veranderde niets aan het verhaal dat hij wilde vertellen om zijn tekst beter te laten
rijmen. Dus hij voegde geen verzen toe met mededelingen die nergens op slaan
maar wel mooi rijmen. De inhoud is het allerbelangrijkste, en de rijmen
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doen niets af aan de betrouwbaarheid van die inhoud.

Miniatuur uit de Rijmbijbel.
Foto: Museum Meermanno

■Invloed
Wat voor invloed heeft de Rijmbijbel op de Nederlandse en Vlaamse woordenschat
gehad? Het is helaas onmogelijk dat goed te beoordelen. Veel ooit geschreven
Middelnederlandse teksten zijn ons namelijk niet in handschrift of in druk
overgeleverd, en dus is dan niet na te gaan of de Rijmbijbel daar invloed op heeft
uitgeoefend. Bovendien kan er ook veel mondelinge beïnvloeding zijn geweest,
bijvoorbeeld doordat de Rijmbijbel tijdens preken werd voorgelezen, maar ook dat
kan niet achterhaald worden. Uit de teksten die wél beschikbaar zijn, kunnen we
voorzichtig concluderen dat de Rijmbijbel waarschijnlijk wel zijn sporen heeft
nagelaten in het Nederlands.
In elk geval zijn heel wat woorden en frasen die we in het hedendaagse Nederlands
in spreekwoorden en zegswijzen aantreffen in vrijwel dezelfde vorm terug te vinden
in de Rijmbijbel. Bijvoorbeeld dat daghelixe brod (‘het dagelijks brood’) en die.x.
ghebode (‘de tien geboden’). Veel woorden zijn nog steeds min of meer hetzelfde:
bible (‘bijbel’), doude testament (‘het Oude Testament’), filistienen (‘Filistijnen’),
fariseen (‘Farizeeen’). De namen van de belangrijkste personen uit het Nieuwe
Testament zijn door Jacob van Maerlant weergegeven in de vorm waarin zij in de
dertiende eeuw als voornaam in gebruik waren: Johannes is kortweg ‘Jan’ en Petrus
is ‘Pieter’. Jezus zelf is soms ‘Christus’, maar ook vaak ‘Kerst’. Voor hedendaagse
lezers is dat heel ongewoon, maar wel begrijpelijk als je kijkt naar het woord Kerstmis.
Ook de antichrist wordt trouwens zo behandeld door Van Maerlant; ‘antkerst’ heet
hij bij hem.
In andere gevallen is het algemene taalverandering waardoor wij nu andere
woorden gebruiken dan Van Maerlant deed. Werpen wij ‘parels’ voor de zwijnen,
daar wierp Maerlant ‘margariten’, het woord voor ‘parel’ dat in zijn tijd werd gebruikt.
Je moet dus even je best doen, maar wie wil, kan op de Rijmbijbel-tentoonstelling
aardig wat bekends tegenkomen.
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Museum Meermanno te Den Haag toont van 11 oktober tot 11 januari
2009 de twintig mooiste miniaturen uit de Rijmbijbel van Jacob van
Maerlant in de tentoonstelling ‘Maerlants Rijmbijbel. Middeleeuws
meesterschap in tekst en beeld’. Lezers van Onze Taal krijgen op vertoon
van de adresdrager bij dit nummer €2,- korting op de toegangsprijs van
€4,-. Het boek bij de expositie is ook te koop bij Onze Taal (zie blz. 285).
Vanaf 11 oktober is de Rijmbijbel in zijn geheel ook te zien op internet
(www.meermanno.nl).

Cursussen Taaladviesdienst
Met korting voor leden
Na het succes van de vorige reeks geeft de Taaladviesdienst in oktober en november
weer een aantal taalcursussen: een cursus praktische grammatica (één bijeenkomst)
en een cursus spelling (in twee bijeenkomsten).

■Spelling
Doel: spellingkennis opfrissen en verdiepen
Duur: 2 × 2½ uur (met pauzes)
Prijs: €95,- (niet-leden: €119,-)
De Nederlandse spelling heeft het imago lastig te zijn. Hoe schrijf je meld(t) u aan
en er()van()uit()gaan, en waarom eigenlijk? Wat zijn de nieuwste regels voor
samenstellingen? En hoe spel je Engelse woorden die ook in het Nederlands gebruikt
worden? In twee bijeenkomsten worden de (groene en witte) spellingregels uitgelegd
en toegepast, zowel de hoofdlijnen als de details. Na deze cursus deinst u niet meer
terug voor de keuze tussen hoofd- en kleine letters, d en t, en weet u alles over
harrypotterbrillen en de vervoeging van daten en skypen.
U kunt u inschrijven voor:
- twee maandagavonden, 19.15-21.45 uur: 27 oktober en 3 november
- twee dinsdagmiddagen, 14.30-17.00 uur: 28 oktober en 4 november
- een zaterdag, 10.30-13.00 en 14.00-16.30 uur: 1 november

■Praktische grammatica
Doel: praktisch inzicht krijgen in zinsbouw en grammatica
Duur: 2½ uur (met pauze)
Prijs: €55,- (niet-leden: €79,-)
Veel mensen hebben op school wel iets geleerd over zinsbouw en grammatica,
maar zijn kwijt hoe het precies zat. Wanneer gebruik je hen of hun? Is het iets wat
of iets dat? Waarom hoort er enkelvoud of juist meervoud in een zin met een aantal?
Traditionele termen als meewerkend voorwerp, voornaamwoorden en persoonsvorm
worden in deze cursus uitgelegd en praktisch toegepast.
U kunt u inschrijven voor:
- een donderdagmiddag, 14.30-17.00 uur: 6 november
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- een dinsdagavond, 19.15-21.45 uur: 11 november

De prijzen zijn inclusief een syllabus en koffie/thee. De cursussen worden gegeven
in het pand van Onze Taal in Den Haag, niet ver van het centraal station. Het
deelnemersaantal per bijeenkomst is minimaal 6 en maximaal 12.
U kunt u aanmelden via cursus@onzetaal.nl of met een briefje naar Raamweg 1a,
2596 HL Den Haag. Vermeld alstublieft uw adresgegevens, telefoonnummer, de
datum/data van uw voorkeur en eventueel uw lidnummer.
Meer informatie: www.onzetaal.nl/cursussen.
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Ewoud Sanders
Bargoens [10]:
Heibel
Het Bargoens was vroeger de lingua franca van de zelfkant. De meeste
woorden uit die oude dieventaal zijn inmiddels verdwenen, maar enkele
hebben het tot de standaardtaal geschopt. Hoe is ze dat gelukt?
Taalhistoricus Ewoud Sanders gaat het na in deze tweemaandelijkse
serie.

Jacques van Tol (l.) en Louis Davids (r.), auteur resp. zanger van het oudste lied waarin het
woord heibel voorkomt (uit 1920).

Tot de vele woorden die van het Bargoens zijn doorgedrongen in de standaardtaal
behoort heibel. Net als veel andere Bargoense woorden komt heibel uit het Jiddisch.
In die taal komt het voor in de vorm heiwel. De verdere herkomst is niet helemaal
zeker. Men denkt dat het Jiddische woord teruggaat op het Hebreeuwse hèwel, dat
‘adem, wind, nietigheid’ en ‘vergankelijkheid, ijdelheid’ betekent.
Hoe het ook zij: heibel betekent ‘drukte, lawaai, getier, herrie, kabaal’ - zaken
waar je doorgaans veel adem voor nodig hebt. Het woord is in 1903 voor het eerst
opgetekend, in een boek van M.J. Brusse. ‘Toe ben 'k natuurlijk 'n hijbel gaan make’,
schreef hij.

■Heibeltje
In de Bargoense literatuur vinden we heibel voor het eerst in 1906, in De boeventaal.
Zakwoordenboekje van het Bargoensch, of De taal van de jongens van de vlakte
van W.L.H. Köster Henke. De woorden in dit boekje werden aangeleverd door
Amsterdamse rechercheurs; commissaris Köster Henke schreef er alleen het
voorwoord bij.
Een jaar later, in 1907, vinden we heibel in een verklarende woordenlijst die is
opgenomen in het boek Op het dievenpad van Jan Feith. Heibel, zo lezen we hier,
betekent ‘drukte, leven’ en heeft als vormvariant: heilie. Dit is slechts een van de
vormvarianten. Elders komen we het woord tegen in de vormen haabel, habel en zoals hierboven bij Brusse - hijbel.
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Heibel staat doorgaans voor een flinke ruzie. Maar zoals bekend komen ruzies
in soorten en maten voor, en er bestaat ook zoiets als een ‘heibeltje’, een klein
opstootje of een beetje gekijf. We komen deze verkleinvorm onder meer tegen in
een reportage die Joh. J. Hesseling in 1917 schreef in De Standaard, over het
opvanghuis ‘Welkom’ in de Warmoesstraat in Amsterdam. Gaat het er nu altijd
ordelijk aan toe in de zalen, wil Hesseling van een medewerker weten. ‘Soms niet,
luidde 't antwoord; er komen er 'n enkele maal wel in met 't kennelijk doel eens 'n
frisch heibeltje te schoppen.’

■Scheidingsfeest
Een fris heibeltje schoppen is een tamelijk ongewone combinatie, maar heibel
hebben, krijgen, trappen of schoppen zijn min of meer vaste verbindingen, aldus
het Woordenboek der Nederlandsche Taal, het wetenschappelijke woordenboek
van het Nederlands. De grote Van Dale vermeldt dat heibel hebben nog een andere
betekenis heeft, namelijk ‘een grote mond opzetten’. Je kunt je dit goed voorstellen:
iemand met een grote mond maakt en krijgt vaak heibel.
Hoewel heibel goed in het gehoor ligt, komt het opvallend weinig voor in liedjes
en gedichten. We vonden slechts enkele voorbeelden, met als vroegste het
‘Scheidingsfeest’ van Jacques van Tol, omstreeks 1920 gezongen door Louis Davids:
Tante Na en Oome Dorus gingen scheije
Want ze hadden altijd heibel met z'n twee,
Omdat Dorus altijd jajemde en staakte
En aanhalig met het schillenmeisje dee.

Een ander bekend voorbeeld komt van Wim Sonneveld, uit ‘Moeder, ik wil bij de
revue’.
Hij had maar één illusie, hij wou bij de revue
Zijn moeder maakte daarom altijd heibel
Want die was zo hervormd, als hij zei: ‘Snip en Snap’
Begon ze al te meppen met de bijbel

En enkele van de recentste ‘heibels’ komen - tot tweemaal toe - voor in het oeuvre
van Tol Hanse, trouwens een zoon van Jacques van Tol:
Een familie zonder ruzie
Blijkt een heel saaie illusie
Want de kijker is verwend
En wil heibel in de tent
(‘Soap Story’)
In de snackbar was het heibel
Min of meer een soort van rel
Harde Joop en Schelle Annie
In een echtelijk duel
(‘2 patat en 1 kroket’)
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Marc van Oostendorp
Meertens Instituut en Universiteit Leiden
Een leven lang nadenken over d en t
Wat hebben we aan taalkundig onderzoek?
Een leven lang nadenken over heel kleine klankverschillen, zoals die
tussen de d en de t. Waarom doet iemand dat? En wat heeft de
samenleving eraan? Daarover sprak Marc van Oostendorp vorige maand
in de oratie waarmee hij aantrad als bijzonder hoogleraar Fonologische
Microvariatie bij de Universiteit Leiden. Hieronder een sterk verkorte en
bewerkte versie van die oratie.

Illustratie: Matthijs Sluiter

Aan taalkundigen zoals ik heeft niemand iets. Ik maak de taal niet beter, ik zorg
er zelfs niet voor dat ze niet verder verloedert. Ik maak geen computers die
Nederlands kunnen verstaan, ik bedenk geen therapieën voor mensen die na een
hersenbloeding lastig kunnen praten en geen lesmethoden voor kinderen met een
taalachterstand. In plaats daarvan zit ik op kosten van de belastingbetaler de hele
dag achter mijn bureau na te denken over het verschil tussen d en t.
Dat verschil is voor mijzelf genoeg om mijn dagen te vullen: de wetenschap ontdekt
er steeds meer over. Maar wat heeft de samenleving eraan dat ik daar mijn leven
aan wijd? Om die vraag te kunnen beantwoorden moet ik eerst iets uitleggen over
wat mij en mijn collega's nu zo bezighoudt aan dat pietepeuterige verschil.

■Verscherping
Er zijn in het Nederlands geen woorden die eindigen op een d of een b. Let wel: ik
heb het over klanken. Natuurlijk staan aan het eind van de woorden hond en web
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de letter d en de letter b, maar ze eindigen zeker niet op de corresponderende
klanken. In plaats daarvan klinkt er een t, dan wel een p. Dit verschijnsel heet in de
Nederlandse taalkundige literatuur ‘verscherping’.
Toen ik ongeveer twintig jaar geleden taalwetenschap ging studeren, werd er
tijdens het eerstejaarscollege even over verscherping gesproken en daarna nooit
meer. Het verschijnsel was dan ook ta-
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melijk gemakkelijk te begrijpen. De d heeft van alles gemeen met de t: ze worden
allebei gemaakt door de lucht vlak achter de tanden even vast te houden met het
puntje van de tong en die dan met een plofje los te laten. Er is één cruciaal verschil:
tijdens het uitspreken van de d laat de spreker zijn stembanden trillen en bij de t
niet. Hetzelfde kleine verschil wordt gemaakt tussen de b en de p, de v en de f, en
de z en de s.
Aan het eind van een lettergreep wordt nu de d van hond vervangen door de t
van hont. Met andere woorden: wordt een klank met stembandtrilling in het
Nederlands vervangen door zijn tegenhanger zonder trilling.

■Partituren
Twintig jaar geleden dachten de meeste taalkundigen dat spraakklanken in ons
hoofd zitten als muziekpartituren, met partijen voor de verschillende spraakorganen:
een partij voor de lippen, een partij voor het puntje van de tong, een partij voor de
stembanden, enzovoort. Neem nu een woord als hond. Dat zit in ons hoofd met een
d en een aanwijzing voor de stembanden. Zo'n aanwijzing noemen we een ‘kenmerk’.
Het stembandkenmerk van de d is ‘stemhebbend’; we horen het in het meervoud
van het woord: honden.
Volgens deze manier van denken weten Nederlanders dat ze het
stembandkenmerk weg moeten halen aan het eind van de lettergreep. Behalve het
Nederlands hebben bijvoorbeeld ook het Duits, het Catalaans, het Pools, het
Russisch en het Turks een dergelijk proces van verscherping, maar het Frans en
het Engels niet. In die laatste talen kan een woord wel degelijk eindigen op een dof een b-klank. Tegelijkertijd is de neiging tot verscherping in het Nederlands heel
sterk: Nederlanders die bijvoorbeeld Engels spreken, moeten hun best doen om
cod (‘kabeljauw’) niet uit te spreken als ‘kot’.
Omdat talen op dit gebied van elkaar verschillen, moeten sommige kinderen die
hun moedertaal verwerven iets leren. Ofwel de Nederlandse kinderen leren dat ze
verscherping moeten toepassen, ofwel de Engelse leren dat af. Dat vat ongeveer
onze kennis samen van twintig jaar geleden. Ik kon destijds niet vermoeden dat ik
er ooit zo veel over zou kunnen nadenken.

■Subtiele metingen
Dat dit toch mogelijk is, komt doordat alles een stuk ingewikkelder blijkt dan we toen
dachten. De afgelopen jaren hebben enkele taalkundigen experimenten gedaan in
alle bovengenoemde talen met verscherping, en dat leverde een belangrijke
ontdekking op.
Die experimenten verliepen ongeveer als volgt. Men liet om te beginnen mensen
een aantal woorden voorlezen die klinken als rat. Dat woord is in gesproken vorm
dubbelzinnig: het kan zowel op een wiel als op een knaagdier duiden. In het ene
geval eindigt het op een d, die tevoorschijn komt in het meervoud raderen, en in het
andere geval op een t, die je hoort in het meervoud ratten.
Wanneer men proefpersonen nu naar het enkelvoud laat luisteren, en vraagt welk
van de twee woorden ze gehoord hebben, zullen ze doorgaans beweren dat ze dat
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niet weten. Maar als je ze vervolgens dwingt om een van de twee meervoudsvormen
te kiezen, doen ze dat in ongeveer zestig tot zeventig procent van de gevallen goed.
De reden daarvoor is niet dat ze telepathisch begaafd zijn, en ook niet dat ze uit
de context afleiden wat er eigenlijk gezegd is, want die context is er in dit experiment
helemaal niet. De proefpersonen horen willekeurige woorden. De reden waarom ze
het zo vaak goed doen, is dat de aannames waarop de eerdere theorieën gebaseerd
waren feitelijk onjuist zijn gebleken. In ieder geval in experimentele situaties zoals
deze zijn de d in rad en de t in rat niet helemaal hetzelfde geworden. Met subtiele
fonetische metingen heeft men het verschil aangetoond.
Er zijn dus in ieder geval in het laboratorium af en toe heel kleine verschillen
opgepikt - in gewone spontane gesprekken is dat nog niet gelukt, en dat is
waarschijnlijk ook heel lastig te doen. Dat ‘af en toe’ is belangrijk: het gaat niet in
vijftig procent van de gevallen goed, zoals wanneer je ‘bank’ zegt en mensen laat
raden of je naar de financiële instelling of het zitmeubel verwijst: tussen die twee
woorden zit echt geen verschil. Het gaat ook niet in 99 procent van de gevallen
goed, zoals wanneer je proefpersonen het verschil tussen dak en tak laat beluisteren
- dat hoort een normaal horende spreker van het Nederlands altijd.

■Venster
Hoe moet je dit nu begrijpen? Volgens sommigen laat dit alles zien dat het hele idee
van die ‘partituren’ achterhaald is. In plaats daarvan zien zij ons hoofd als een enorm
computergeheugen vol met geluidsopnamen. Het woord hond zit niet in ons hoofd
als wat instructies voor de spraakorganen, maar als een enorme berg met
herinneringen aan alle keren dat we iemand iets hebben horen zeggen wat klonk
als hond of honden. Wie praat, kiest een soort gemiddelde tussen al die opnames,
en probeert die te reproduceren.
Anderen proberen juist het oude model van de partituur te redden, bijvoorbeeld
door te zeggen dat de instructie om de stembanden te laten trillen nooit helemaal
kan worden weggehaald: dat wie hond in zijn hoofd heeft zitten, onvermijdelijk iets
van dat stembandkenmerk zal realiseren.
Het gaat er niet om wie er gelijk heeft - ik hoor bij de tweede groep, maar de
discussie is onbeslist. Belangrijker is dat deze kwestie een venster opent op een
veel grotere vraag, namelijk over hoe de menselijke geest precies werkt. Onthouden
we alles wat we tegenkomen in groot detail? Of hebben we eerder instructies in ons
hoofd, waarin de onbelangrijke details zijn weggelaten?

Twintig jaar geleden dachten de meeste taalkundigen dat spraakklanken
in ons hoofd zitten als muziekpartituren.

■Ivoren toren
De wereld is lang niet zo eenvoudig als hij op het eerste gezicht lijkt. Natuurlijk, zo
iemand als ik heeft er alleen maar baat bij om de wereld almaar gecompliceerder
voor te stellen om zo steeds meer subsidies los te peuteren voor steeds meer
onderzoek. En inderdaad heb ik het grootste deel van mijn leven inmiddels in de
ivoren toren van de wetenschap geleefd, waar ik me met dit soort onderwerpen heb
beziggehouden. Als ik al eens uit die toren gekomen ben, was dat toch eigenlijk ook
altijd alleen maar om aan anderen uit te leggen wat ik of mijn collega's hebben
bedacht.
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Zou ik niet eigenlijk iets hebben moeten doen wat maatschappelijk relevanter
was? Wat de talloze praktische problemen waar onze wereld mee worstelt zou
helpen op te lossen? Wordt het niet
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tijd dat ik mijn leven beter en me ga richten op concretere problemen dan de vraag
hoe we verscherping precies moeten begrijpen?
Taalkundigen hebben een rijtje standaardantwoorden op deze vraag, en ik gebruik
die soms ook wel. Een ervan is dat je nooit van tevoren weet wat voor toepassingen
willekeurig welk fundamenteel onderzoek uiteindelijk zal hebben. Wereldvreemd
wiskundig onderzoek uit het begin van de twintigste eeuw heeft in de loop van de
jaren geleid tot toepassingen in de informatica. Het abstracte idee van de
relativiteitstheorie heeft kernenergie gebracht. Op dezelfde manier leidt diepgaand
gepeins over het verschil tussen rad en rat uiteindelijk misschien ook wel tot een
mooi computerprogramma, of een therapie voor afasiepatiënten.
Mijn gesprekspartners accepteren dit argument meestal wel, maar dat verbaast
me eigenlijk. Waarom zou je een sprong in het duister wagen als je ook onmiddellijk
resultaten kunt vinden? Ik zou ook in de computerindustrie of de medische zorg
kunnen gaan werken, maar dat doe ik kennelijk niet.

■Donker woud
En dus moet ik op zoek naar een ander mogelijk antwoord op de vraag waarom je
eigenlijk dit onderzoek zou moeten doen. Een wat vagere variant van het vorige
antwoord is dat het verwerven van kennis nu eenmaal een belangrijke menselijke
eigenschap is. De mens is bovendien voorzover we weten het enige wezen dat
nadenkt over zichzelf. Hij heeft daarmee ook de opdracht om dat te doen. En
tegelijkertijd begrijpt de mens eigenlijk niets van zichzelf. Als zelfs het allerkleinste
detail - de manier waarop verscherping werkt - ons al voor zo veel raadsels stelt,
hoe kunnen we dan ooit de grotere vragen over de mens begrijpen?

Rad of rat? Niet alleen voor het oor, maar ook op schrift is het onderscheid lastig.
Uit: Velps weekblad

We bevinden ons in een donker woud, overal om ons heen is duisternis. Hoe
langer we naar een klein en ogenschijnlijk eenvoudig detail kijken, des te minder
we ervan begrijpen. Maar de mens is er uiteindelijk bij gebaat om wel inzicht te
krijgen in dergelijke kwesties; dat is de reden waarom het zowel voor de samenleving
als voor het individu zinnig is om zich in zulke duistere zaken te verdiepen.
Dat klinkt allemaal hoogdravend. De kans is bovendien reëel dat de onderneming
uiteindelijk mislukt - dat we nooit echt iets zullen begrijpen van hoe de menselijke
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geest precies werkt. Dan heeft inderdaad niemand ooit iets aan mijn werk gehad.
Maar mij heeft het gefascineerd.

Onze Taal-studentenprijs
Schrijf een artikel voor Onze Taal en win €1500,Redactie Onze Taal
Onze Taal is op zoek naar jong talent: naar scholieren en studenten die op een
meeslepende wijze kunnen schrijven over een boeiend taalonderwerp. Ben jij nog
geen dertig jaar, student (of net afgestudeerd) en heb je een vlotte pen? Dan nodigen
we je van harte uit een artikel van ongeveer 1500 woorden voor Onze Taal te
schrijven. Er is van alles mogelijk. Of je nu schrijft over je afstudeerscriptie, eropuit
trekt om een reportage te maken over straattaal, of een interview houdt met een
beroemde taalkundige: alles is welkom, zolang het maar over taal gaat.
De stukken zullen worden beoordeeld door de redactie van Onze Taal, waarbij
gelet zal worden op toegankelijkheid (want bepaald niet alleen taalkundigen lezen
het blad), stilistische kwaliteiten en degelijkheid. Én het moet iets toevoegen aan
wat er de afgelopen jaren zoal in Onze Taal is verschenen. De beste artikelen zullen
we publiceren.
Voor de winnaar is een geldprijs beschikbaar van €1500,-. De inzenders van de
overige artikelen die gepubliceerd worden, krijgen een auteursvergoeding. En wie
weet zitten er voor de beste auteurs uiteindelijk meer opdrachten in.
Stuur je artikel uiterlijk 1 januari 2009 naar redactie@onzetaal.nl. Bel voor meer
informatie: Redactie Onze Taal, tel. 070 - 356 12 20.
Ook docenten die met hun leerlingen of studenten willen meedoen aan de
wedstrijd, worden nadrukkelijk uitgenodigd te reageren.
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Taaltest
Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1.
a. catechisatie
b. catechesatie
c. kathechisatie
2.

a.
b.
c.

feniks
fenix
phoenix

3.

a.
b.
c.

guerillaoorlog
guerilla-oorlog
guerrillaoorlog

4.

a.
b.
c.

ph-waarde
Ph-waarde
pH-waarde

5.

a.
b.
c.

stupéfait
stupé fait
stupefait

B. Vergroot uw woordenschat
1. carotte
a.
b.
c.

biljartterm
borduurterm
volksdansterm

2. hadj
a.
b.
c.

aalmoes
gezichtssluier
pelgrimstocht naar Mekka

3. marchanderen
a. commanderen
b. in de pas lopen
c. onderhandelen
4. onversaagd
a. doortastend
b. moedig
c. onverslaanbaar
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C. Zoek de fouten
1. De tbs-ers waren opgetogen toen de rechter de kans op recidive klein achte
en het tijdelijk verlofverzoek te langen leste inwilligde.
2. De mannen begaven zich van de penitentiaire inrichting linea recta naar het
tuincentrum om de benodigheden voor een barbecue in te slaan.

D. Extra
Wat hebben de volgende mensen met elkaar gemeen?
- A.G.M. Meertens O.F.M.
- Bertha Kinnekens O.S.U.
- Theo de Smet O.C.

De antwoorden vindt u op bladzijde 291 van dit nummer.

Spaan
Onverstaanbaar
Mijn dochter was laatst onaangenaam verrast toen ik zei dat ik soms moeite moest
doen om haar te verstaan. Bevredigend uitleggen wat de oorzaak van de
communicatiestoornis was, kon ik niet. Het was een combinatie van de dankzij
zangeresjes van het Kinderen voor Kinderen-koor landelijk ingevoerde gymnasium-r,
een uitspraak van de klinkers die niets meer te maken heeft het vertrouwde
‘ah-èh-ih-oh-uh’ uit de jaren vijftig en het afkappen van woorden voordat het
eindsignaal geklonken heeft. Luister bijvoorbeeld eens hoe hockeymeisjes ‘goal’
zeggen. Ik kan het niet eens fonetisch opschrijven, zo futuristisch is die klank. Er
zijn nog geen letters voor.
Ik kon mijn dochter geruststellen: bleef ik bij haar slechts sporadisch in het
ongewisse van haar bedoeling, bij de corpsmeisjes uit haar vriendenkring deed ik
niet eens meer moeite ze te verstaan. En luisterend naar haar razendsnel
mompelende studievriend, kwam ik er zelden achter of hij Engels of Nederlands
sprak.
Onlangs deelden we een ervaring van onverstaanbaarheid zonder weerga: we
waren in China. Stel je voor dat je een treinkaartje moet kopen in een land waar
niemand, behalve die ene deurbediende in het hotel, Engels spreekt. Kansloos zou
je zijn zonder hem.
Hij tekende het karakter voor ‘trein’, voor ‘zeer snel’ en voor ‘Beijing’, wat
‘Noord-Stad’ betekent. Daarachter zette hij ‘10.00’. Gelukkig kent het Chinees
Arabische cijfers. Toen riep hij een taxi en schreeuwde de chauffeur toe dat we naar
het station moesten. Althans, dat hoopten we.
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In China hebben de meeste taxichauffeurs een hoorspel opstaan, of een
declamatiekunstenaar die een boek voorleest. Zo heb ik geleerd dat Kantonezen
blaffen en het Mandarijn een gezongen taal is. In het Mandarijn speelt die Gooise
r van ons een hoofdrol. ‘Urj’, hoor je veelvuldig.
Gewapend met het briefje van de piccolo verschenen we voor het loket van de
Chinese Spoorwegen (de CS). De vrouw las de tekst, knikte en printte twee biljetten
uit. Het enige leesbare element op het kaartje was het getal 10.
Zo heb je nooit rust. Dat de trein om tien uur zou gaan, durfde ik aan te nemen.
Dat hij ons naar Beijing zou brengen, stond allesbehalve vast. Naar Shanghai ging
ook zo'n High Speed Train (Chinees voor ‘hogesnelheidstrein’).
Nou ja, op het laatst sprak ik een paar woordjes Chinees waarvan ik tai guélé het
meest heb gebruikt. Zodra ik het deed, begonnen de Chinezen onbedaarlijk te
lachen, hoewel ik het afdingen bloedserieus nam. Door veel ‘tai guélé’ te zeggen
heb ik tientallen euro's bespaard. In die illusie leef ik tenminste. Mijn dochter zegt
dat de Chinezen aan westerlingen gemiddeld acht keer de normale prijs vragen,
dus als je heel vaak ‘te duur’ zegt en je krijgt de helft van de prijs af, is de verkoper
altijd nog blijer dan je zelf bent.
Ik heb het ze gegund. Uit cabaretkringen hoorde ik dat de mensenrechten in China
met voeten worden getreden. Het zijn geen ingesnoerde voeten meer, wat, in elk
geval voor de vrouwen, een flinke stap voorwaarts betekent.
Henk Spaan
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‘Mijn hart, die klopte in mijn keel’
Taalevolutie in voornaamwoorden
Jenny Audring - Vrije Universiteit, Amsterdam
Als we naar een scherp mes willen verwijzen, moeten we volgens de
boekjes zeggen dat ‘het’ scherp is. Maar net zo vaak hoor je in plaats
daarvan ‘hij’. En ook verder doen we tegenwoordig maar wat met die
voornaamwoorden. Of zou er toch systeem in zitten?

Dit moet zijn: ‘ruil het gratis om’. Of toch niet?

Meestal is het gras bij de buren groener. Maar in één geval verkies ik mijn
moedertaal Duits boven het Nederlands van de buren bij wie ik ben gaan wonen.
Dat is als het gaat om het woordgeslacht. In het Duits duiden we zonder aarzelen
Löffel (‘lepel’), Gabel (‘vork’) en Messer (‘mes’) aan met hun respectievelijk
mannelijke, vrouwelijke en onzijdige voornaamwoorden. Van rijst wordt gezegd dat
‘er’ (‘hij’) lang moet koken en van melk dat ‘sie’ (‘zij’) gezond is. Van peper roep ik
weleens dat ik ‘ihn’ (‘hem’) niet lust, maar het zou niet in mijn hoofd opkomen om
van een boek te zeggen dat ‘er’ (‘hij’) mijn favoriet is, want Buch is een onzijdig
woord.

■Rode pen
Hoe anders is dat in het Nederlands. Niet alleen naar lepel (volgens de naslagwerken
mannelijk) wordt met hij verwezen, maar ook naar vork (van oudsher vrouwelijk).
En zelfs het mes wordt vaak ‘hij’, terwijl je toch ‘het’ zou verwachten. De rijst, de
melk en de peper worden wél vaak met het aangeduid (zo zegt Campina over zijn
eigen karnemelk dat ‘het’ lekker en gezond is), en als je een spannend boek uit
hebt, dan mag je ‘'m’ omruilen (volgens een reclamecampagne van de Nederlandse
Spoorwegen).
Dergelijk voornaamwoordgebruik leidt niet zelden tot kritiek. Zo werd er ooit in de
Volkskrant geklaagd over ‘het programma, die’ en ‘post, dat’ en in Onze Taal over
‘lichaamsdeel, die’ en ‘vriendje, die’. Menigeen durft zijn intuïties niet meer te
vertrouwen en schrijft met het woordenboek in de hand. Maar dat schept nieuwe
problemen. Nederlandse woordenboeken melden dat gevangenis vrouwelijk is en
chocola mannelijk. Maar wie zegt er nu van een gevangenis dat ‘zij’ wordt
afgebroken, of van chocola dat ‘hij’ niet gezond is?

Onze Taal. Jaargang 77

Het Nederlands is misschien wel de enige taal ter wereld die niet alleen bij
tweedetaalleerders maar ook bij moedertaalsprekers voor problemen met het
woordgeslacht zorgt.
Maar hoe gaat het er nu aan toe in de spontane, onbevangen spreektaal, ver weg
van woordenboeken en de rode pen van de juf? Een onderzoek aan de hand van
het ‘Corpus Gesproken Nederlands’, een grote verzameling mondelinge taaldata
beheerd door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, geeft een verrassend
eenvoudig beeld.

■Niet-levend
Naar personen wordt met hij of zij (dan wel hem, 'm, ze, 'r) verwezen, ook als die
met een onzijdig naamwoord worden aangeduid: ‘Dat ene meisje, nou ben alweer
vergeten hoe ze heet...’ en ‘M'n broertje en ik schelen twee jaar. Dus toen ik acht
was, was hij zes.’
Het is in dergelijke zinnen onnatuurlijk. Die kan weer wél:
- Stond ik eindelijk vooraan, komt er zo'n meisje aan die gaat voor mij staan.
- Een klein jongetje, die heeft de wens om volwassen te zijn.

Maar ook de verwijzing naar niet-levende dingen laat een eenvoudig onderscheid
zien; voorwerpen worden in de regel met hij (dan wel 'ie, hem of 'm) of die aangeduid:
- Vind je 'm niet mooi worden mijn collage?
- Een broodje... pak 'm maar, hij is wel klaar.
- Mijn hart, die klopte in mijn keel.

Natuurlijk gebruiken veel sprekers voor het-woorden ook gewoon een onzijdig
voornaamwoord. Maar áls hiervan wordt afgeweken, dan altijd in verwijzing naar
personen, dieren of voorwerpen.

■Grillig
Dus alles wordt mannelijk? Nee. Hij komt namelijk niet voor bij stofnamen en
verzamelnamen. Hier wordt vaak het of dat gebruikt, ook als het om de-woorden
gaat:
- Een decanteerfles, daar stop je je wijn in en dan kan 't luchten.
- (...) dat er geen apparatuur onbeheerd is achtergebleven dat aan staat.

Bij een de-woord als wijn wordt natuurlijk ook vaak voor die gekozen, maar het is
opmerkelijk dat bij stofnamen geregeld een onzijdig voornaamwoord de voorkeur
krijgt.
Het Nederlands maakt dus een onderscheid in telbaarheid: telbare dingen zoals
boeken of broodjes worden ‘hij’ of ‘die’, maar niet-telbare, zoals wijn of
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apparatuur, worden ‘het’ (iets als wijnen kan wel, maar dan in de betekenis ‘soorten
wijn’, en niet als ‘heel veel wijn’). Hetzelfde onderscheid geldt voor abstracte dingen.
Een (telbaar) tentamen is vaak ‘hij’ of ‘die’, en (ontelbare) vreugde kun je
vermenigvuldigen door ‘het’ te delen, zoals volgens Google wordt gezegd.
Wat kan er aan al die - op het eerste gezicht grillige - keuzes ten grondslag liggen?

■Mensen boven dieren
We weten uit diverse studies dat er in onze denkwereld een soort hiërarchie bestaat:
bovenaan staan wijzelf, de mens, onderverdeeld in mannen en vrouwen. Daarna
komen de dieren en de niet-levende dingen, en helemaal onderaan volgen de stoffen,
die we als het verst van ons verwijderd zien. Deze hiërarchie wordt ‘Animacy
Hierarchy’ of ‘Individuation Hierarchy’ (‘individuatiehiërarchie’) genoemd.
Als we naar het gebruik van de Nederlandse voornaamwoorden kijken, zien we
dat dat precies op deze hiërarchie aansluit. Elk voornaamwoord heeft zijn eigen
gebied: geel staat voor vrouwelijk (zij), paars voor mannelijk (hij) en roze voor onzijdig
(het).
Het schema hieronder laat niet alleen zien dat we een mes ‘hij’ noemen, of wijn
‘het’, maar ook hoe de in de Volkskrant en Onze Taal bekritiseerde vormen
‘lichaamsdeel, die’, ‘programma, die’, ‘vriendje, die’ en ‘post, dat’ konden ontstaan.
Lichaamsdeel, vriendje en programma zitten in het paarse, telbare gedeelte, en
post behoort tot de niet-telbare woorden, en dus tot het roze gebied.
personen >
(mannelijk)

dieren

>

telbare
dingen

>

niet-telbare
dingen,
stoffen

personen
(vrouwelijk)

De haar-ziekte
Veel mensen lijden aan wat in Onze Taal wel de ‘haar-ziekte’ is genoemd. Dan krijgt
opeens een kabinet ‘haar’ zin of een volk ‘haar’ soevereiniteit.
Dat is opvallend. Volgens de regels uit de traditionele naslagwerken moet er naar
hetwoorden als kabinet en volk verwezen worden met het en zijn. In de spreektaal
wordt bij zulke woorden meestal ze, hen of hun gebruikt. Waar komt dan dat haar
vandaan?
Er zijn twee mogelijke oorzaken. Ten eerste is haar vroeger ook een
meervoudsvorm geweest. Het was dus regelmatig te vinden in de buurt van woorden
als publiek, regering of familie. Maar de belangrijkste reden is dat het niet om
spontane spreektaal gaat, maar om (te) overdachte schrijftaal. In de spagaat tussen
regels en intuïties ontstaat overdreven correctheid. Als een schrijver wil laten zien
dat hij iets weet van woordgeslachten ook al is hij dan vergeten hoe het ook alweer
precies zat - maakt hij nog weleens woorden vrouwelijk die dat nooit geweest zijn.
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Illustratie: Hein de Kort

■Logica
Een dergelijk patroon is ook in het Engels te vinden. Daar neemt het onzijdige
voornaamwoord meer ruimte in in de hiërarchie, maar ook in die taal ontstaat een
mooie verdeling: he voor mannen, she voor vrouwen, en it voor de hele rest. En
ook buiten Europa koppelen veel talen het gebruik van voornaamwoorden aan zo'n
hiërarchie.
Wat al deze systemen met elkaar gemeen hebben, is een natuurlijke logica. Ze
sluiten aan bij de manier waarop wij de wereld zien. In het Nederlands heeft dus de
spreektaal, zonder dat sprekers zich ervan bewust zijn, een logisch systeem
ontwikkeld voor het probleem van de woordgeslachten. Een oplossing die geen
woordenboeken en geen taalonderwijs nodig heeft.

■Verdringen
Is het logische systeem het traditionele systeem aan het verdringen? Dat zal natuurlijk
moeten blijken. Voorlopig komen beide voor. Maar de cijfers uit het Corpus
Gesproken Nederlands liegen er niet om.
Als we alle voornaamwoorden uit het corpus bekijken waarvoor het traditionele
systeem iets anders zou voorschrijven dan het logische systeem, dan kiest de
spreker in circa 60% van de gevallen voor de nieuwe variant. Hoewel sprekers
onderling sterk verschillen, duidt dit erop dat het nieuwe systeem van
voornaamwoordgebruik flink carrière maakt.
Zelfs in de literatuur wordt de stofnaam azijn weleens ‘het’ of een gedicht ‘hij’:
- Ze wreven zich niet in met azijn, maar dronken het.
(Thea Beckman in Geef me de ruimte)
- Als een gedicht kan denken / denkt het dat ik kan doodvallen / wat hem betreft.
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(Toon Tellegen in Minuscule oorlogen)

Als u de volgende keer in de krant leest over een ‘lichaamsdeel die’ of op een pak
karnemelk dat ‘het’ lekker is, wacht dan nog even voordat u in de pen klimt.
En ik, als Duitse in Nederland, ben na dit onderzoek met nog meer waardering
naar de taal van mijn ‘Wahlheimat’ gaan kijken. Heeft toch de spontane spraak hier
op natuurlijke wijze voor een regelmatig, eenvoudig systeem gezorgd. Het is een
ontwikkeling die zich - tegen alle door de mens bedachte regels in - onder onze
ogen voltrekt. Taalevolutie in voornaamwoorden. Je moet ‘het’ alleen even zien.
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Hans Heestermans
‘De HEMA’, ‘de Reinaert’, maar ‘SBS 6’
Het lidwoord de voor supermarkten, boektitels en omroepen
Veel mensen doen boodschappen bij ‘de Aldi’, maar bij ‘Albert Heijn’ zonder lidwoord. En ze kijken naar ‘de KRO’ maar naar ‘RTL’. En lezen
‘de Beatrijs’ maar ‘Parken en woestijnen’. Waarom soms wél een lidwoord
en soms niet? Een eerste inventarisatie en een oproep.

Gaan we naar ‘C&A’ of naar ‘de C&A’?
Foto: Onze Taal

Zeg je ‘Ik ga naar C&A’ of naar ‘de C&A’? Naar ‘de Albert Heijn’ of ‘Albert Heijn’?
Ik vroeg twintig proefpersonen met een academische opleiding naar het al dan niet
gebruiken van het lidwoord de bij namen van grootwinkelbedrijven en
omroeporganisaties, en bij boektitels.
Daaruit kwam om te beginnen naar voren dat mijn zegslieden naar ‘de HEMA’
gaan, naar ‘de Digros’, ‘de Aldi’, ‘de Sligro’ en ‘de Gamma’, maar dat het lidwoord
de ook vaak ontbreekt. Men gaat naar ‘V&D’ (en ook naar ‘Vroom en Dreesmann’),
naar ‘C&A’, naar ‘Albert Heijn’, ‘Blokker’, ‘Hoogvliet’ en ‘Bart Smit’. Hieruit zou je
alvast het volgende kunnen opmaken: bij afkortingen (V&D, C&A) gebruik je kennelijk
geen lidwoord, net zo min als bij een niet-afgekorte persoonsnaam (Albert Heijn,
Blokker, Hoogvliet, enz.). Afkortingen als HEMA, Digros en Aldi worden weer wél
door de voorafgegaan, net als de naam Gamma. (Overigens: je gaat niet naar ‘de
Karwei’ omdat dit indruist tegen het taalgevoel; het is immers het karwei.)

■Vertrouwde omroepen
Maar deze voorlopige conclusie gaat, wat de afkortingen betreft, niet op voor de
namen van omroeporganisaties. Je luistert immers naar ‘de KRO’ en naar ‘de VPRO’,
‘de EO’ en ‘de NPS’, allemaal afkortingen, maar wel met het lidwoord erbij.
Merkwaardigerwijs luister of kijk je daarentegen niet naar ‘de BNN’, naar ‘de RTL
4’, naar ‘de SBS 6’, met lidwoord, maar naar ‘BNN’, ‘RTL 4’ en ‘SBS 6’, zonder
lidwoord. En je hebt iets op ‘de BBC’ gezien, met lidwoord, maar op ‘CNN’, zonder
lidwoord. Hoe zou dat komen? Misschien dat ouderdom, gevestigdheid en
vertrouwdheid er iets mee te maken hebben. De namen van ‘oude’, gevestigde
omroepen krijgen, ook als het afkortingen zijn, een lidwoord. De jongere omroepen
niet.
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Misschien speelt die vertrouwdheid, of het gebrek daaraan, ook een rol bij het
niet-gebruiken van het lidwoord bij buitenlandse zenders: je kijkt naar ‘National
Geographic’, ‘Animal Planet’, ‘Discovery Channel’ en ‘Arte’. Liggen sommige Duitse
zenders gevoelsmatig dichter bij ons en zijn ze dus vertrouwder dan andere, en
krijgen ze daarom wél een lidwoord? Het lijkt erop: mijn proefpersonen kijken naar
‘de ARD’ (die tamelijk vertrouwd is), maar niet naar ‘de WDR’ of ‘de NDR’ - beide
wat onbekender. Bij ZDF zijn er aarzelingen.
Bij vrijwel alle andere namen van omroepen (al dan niet als letterwoord) gebruik
je wél een lidwoord: je kijkt naar ‘de AVRO’, ‘de NOS’, ‘de TROS’ en ‘de VARA’.
Ook hier zien we, net als bij de grootwinkelbedrijven, dat de niet-afgekorte
persoonsnamen geen lidwoord krijgen: je luistert naar ‘Veronica’ en ‘Max’.

■‘De Max Havelaar’
Hoe zit het met boektitels? Je leest ‘de Reinaert’, ‘de Beatrijs’, ‘de Ferguut’, ‘de
Esmoreit’ (alle uit de Middeleeuwen), maar niet ‘de Sara Burgerhart’, ‘de Parken en
woestijnen’, ‘de Polletje Piekhaar’, ‘de Hofwijck’, ‘de Achilles en Polyxena’ of ‘de
Moortje’. Je zou kunnen zeggen dat die titels met de over het algemeen ouder zijn
dan die zonder de, maar er zijn opvallende uitzonderingen: Karel ende Elegast,
Mariken van Nimwegen en Moortje bijvoorbeeld moeten het toch zonder lidwoord
stellen terwijl ze ouder zijn dan bijvoorbeeld ‘de Camera obscura’ en ‘de Max
Havelaar’, die weer wél een lidwoord krijgen. Of zegt het taalgevoel dat Mariken en
Moortje verkleinwoorden zijn en dus onzijdig - en dus te verbinden met het en niet
met de? Of dat Karel ende Elegast en Mariken te veel persoonsnamen zijn om met
de verbonden te worden? Maar waarom spreken we dan wel weer van ‘de Max
Havelaar’, terwijl dat toch een duidelijke persoonsnaam is?

■Oproep
Vragen te over dus. En twintig proefpersonen is natuurlijk ook veel te weinig om
een goed inzicht te krijgen. Ik zou graag veel meer gegevens hebben. U, lezer, kunt
mij daaraan helpen. Op www.onzetaal.nl/hema staat een vragenformulier (ook
verkrijgbaar bij het Onze Taal-secretariaat); ik zou het op prijs stellen als u dat invult
en retourneert.
Te zijner tijd kom ik er in Onze Taal op terug.
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Struikelblokken in het Nederlands [1]
Die lastige lidwoorden de en het
Jan Erik Grezel
Het geniepige woordje er, de warrige woordvolgorde: volwassen
buitenlanders die onze taal leren, blijven worstelen met een aantal
eigenaardigheden van het Nederlands. Op gezette tijden zal Jan Erik
Grezel zo'n struikelblok belichten. Na een introductie in het juninummer
nu de eerste aflevering van deze nieuwe serie.
‘Meneer, in het boek staat: “Als het lente wordt...”, maar het is toch “dé lente”?’
Surayya, een kiene Irakese van tweeëntwintig, kijkt beteuterd. Krap drie maanden
in Nederland spreekt ze al behoorlijk Nederlands en ze werkt keihard om onze taal
nóg beter machtig te worden. Ze heeft het advies van haar docent gevolgd: leer bij
elk zelfstandig naamwoord uit je hoofd: de of het. Maar nu stelt de tekst haar voor
problemen. Waarom ‘hét lente’? Een paar voorbeeldzinnetjes van de docent en bij
Surayya breekt het licht door: ‘de lente’, maar ‘Hét wordt lente.’ Haar gezicht klaart
op.
Kleine rotdingetjes zijn het, die lidwoorden van bepaaldheid. In het Nederlands
gebruiken we er twee: de en het. En dan kan, zoals Surayya zojuist heeft
ondervonden, het ook nog als voornaamwoord voorkomen. Twee lidwoorden van
bepaaldheid, dat is er een minder dan in het Duits, maar een méér dan in het Engels
of het Arabisch. Buitenlanders die Nederlands leren, houden er problemen mee,
ook al krijgen ze zonder veel moeite woorden als huursubsidie, verblijfsvergunning
of inburgeringsexamen over de lippen. Zelfs bij heel veel voorkomende woorden
gaat het vaak mis: ‘de huis’, ‘de boek’. Vooral het-woorden (onzijdige zelfstandige
naamwoorden) voorzien buitenlanders vaak van het verkeerde lidwoord de.
De-woorden (mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden) koppelen ze
niet zo snel aan het. Misschien volgen ze de intuïtie van de goede gokker: door bij
twijfel voor de te kiezen heb je meer kans dat je het goed doet. Ongeveer tweederde
van de zelfstandige naamwoorden is mannelijk of vrouwelijk.

■Ontmoedigend
De verklaring voor de hardnekkige fouten is nogal ontmoedigend. Ten eerste is het
articulatorische verschil tussen de en het gering. We zeggen zelden ‘hét’, maar
meestal ‘ut’ of ‘'t’, tenzij we het lidwoord willen beklemtonen. Akoestisch is het
onderscheid daardoor ook minimaal. Buitenlanders horen bij de en het praktisch
hetzelfde. Correcties zijn vaak vruchteloos. Zelfs als buitenlanders een tekst
voorlezen, zeggen ze nog vaak de waar het staat.
In de tweede plaats leiden de en het meestal niet tot betekenisverschil. Waar
komt het verschil dan vandaan? Dat is niet helemaal helder. De lidwoorden zijn
ontstaan uit de aanwijzende voornaamwoorden die en dat. Het onderscheid tussen
mannelijk/vrouwelijk en onzijdig is al heel oud. Dat werd gemaakt door die (later de)
tegenover dat. De vorm het is vrij recent. In de vroege Middeleeuwen kende men
wel de t, aaneengeschreven aan het zelfstandig naamwoord (‘tlant’). Het losse het
duikt pas eind veertiende eeuw op.
Vandaag de dag lijken de lidwoorden de en het niet meer dan de verstandskiezen
van onze taal. Hun enige functie is dat ze een zelfstandig naamwoord ‘bepaald’
maken. Wel zorgen lidwoorden - gezien vanuit het standpunt van een buitenlander
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- voor een kettingreactie. De keuze voor de of het heeft consequenties voor andere
vormen: deze of dit, die of dat, (w)elke of (w)elk, iedere of ieder, onze of ons en ook
een mooi(e)...

■Regels
Het lijkt voor buitenlanders dus toch wel van belang om te weten of het om een deof een het-woord gaat. Zijn er geen regels? Zeker, elke docent Nederlands als
tweede taal geeft ze graag, want cursisten zijn dol op regeltjes: 1. meervoud altijd
de; 2. verkleinwoorden (-je) altijd het; 3. personen (leraar, vrouw, dokter,
IND-ambtenaar) altijd de, uitzonderingen: het kind, het mormel, het wijf, het mens.
Wie behoefte heeft aan meer houvast, grijpt misschien naar de Dutch Reference
Grammar van de Australische neerlandicus Bruce Donaldson. Hij somt maar liefst
22 regels op die je vertellen welke zelfstandige naamwoorden de-woorden zijn,
bijvoorbeeld ‘woorden die op -e eindigen’: de vrede, de zonde. Maar zo'n regel kent
uitzonderingen: het einde. Voor het-woorden geeft Donaldson 18 regels, mét
uitzonderingen. Al zou je al die regels kennen en goed toepassen, dan blijven er
nog vele duizenden zelfstandige naamwoorden over waar géén geslachtsregels
voor te formuleren zijn.
Nee, er zit niets anders op: de en het moet je gewoon uit je hoofd leren. Dat
betekent dat je als buitenlander een onwrikbare verbinding moet leggen tussen het
en mes, tussen de en vork. Waarschijnlijk hebben moedertaalsprekers dat ook zo
gedaan, al is nog nooit vastgesteld hoe Nederlandse kinderen het precies voor
elkaar krijgen dat hele Nederlandse lidwoordensysteem feilloos onder de knie te
krijgen. Aanvankelijk maken ze fouten, maar die verdwijnen snel. Bij buitenlanders
gebeurt dát hoogst zelden. Is er dan geen hoop?
Jawel, in een Trouw-column naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van Onze
Taal liet Jaap de Berg vorig jaar in de titel doorschemeren hoe hij de toekomst van
ons lidwoord zag: ‘De Nederlants van 2082’. Weg onderscheid. Triomf voor de de,
een stille aftocht voor het het. Een geruststelling voor toekomstige Surayya's - al is
me niet duidelijk wat er in 2082 gebeurt als hét lente wordt.

Buitenlanders moeten heel veel moeite doen om te leren wanneer je de gebruikt en wanneer
het.
Foto: © Jan Lankveld / Hollandse Hoogte
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De taal achter de boerka
Nederlandse woorden uit het Arabisch
Marlies Philippa
Met de immigratiegolf uit mediterrane landen kwamen veel Arabische
woorden rechtstreeks in het Nederlands terecht. Dat ging heel anders
met de Arabische woorden die we al hadden: die bereikten ons vaak via
een lange en kronkelige weg.
Een mogelijk ‘boerkaverbod’, daarvan is in Nederland de laatste jaren nogal eens
sprake. In de media wordt dan vaak een zogenaamde ‘boerka’ getoond, hoewel het
in feite om een ‘nikab’ gaat. De nikab is de islamitische dracht met een sluier die
ook het gezicht bedekt en alleen een spleetje voor de ogen openlaat; de boerka
komt uit Afghanistan en is een vaak blauw, lang gewaad dat over de gewone kleding
heen gaat en ter hoogte van de ogen een kijkgaasje heeft. Iedereen die de film De
vliegeraar heeft gezien, zal het herkennen.

■Boerkini
In het Nederlands heeft het woord boerka dus een betekenisverruiming ondergaan:
alle gezichtsbedekkende islamitische vrouwenkleding valt er tegenwoordig onder.
Maar er zijn zelfs mensen die lange gewaden met lange sluiers ook als een boerka
bestempelen - zelfs wanneer het gezicht onbedekt is, zoals het geval is met de
Iraanse ‘chador’. Daarmee heeft boerka in het Nederlands maar liefst drie
betekenissen gekregen: ten eerste de Afghaanse, ten tweede die van de algemene
hoofd- en gezichtsbedekkende dracht en ten slotte die van het lange sluiergewaad
zonder gezichtsbedekking. Dat deze betekenisontwikkeling niet specifiek Nederlands
is, bewijst de vorming van het woord boerkini, die in Australië heeft plaatsgevonden:
de boerkini is een islamitisch zwempak dat wel het hoofd en de hals, maar niet het
gezicht bedekt.
Het woord boerka is van Arabische oorsprong. Het hoort bij het werkwoord barka'a
(‘sluieren, omhullen’). Het Arabische boerkoe’ duidt een korte gezichtssluier aan
die de ogen vrijlaat en waar allerlei gouden munten op konden worden genaaid,
gedeeltelijk om ze daar op te bergen en gedeeltelijk om de rijkdom van de draagster
te tonen. Het opbergen werd gedaan door de bedoeïenenvrouwen, het pronken
door de rijke stadse dames in bijvoorbeeld Caïro en Alexandrië aan het eind van
de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. In Afghanistan - waar geen
Arabisch wordt gesproken - is de betekenis van het woord veranderd.

■Djellaba
Boerka is een voorbeeld van een Arabisch woord dat in de laatste decennia in het
Nederlands is terechtgekomen. Daarvan zijn er nog veel meer. Ten dele heeft dat
met de internationale politiek te maken, ten dele met de immigratiegolf uit mediterrane
landen, die ervoor zorgde dat hier veel mensen met een islamitische achtergrond
kwamen wonen. Zo maakten we kennis met woorden als hezbollah, intifada,
ayatollah, moellah, fatwa, sharia, salafisme, moedjahedien, taliban, Al-Qaida en
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natuurlijk fitna. Maar ook met djellaba, halal en haram, met kebab, merguez
(‘worstje’), harissa (‘rode scherpe saus’), falafel en shoarma.

Van links naar rechts een chador, een nikab en een boerka.
Foto: Saskia Aukema

Van links naar rechts een chador, een nikab en een boerka.
Foto: Wikipedia

Van links naar rechts een chador, een nikab en een boerka.
Foto: Wikipedia

Al deze woorden zijn rechtstreeks uit het Arabisch in het Nederlands beland. Dat
is niet het geval bij het merendeel van de Arabische leenwoorden. Die zijn
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er al veel langer en hebben het Nederlands meestal via het Frans bereikt. We vinden
ze op allerlei terreinen. Laat ik er wat noemen: abrikoos, baldakijn, cijfer, divan,
gazelle, jasmijn, katoen, limoen, matras, oranje, papegaai, razzia, spinazie, tamboer,
varaan en zero. Bij de oudere leenwoorden treffen we ook ‘geleerde’ woorden aan,
zoals alambiek, algebra, alkali, borax, elixir, natron en zenit. Deze zijn alle via het
middeleeuwse Latijn in de Europese talen terechtgekomen.
De oudere Arabische woorden kwamen Europa langs verschillende wegen binnen.
De belangrijkste weg was die over het Iberisch Schiereiland, dat in 711 door de
Arabieren was veroverd. Sindsdien bestond daar gedurende achthonderd jaar een
intensief contact tussen Arabieren en Europeanen. Spanje werd een centrum van
cultuur en wetenschap. Een tweede weg leidde over Sicilië en Zuid-Italië: vanaf 827
zijn Sicilië en Malta tweehonderd jaar in Arabische handen geweest. De derde
ontleningslijn liep via de Kruistochten, die behalve gewelddadig ook belangrijk voor
de handel waren. De vierde was het kolonialisme. Zo hebben we een Arabisch
leenwoord als soebatten aan het Maleis van Nederlands-Oost-Indië te danken.

■Komkommer
Ten slotte een heel recent en toch alweer zo goed als verdwenen Arabisch leenwoord
in het Nederlands: kussa (uitspraak: ‘koesa’). In de jaren zestig is gepoogd de toen
onbekende groente courgette onder die naam in Nederland te introduceren. Er was
een uitgebreide reclamecampagne en er werden foldertjes uitgedeeld met recepten
van onder anderen de toen bekende culinair specialiste mevrouw R.
Lotgering-Hillebrand. De campagne mislukte, maar het woord is in Nederland
gangbaar geweest vanaf 1962 tot in ieder geval 1974.
Kussa is ontleend aan het Arabische koesa (‘courgette’), een woord dat in diverse
varianten in alle Semitische talen bestaat (en via een ervan in het Grieks is gekomen
als kúkuon) en dat uiteindelijk teruggaat op het Soemerische ukuš
(‘komkommerachtige’). En aan dat Griekse kúkuon danken wij, via het Latijn,
waarschijnlijk dan weer ons woord komkommer.
In november verschijnt van Marlies Philippa bij uitgeverij Bulaaq een
nieuwe, geactualiseerde uitgave van het boek Koffie, kaffer en katoen.
Arabische leenwoorden in het Nederlands. Zie voor een lezersaanbieding
bladzijde 285.

Iktionaire
Ballenbaks III: concrete voorbeelden
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Het zou overdreven zijn om te zeggen dat het storm loopt met voorbeelden van het
Ballenbaks, maar er wordt gereageerd, en gelukkig ook steeds meer met concrete
voorbeelden. Bestaan er ook abstracte? Nee, want dan is het geen voorbeeld.
Gewoon ‘voorbeelden’ dus. Dit om aan te geven dat wij allen vatbaar zijn voor foute
insluipsels. Ook professionals. Kwam Campina enige tijd geleden al met de
‘verbeterde houdbaarheidsdatum’, op de melkpakken van Albert Heijn is sinds kort
sprake van ‘langere houdbaarheidsdatum’, wat natuurlijk even onzinnig is. Van die
melkpakken gaan er een paar miljoen per dag over de toonbank, dat is geen insluipen
meer, dat is georganiseerde misleiding.
Ik hoorde het de charmante Brecht van Hulten onlangs nog zeggen tegen Gijsbert
Kamer, popman van de Volkskrant, toen ze samen verslag deden van Lowlands.
Gijsbert had het wel weer gezien met een bepaald bandje. ‘O, jij hebt een beperkte
houdbaarheidsdatum’, gniffelde Brecht. De gangbare samenstelling verdringt het
hoofdbegrip.
‘Dat is toch je verwachtingspatroon’, zeggen mensen als ze het over een
verwachting zonder patroon hebben. Met voorbeeldfunctie zie je het ook. ‘Als leraren
zelf wél roken, dan is dat natuurlijk geen goede voorbeeldfunctie.’ In negen van de
tien gevallen gaat het bij regelgeving ook niet om de geving maar om de regel.
Maar we hadden het over het Ballenbaks. Mijn suggestie dat het Poldernederlands
(‘vailighaidsbelaid’) en het Nieuwe Buikspreken (jonge mensen die hun mond
nauwelijks bewegen bij het spreken) wellicht verband met elkaar houden, krijgt
vooralsnog weinig bijval. Sterker, de gangbare opvatting is dat de ‘verlaagde diftong’,
waar het bij Poldernederlands om draait, juist een wijdere opening van de mond
vereist. Maar het ligt genuanceerder. Spreek ij en ai afwisselend zo correct mogelijk
uit. Weinig verschil in mondopening, bij ij gaan de mondhoeken wat meer uiteen,
bij ai zakt de onderlip iets verder (dat zou die ruimere opening van de verlaagde
diftong kunnen zijn). Probeer ze nu uit te spreken met zo min mogelijk
mondbeweging. En zie: de ij gaat vanzelf richting ai. Bij de o hetzelfde. Zeg school
met zo dicht mogelijke mond en je krijgt iets als ‘schaul’.
Ik vroeg om voorbeelden van TB, Telescopisch Ballenbaks, en die hebt u gestuurd.
Tineke Delfgauw herinnert zich van TB-kampioen Joop den Uyl, bekend van zijn
‘neesegering’ (‘Nederlandse regering’), ‘koonkuis’ (‘Koninlijk Huis’) en ‘lawelzijn’
(‘laten we wel zijn’), ook nog ‘deergastervloon’ - dat was de heer Glastra van Loon,
staatssecretaris van Justitie in zijn kabinet, die moest opstappen vanwege kritiek
op zijn minister Van Agt. Als hij zijn mond had gehouden was hij waarschijnlijk nooit
zo ingekort. Diverse lezers noemden het voorbeeld van D66, dat vrijwel altijd als
‘deesestig’ wordt uitgesproken.
Volgens Paul Buitenhuis komt al dat slordige articuleren doordat er niet meer
gezongen wordt op school. ‘Wie met volle borst zingt “de pahahaden op, de
lahahanen in, vooruit met flinke pas”, zal de mond wel open moeten doen en leert
lange en korte klanken te onderscheiden’, schrijft hij. Zijn voorbeelden zijn ontleend
aan de ANWB-verkeersinformatie (de ‘A.B. keermasie’), waar wordt gesproken van
een opstopping bij de ‘afslag Vorst, als gevolg van een ongeluk met een pelwagen’,
terwijl de file bij Vóórst staat en werd veroorzaakt door een píj́:lwagen.
Ik herken de klacht. Zelf stoor ik mij al tijden aan de man die ‘kielemeiter’ zegt als
hij kilometer bedoelt. Kennelijk is een goede articulatie geen criterium om het bij de
ANWB tot microfonist te schoppen. Wat dan wel, vraag je je af. Of zíj́n dit de betere
sprekers die ze in huis hebben?
Jan Kuitenbrouwer
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Nederlandsj Neksjt
Hoe de s steeds meer klinkt als sj
Marc van Oostendorp
Vooral in Amsterdam hoor je hoe langer hoe vaker een sj-klank in plaats
van een s. En een s in plaats van een z. Hoe komt dat? En moeten we
dat erg vinden?

www.udo-lindenberg.de

Foto: © Dolph Cantrijn / Hollandse Hoogte

Ellen ten Damme, Paul Scheffer en Aaf Brandt Corstius spreken de s uit als sj.
Foto: Judith van IJken

Mensen die Nrc.next lezen, kunnen de s niet uitspreken. Die conclusie zou je op
het eerste gehoor kunnen trekken uit de website Who's next van die krant. In de
jaren 2006 en 2007 trokken twee verslaggevers er elke dag met een camera op uit
om het nieuws uit de krant te bespreken met een prominente Nederlander. Die
reportages zijn op de website gearchiveerd. De publicist Paul Scheffer, de artiest
Ellen ten Damme en de columnist Aaf Brandt Corstius: allemaal leveren ze uiterst
deskundig commentaar op het wereldnieuws. Hun redeneringen hebben een kop
en een staart, ze formuleren in fraaie volzinnen, maar ze praten over de krant als
‘en er sjee neksjt’.
Wat is er aan de hand? Is er sprake van een mysterieus virus dat leidt tot massaal
gelispel onder de Nederlandse intelligentsia? Het is eenvoudig aan te tonen dat dit
niet het geval is. Het is ook helemaal niet zo dat deze sprekers de s-klank echt niet
uit kunnen spreken, of dat ze te lui zijn om dat te doen. Op het tweede gehoor blijkt
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dat ze die klank zelfs vaak maken - namelijk in woorden als zo, zwart en zeven, die
ze uitspreken als ‘so’, ‘swart’ en ‘seven’.

■Cent en zend
Hieruit blijkt trouwens ook dat de sprekers van dit Nrc.next-Nederlands in hun
uitspraak wel degelijk verschil maken tussen de twee klanken die we schrijven als
s en z. Ze doen dat alleen op een ogenschijnlijk wat verwarrende manier: de z is
verschoven naar een s, en de s op zijn beurt naar een sj.
Daarmee lijken deze sprekers van het moderne Nederlands in de verte wat op
Duitsers. Het Duits heeft, afgezien van wat recente ontleningen aan het Engels,
geen woorden die beginnen met een s-klank: Seele (‘ziel’), Sie (‘u’) en setzen (‘zitten’)
klinken als ‘zeeluh’, ‘zie’ en ‘zetsen’, en woorden zoals stark (‘sterk’), spät (‘laat’)
en schön (‘mooi’) hebben een sj-klank aan het begin. Sommige dialecten in
Oost-Nederland doen het op dezelfde manier. Zoals Duitsers dus een z en een sj
onderscheiden, zo maken moderne Amsterdammers een verschil tussen s en sj.
Op de keper beschouwd wordt er in het Nederlands al honderden jaren gerommeld
met de s en de z. In de vroege Middeleeuwen kende het Nederlands het verschil
vermoedelijk helemaal niet. Er was een klank die men waarschijnlijk naar gelang
het uitkwam meer s-achtig of meer z-achtig uitsprak. Pas nadat er woorden werden
geleend uit andere talen waarin het verschil wél werd gemaakt, kwamen de twee
klanken ook in het Nederlands uit elkaar te liggen. Nog steeds zijn er maar weinig
woordparen zoals cent en zend die in de uitspraak alleen van elkaar verschillen
doordat het ene woord een s-klank heeft en het andere een z.

■Stembandtrilling
Daar komt nog bij dat het verschil tussen de s en de z lastig te maken is én lastig
om te horen. Om de s te maken houd je het puntje van je tong omhoog bij de richel
van de tanden. De lucht die uit je longen stroomt, komt daardoor ineens in een
vernauwing terecht en begint te wervelen. Dat gewervel geeft een ruisachtig geluid.
De z maak je op dezelfde manier, maar je laat daarbij tegelijk ook je stembanden
trillen. Het is nu lastig om die twee spierbewegingen met elkaar te combineren, en
bovendien hoor je door het geruis die stembandtrilling niet zo goed. De spreker
moet dus relatief veel moeite doen voor iets wat de luisteraar slecht kan horen.
Veel sprekers van het Nederlands - ook in gebieden waarin het verschil tussen
s en z nog wél gemaakt wordt - hebben er iets op gevonden. Zij maken het
onderscheid op een andere manier, namelijk door de s net iets langer aan te houden
dan de z. Dat scheelt slechts enkele tientallen milliseconden, maar dat is kennelijk
voldoende om door de luisteraar te worden opgepikt.
Omdat een verschil in tijdsduur volstaat, kan de stembandtrilling achterwege
blijven. Nu is een sj vanzelf al iets langer dan een s. En zo komen we uit op het
Nederlandsj Neksjt: de letters s en z worden uitgesproken als respectievelijk sj en
s.
Moeten we hier nu om treuren? Wie zich graag ergert, mag zijn gang gaan, maar
er zijn weinig rationele redenen om ons zorgen te maken. Een verschil tussen twee
klanken dat in het Nederlands nooit een belangrijke rol heeft gespeeld, wordt
voortaan op een iets andere manier gemaakt. Het wordt daardoor ook nog beter
hoorbaar. Het is anders dan wat vroeger als keurig werd beschouwd - maar is het
daarom ook slechter?
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Guus Middag
Zong
Het regent zonnestralen
Waarom zingt Eva de Roovere ‘Jij is lastig’ en ‘fantastig’? En de
jongens van Opgezwolle ‘proef die woofer’? En hoe komt het dat dit
zo bijzonder klinkt? In zijn rubriek ‘Zong’ staat Guus Middag stil bij
de taal en de poëzie die te horen is in allerlei Nederlandstalige liedjes,
oud en nieuw.
Soms zit er te veel verhaal in een lied. Dan dringt het begin goed tot je door, maar
het middenstuk niet meer, en ook niet de nasleep en de achtergronden en de
conclusie die daar dan nog op volgen. ‘Het regent zonnestralen’ van Acda en De
Munnik is jarenlang zo'n lied voor mij geweest. Het begint op verteltoon, met een
verhaal over een man, Herman, die ‘op een terras ergens in Frankrijk in de zon’ zit.
Hij leest in de krant dat zijn auto ergens in Frankrijk uit de bocht is gevlogen en
volledig is uitgebrand. De eerste reactie lijkt mij: wat een geluk voor Herman dat
hijzelf niet in die auto zat. Tweede reactie: wat jammer van de auto. Maar uit het
vervolg blijkt dat Herman zijn auto net daarvoor had verkocht. Dat zou dan zelfs een
verdubbeld gevoel van geluk kunnen geven. En dan ligt het voor de hand dat het
refrein begint met een opgelucht en vertraagd gezongen ‘oh, oh, oh’ en een al even
opgelucht klinkend advies: ‘even rustig ademhalen’. En dan nog maar eens, bij wijze
van ademhalingsoefening, ‘oh, oh, oh’, om de eerste opwinding en schrik te
verwerken, en de bijbehorende hoge hyperventilatie-ademhaling terug te brengen
tot de diepe buikademhaling.

■Naturel Nederlands

Thomas Acda (l.) en Paul de Munnik.
Foto: Bob Bronshoff

Het leek eerst pech, maar bij nader inzien heeft onze Herman geluk gehad en
kan hij opgelucht ademhalen: ‘het lijkt of het regent als altijd, maar het regent
zonnestralen.’ Mooi gezegd. En verrassend gezegd. Het is een nieuwe uitdrukking
die al meteen klinkt als een oude vertrouwde zegswijze, even naturel Nederlands
als ‘Na regen komt zonneschijn’ of ‘Er is geen wolkje zo donker of er zit wel een
zilveren randje aan.’ Op het gebied van weer en stemming lopen in het Nederlands
van oudsher al allerlei betekenislijnen door elkaar. Naast zonnestralen zijn er
waterstralen, en bui kan verwijzen naar regen, maar ook naar een gemoedstoestand,
en zelfs kun je spreken van ‘een zonnige bui’. In een zeeklimaat is het niet

Onze Taal. Jaargang 77

ongebruikelijk om op een en hetzelfde moment regen en zon te zien. En na een
regenbui kunnen de in de verte weer doorbrekende zonnestralen ook daadwerkelijk
meer lijken op water- dan op lichtstralen.
Zo had het lied, uit 1998, over mazzelaar Herman zich ongeveer in mijn beleving
vastgezet: als een logische samenloop van pech en geluk, regen en zon. En zo
hoefde ik, als het weer eens voorbijkwam, alleen maar het refrein gedachteloos
mee te blèren. Totdat ik onlangs de tekst onder ogen kreeg en voor het eerst ging
lezen wat er allemaal nog meer in dat lied gebeurt. Ik zag nu dat Herman het bericht
las ‘in het AD’. Die had hij blijkbaar gekocht, daar in Frankrijk. Zou het Algemeen
Dagblad een auto-ongeluk met een Nederlandse auto in Frankrijk melden? En zou
dan de naam van de eigenaar erbij staan? Het zou kunnen, maar erg waarschijnlijk
is het niet. Het is ook niet erg waarschijnlijk dat er - zoals het lied meldt - al meteen
een overlijdensadvertentie van de veronderstelde eigenaar in de krant zou staan.
Auto uitgebrand, verkoold lijk van een ander, blijkbaar niet of verkeerd geïdentificeerd,
en dan wordt de oorspronkelijke eigenaar doodverklaard en door de familie betreurd
- en dat alles binnen een week. Toch is dat wat we volgens het lied moeten geloven.
‘Herman leest wel honderd keer de krant, / het staat er echt, pagina achttien,
zwartomrand.’

■Nieuw leven
We krijgen er nog allerlei achtergrondinformatie bij. Over de midlifecrisisschrik die
Herman ‘een week geleden in een park in Amsterdam’ trof. Die had hem doen inzien
dat hij moest breken met zijn oude leven. Het is het klassieke verhaal van de man
die geen van zijn jongensdromen in vervulling heeft zien gaan en er daarom alsnog
tussenuit knijpt. Auto verkopen, op de bonnefooi naar Frankrijk. Het geeft onze
Herman een groot gevoel van herwonnen vrijheid, maar hij wordt er ook wel een
beetje radeloos van. Wat nu te doen met al die vrijheid? In die hulpeloze toestand
leest hij dan zijn eigen doodsbericht. Zijn hele vroegere leven is nu ook officieel
doodverklaard, of hij wil of niet. ‘Nu was-ie niks niet niemand nergens meer, / kan
dus gaan waar-ie maar wil.’
Herman kan, ook al durft hij het zelf nauwelijks te geloven, nu pas echt een nieuw
leven beginnen. Dat is wat hij dan toch maar, sullig en schoorvoetend, gaat doen,
vanaf zijn Franse terras. ‘Als dit het is, is dit het’, spreekt hij zichzelf toe, ‘en we
zullen het wel zien.’ Het is een wat druilerig optimisme dat hier wordt uitgezongen.
Herman kan de zon weer in het water zien schijnen, maar het is wel een heel waterig
zonnetje. Het bijbehorende halfslachtige gevoel wordt nog maar eens mooi gevangen,
en herhaald, in de refreinregel waarmee Acda en De Munnik het Nederlands van
een nieuwe multitoepasbare weerzegswijze hebben voorzien: ‘het regent, en het
regent, zonnestra-ha-len.’
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Marc van Oostendorp
Het onderzoek
Het oudste Nederlands
Hoe klonk het oudste Nederlands? Ongeveer zo: ‘Maltho thi afrio lito.’ Dat zinnetje,
dat ongeveer betekent ‘Ik verklaar jou, lijf-eigene, vrij’, staat in de zogenoemde Lex
Salica, een oude wettekst uit de zesde eeuw. Die wet is in het Latijn geschreven,
maar bevat behalve dit ene zinnetje ook nog wat woorden die behoren tot het
Oudnederlands, de verzameling dialecten die in de Lage Landen gesproken werden
tussen ongeveer 500 en ongeveer 1100.
Lange tijd werd er gedacht dat er van het oudste Nederlands slechts één zinnetje
was overgeleverd: ‘Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu; wat
unbidan we nu?’ (‘Hebben alle vogels nesten begonnen behalve ik en jij; waar
wachten we nog op?’). De laatste decennia zijn er echter in allerlei documenten
nieuwe zinnetjes en woorden opgedoken. Dit jaar verschijnt er dan ook een
wetenschappelijk woordenboek van het Oudnederlands.

■Groepen dialecten

Taalkundige Michiel de Vaan onderzoekt het oudste Nederlands.
Foto: Constantijn Kaland, Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden

‘Eigenlijk is dat woord Oudnederlands niet juist’, zegt de Leidse taalkundige Michiel
de Vaan (1973). ‘Het woorddeel Nederlands is anachronistisch, want de huidige
staatsgrenzen bestonden in die tijd nog niet. Het gaat om dialecten die hier in de
buurt gesproken werden. Er waren in die tijd zeker geen duidelijke grenzen met
bijvoorbeeld het Duits.’ Omdat het een handige term is, blijven wetenschappers
hem toch gebruiken.
Deze zomer kreeg De Vaan subsidie om vijf jaar lang onderzoek te doen naar
dat oudste Nederlands. Bovendien mag hij ook nog een pas afgestudeerde
begeleiden om een proefschrift over datzelfde onderwerp te schrijven. Samen willen
ze proberen om te achterhalen hoe in die oude periode uit de botsing van allerlei
hier gesproken taalvormen uiteindelijk het Nederlands is ontstaan.
‘Er zijn twee grote theorieën over’, zegt De Vaan. ‘Volgens de eerste is het vooral
van belang dat er hier drie grote Germaanse stammen woonden: de Saksen, de
Friezen en de Franken. Volgens de tweede is de belangrijkste verdeling die tussen
de kustdialecten, die “Ingveoons” worden genoemd, en de dialecten uit het
binnenland. Voor de eerste theorie pleit vooral dat we de dialecten in ons taalgebied
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nog steeds in drie grote groepen kunnen onderverdelen. Voor de tweede dat
dialecten aan de Noordzeekust soms heel oude overeenkomstige kenmerken hebben
die je niet vindt bij dialecten in het binnenland. Het woord muiden in plaats van mond
bijvoorbeeld, waarbij de n is weggevallen.’ Ook in het Engels is de n weggevallen
in het woord mouth.
De Vaan wil niet alleen het Oudnederlands woordenboek en de bronnen daarvan
benutten om tot zijn reconstructie te komen. Hij wil ook gebruikmaken van de kennis
die we hebben over de verschillen tussen dialecten in de twaalfde en dertiende
eeuw, waarover de laatste decennia ook veel informatie beschikbaar is gekomen.

■Herkomst
De interesse voor het Nederlands was volgens De Vaan tot nu toe altijd een ‘zijspoor’
in zijn wetenschappelijke loopbaan. Hij werd in Leiden opgeleid tot indo-europeanist,
iemand die zich bezighoudt met de vergelijking van het zogenoemde Indo-Europees,
een grote groep talen die onder meer bijna alle talen in Europa omsluit, maar ook
sommige Indische talen.
In 2002 promoveerde De Vaan op een proefschrift over de klinkers van het
Avestisch, de taal waarin de volgelingen van Zarathustra hun religieuze literatuur
schreven. Verder schreef hij studies over onder andere het Albanees en het Engels,
en een dik etymologisch woordenboek van het Latijn, dat dit jaar verschijnt.
Pas de laatste tijd begint hij het idee te krijgen dat hij het vak helemaal beheerst.
‘Eigenlijk heb je twintig jaar nodig om indo-europeanist te worden. Je moet van ieder
van de twaalf hoofdtakken van die families - onder andere Grieks, de Romaanse,
Keltische, Slavische en Germaanse talen, en het Albanees - wel iets begrijpen, en
veel van die talen in ieder geval kunnen lezen.’ Het vak is daarmee ook nooit heel
populair geweest bij studenten, want het vereist een combinatie van een groot
taalgevoel en veel doorzettingsvermogen.
Pas nu hij zijn naam enigszins gevestigd heeft, kan De Vaan het zich naar zijn
eigen gevoel veroorloven om zich de komende jaren op de Lage Landen te
concentreren. Dat heeft na alle omzwervingen langs exotischer talen ook wel iets
prettigs. ‘Het is toch mooi om op die manier iets te weten te komen over onze eigen
herkomst.’
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Riemer Reinsma
Namen op de kaart
Toen de huizen nog te tellen waren
Waar komt de naam Schiphol vandaan? Heeft Abel Tasman inderdaad
Tasmanië ontdekt? Waarin onderscheidt een terp zich van een wier?
Dit soort vragen kunnen rijzen als je met de vinger over de landkaart
gaat. Riemer Reinsma gaat er in zijn tweemaandelijkse rubriek
‘Namen op de kaart’ op in.
In Nederland en Vlaanderen liggen tientallen dorpen met een naam die aangeeft
hoeveel huizen of boerderijen er staan, of stonden: Driehuis, Vijfhuizen, Achthoeven,
enzovoort. Of, als de behuizingen minder riant waren, het aantal hútten: in de
gemeente Cuijk ligt een gehucht met de naam Zevenhutten. Vanaf nul geteld begint
het met het Groningse Tweehuizen, dat het trouwens nooit veel verder heeft geschopt
dan die twee oorspronkelijke woningen: Tweehuizen staat op een kaart uit 1867
heel ontroerend weergegeven met twee zwarte stipjes, tegenwoordig zijn het er vijf.

■Stabiel
De serie huizen-namen eindigt met Dertienhuizen, een straatnaam in onder meer
Delft die daar aan een oude buurtschap herinnert. In vergelijking met Tweehuizen
klinkt dat al iets imposanter, en dat roept vervolgens de vraag op wanneer een dorp
eigenlijk een naam krijgt. Want hoe komt het dat de naamgevers voor Tweehuizen
al een naam verzonnen toen er nog maar twee huizen stonden, en bij dat oude
buurtschap Dertienhuizen pas na dertien woningen?
Het antwoord zal wel zijn dat het aantal huizen in een dorp al een geruime tijd
stabiel moest zijn, zodat het werkelijk een kenmerk van het dorp was geworden.
Neem nu het Groningse plaatsje Vierhuizen, dat al in 1525 Veerhusen heette.
Hoelang er al vier huizen stonden voordat het dorp zijn naam kreeg, is niet na te
gaan, maar in elk geval is het aantal ná 1525 eeuwenlang gelijk gebleven: ook in
1869 waren het er nog vier. Nog steeds is Vierhuizen overigens geen wereldstad,
maar het aantal huizen is inmiddels wel ongeveer verdubbeld.

■Magisch
Maar er is misschien nóg een reden waarom mensen in sommige gevallen gewacht
hebben met de naamgeving: het ene getal is er mogelijk geschikter voor dan het
andere. Als je de hele reeks huizen-namen overziet, valt tenminste op dat sommige
telwoorden veel vaker voorkomen dan andere. Aanvoerder van de lijst is de groep
plaatsnamen die begint met zeven: gecombineerd met huizen, huis en hutten komt
die al negentien keer voor.
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Zevenhuizen: een van de plaatsen met een naam die aangeeft hoeveel huizen er staan, of
stonden.
Foto: Onze Taal

Taalkundige J.A. Huisman meende de oorzaak te weten: ‘Als het aantal huizen
wordt geteld, komt er altijd een of ander magisch getal uit de bus: Driedorp,
Zevenhuizen.’ Magische getallen, want het volksgeloof wil dat deze getallen de
volmaaktheid of het geluk symboliseren en een religieuze betekenis hebben. Maar
zo simpel ligt het niet, want het ‘magische’ getal zeven komt in combinatie met
woorden als huizen maar één keer vaker voor dan verbindingen met het
‘niet-magische’ getal vier. Wat weer wél voor de ‘magische hypothese’ pleit, is het
feit dat het getal zes slechts eenmaal voorkomt (Zeshoeven) en acht en negen maar
drie respectievelijk twee keer. Dat zou kunnen wijzen op een soort magische
‘afronding’ op het getal zeven.

■Volksoverlevering
Dertienhuizen is zoals gezegd het maximum - hoewel sommigen daar vroeger
anders over dachten. Volgens de volksoverlevering zou het dorp Grosthuizen zijn
naam danken aan de 144 huizen (een gros) die er stonden. Dat het dorp op enig
moment 144 huizen heeft geteld, is uiterst waarschijnlijk, maar met de naam heeft
dat niets te maken. Het gaat hier om een samentrekking van Groot-Oosthuizen, een
dorpsnaam die in 1312 nog Groet Oesthusen luidde.
Ook Zestienhoven, de oude naam van wat tegenwoordig Rotterdam Airport heet,
telt niet mee: dat was genoemd naar zestien ‘hoven’ - ‘lappen grond’ dus, geen
hoeven of andere gebouwen.
En nog eenmaal over die magie: het is verbazingwekkend dat er niet alleen een
Dertienhuizen is in Delft, maar ook in de gemeente Nederlek. Aan het getal dertien
worden immers onheilspellende krachten toegeschreven, zodat het meestal wordt
geschuwd als de pest - denk maar aan de vele hotels die géén kamer 13 hebben.
Laten we het er maar op houden dat de inwoners weinig last hadden van bijgeloof.
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Redactie Onze Taal Tamtam
Amsterdam wordt niet tweetalig
Engels wordt voorlopig niet de officiële tweede taal in Amsterdam. De Amsterdamse
gemeenteraad verwierp deze zomer het plan van D66 om alle Nederlandstalige
teksten van de gemeente (zoals bordjes in het openbaar vervoer en op straat, en
brieven over gemeentebelastingen) ook in het Engels te vertalen. D66 had op die
manier van Amsterdam ‘een echte wereldstad’ willen maken, die aantrekkelijker
zou zijn voor toeristen en bedrijven.
Hoewel de VVD het plan omarmde, wezen andere partijen op de kosten en het
‘gedoe’ die het met zich mee zou brengen, of ze waren om andere redenen tegen.
‘Belachelijk. Waarom niet het Marokkaans of het Turks? Expats kunnen ook een
beetje Nederlands leren’, aldus Carlien Boelhouwer (SP). Bij GroenLinks werd het
plan afgedaan als ‘een leuk zomers voorstel’.

In Amsterdam zijn sommige gemeentelijke bordjes op straat al meertalig.
Foto: Onze Taal

Woordkeus vacatures weinig origineel
Alle bedrijven lijken op zoek te zijn naar dezelfde werknemer. Hun gedroomde
kandidaat is ‘zelfstandig’, ‘flexibel’ en ‘enthousiast’ en kan vervolgens terecht in een
‘dynamische’, ‘professionele’ en ‘informele’ werkplek, waar een ‘uitdagende’ functie
op hem wacht.
Dat beeld doemt tenminste op als je afgaat op hun vacatureteksten.
Arbeidscommunicatiebureau AMC Academie bekeek bijna 100.000 vacatures op
vijf verschillende websites, en schrok van het gebrek aan creativiteit: ‘Uit het
onderzoek blijkt dat het vocabulaire van werkgevers zich veelal beperkt tot een
kleine hoeveelheid open deuren.’ En dat terwijl het volgens het bureau vanwege de
krappe arbeidsmarkt ‘steeds belangrijker wordt om werkzoekenden op een creatieve
en onderscheidende manier aan te spreken’.
De woorden die AMC Academie het meest aantrof, waren zelfstandig(heid), dat
in 36% van de vacatureteksten te vinden was, flexibel/flexibiliteit (24%) en
uitdagend/uitdaging (18%).

Nieuwe leestoetsen op de basisschool
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Het AVI-toetssysteem, waarmee hele generaties basisschoolleerlingen op hun
leesvaardigheid getest zijn, gaat dit jaar op de schop. De verschillen tussen de oude
en de nieuwe methode zijn zó groot dat Cito, van oudsher de ontwikkelaar van de
leestoetsen, spreekt van een ‘revolutie’.
Volgens de oude toetsmethode stelt de leerkracht de AVI-niveaus (tussen de 1
en 9) vast door iedere leerling een paar minuten een stukje tekst te laten voorlezen
en te beoordelen hoe vaardig en hoe snel hij dat doet. In het nieuwe systeem krijgt
de hele groep tegelijk een schriftelijke toets, waarin onder meer de juiste woorden
moeten worden aangestreept in zinnen als ‘De schoot/school/schoof is niet ver.’
Verder wordt het systeem van negen niveaus ingewisseld voor een van twaalf.
Leesdeskundige Kees Vernooy van de Hogeschool Edith Stein in Hengelo
waarschuwde basisscholen in Trouw dat ze beter nog even kunnen wachten met
de aanschaf van de nieuwe methode, omdat die zich nog onvoldoende bewezen
zou hebben. Maar volgens Marleen van der Lubbe, manager toetsen basisonderwijs
bij Cito, is het echt hoog tijd voor de invoering ervan: ‘Nieuwe inzichten maakten
dat het oude AVI-systeem, waarmee sinds de jaren zeventig wordt gewerkt, aan
vervanging toe was.’

Nederlandse successen op Taalkunde Olympiade
De Nederlander Milan Lopuhaä (18 jaar) heeft begin augustus een gouden medaille
behaald in de individuele wedstrijd op de Internationale Taalkunde Olympiade in
Bulgarije. Het team waarvan hij deel uitmaakte, behaalde een gedeelde tweede
prijs in de groepswedstrijd en een speciale prijs voor de beste oplossing van een
van de vraagstukken.
De Taalkunde Olympiade wordt ieder jaar gehouden voor middelbare scholieren.
Ze krijgen ingewikkelde opgaven voorgelegd, waarbij logisch nadenken feitelijk
belangrijker is dan kennis van taalkunde. Dat winnaar Milan Lopuhaä vorig jaar nog
derde werd op de Internationale Wiskunde Olympiade is dan ook minder vreemd
dan het op het eerste gezicht lijkt.
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Frank Jansen
Hom of kuit
Moet de Nederlandse Taalunie het Afrikaans ondersteunen?
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 Vlaamse cultuurminister Anciaux heeft in zijn functie van voorzitter van het
Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie voorgesteld om steun te bieden
aan het Afrikaans, de taal die zijn wortels heeft in het Nederlands en die gesproken
wordt in Zuid-Afrika en Namibië. In Zuid-Afrika was het ten tijde van het
apartheidsregime een van de belangrijkste talen, maar nu is het ‘slechts’ een van
de elf officiële talen. Mede doordat het Afrikaans nogal eens wordt geassocieerd
met apartheid, wordt er in officiële situaties steeds vaker voor het Engels gekozen.
In Namibië is het Afrikaans weliswaar de grootste taal, maar evenmin dé officiële
taal (dat is het Engels). In 2005 is Suriname toegetreden tot de van oorsprong
Vlaams-Nederlandse Taalunie. Moet Zuid-Afrika volgen?

Voorstander
Het Afrikaans is een belangrijke taal, die door bijna tien miljoen inwoners van
Zuid-Afrika en Namibië gesproken en verstaan wordt. Het is wel een zelfstandige
taal, maar je hoeft slechts één zinnetje te horen om te beseffen hoe verwant het is
met het Nederlands. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat Afrikaans
voor Nederlanders veel begrijpelijker is dan andere verwante talen, bijvoorbeeld
Fries. Deze tamelijk goede wederzijdse verstaanbaarheid is een goede basis voor
meer contact.
De Afrikaanssprekenden zullen ondersteuning via de Nederlandse Taalunie zeker
op prijs stellen, want sinds de val van het apartheidsregime is de aantrekkingskracht
van het Afrikaans als contacttaal (of tweede taal) snel afgenomen.
Van ten minste 6,5 miljoen mensen is het Afrikaans de moedertaal. Voor hen kan
de Taalunie wat betekenen, denk aan uitwisseling van materialen voor onderwijs,
opleidingen en radio- en televisieprogramma's.
Maar ook wíj́ hebben erbij te winnen. Niet dat de Zuid-Afrikanen ooit Nederlands
zullen gaan spreken. Wel dat kennis van een sterk verwante taal en voortdurend
contact met zijn sprekers onze houding ten opzichte van onze eigen taal wat minder
parochiaal zullen maken. Ja, ook mensen die net even anders spreken en schrijven,
zijn de moeite waard.

Tegenstander
Na de blijde toetreding van Suriname lijkt het ministeriële voorstel op het eerste
gezicht een logische volgende stap, maar dat is schijn. Het Nederlands is de officiële
standaardtaal van Suriname, maar in Zuid-Afrika en Namibië al meer dan tachtig
jaar niet meer: het Afrikaans is tenslotte echt iets anders dan het Nederlands. Al
drie generaties heeft onze taal daar dezelfde status als Noors of Tsjetsjeens.
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Bovendien: wat moeten de inwoners met onze steun? Waarmee kunnen we ze
concreet helpen? Voordat we de ondersteuningsvoorstellen echt kunnen beoordelen,
is het nodig te weten waaruit die steun precies bestaat.
Het Afrikaans zal als overheidstaal naar verwachting almaar meer aan belang
inboeten ten gunste van het Engels. In kringen van de slachtoffers van de
apartheidspolitiek wordt het Afrikaans een ‘racist language’ genoemd. En hoewel
het onzin is om een taal racistisch te noemen, kunnen we er beter rekening mee
houden dat die slachtoffers wel de politieke meerderheid vormen. Steun aan het
Afrikaans is daarom trekken aan een dood paard.
Wat de ondersteuning van het Afrikaans als omgangstaal betreft, is het onduidelijk
of de Afrikaanssprekenden daar behoefte aan hebben. De Afrikaners hebben niet
voor niets al lang geleden afscheid van het Nederlands genomen: dat afscheid was
de uitdrukking van een diep gevoelde mentaliteitskloof, waarbij het toenemende
gebrek aan wederzijdse verstaanbaarheid voor lief werd genomen. Blijkbaar is de
aantrekkingskracht van de Nederlandstalige cultuur minder groot dan de minister
denkt.

Wat vindt u ervan? Moet de Nederlandse Taalunie het Afrikaans
ondersteunen?
Geef voor 20 oktober 2008 uw mening op onze website:
www.onzetaal.nl/homofkuit. Of stuur een briefkaart met ‘Afrikaans
ondersteunen’ of ‘Afrikaans niet ondersteunen’ naar de redactie van Onze
Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In de volgende aflevering de uitslag.

Uitslag vorige stemming
Is het een goed idee om een quotum in te stellen voor liedjes in de Nederlandse
taal? Nee, vindt u. Een meerderheid van 55 inzenders (70,5%) is tegen de invoering
van zo'n quotum. De redenen varieren van weerzin tegen dwangmaatregelen tot
twijfel of het quotum wel een bijdrage kan leveren aan de Nederlandse taal en
cultuur. De weinige voorstanders (23 = 29,5%) komen met creatieve ideeën om het
liedjesaanbod gevarieerder te maken. Eén daarvan stelt voor: ‘een maximum van
60% Engels, een minimum van 20% Nederlands en een minimum van 20% in andere
talen dan het Nederlands of het Engels’.

Antwoorden Taaltest (zie bladzijde 277)
A. Spelling
1. a. catechisatie
2. a. feniks
3. c. guerrillaoorlog
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4. c. pH-waarde
5. a. stupéfait

B. Woordenschat
1.
2.
3.
4.

a. biljartterm
a. pelgrimstocht naar Mekka
c. onderhandelen
b. moedig

Zoek de fouten
1. tbs'ers, achtte, tijdelijkverlofverzoek, ten langen leste
2. benodigdheden

D. Extra
A.G.M. Meertens O.F.M., Bertha Kinnekens O.S.U. en Theo de Smet O.C. zijn alle
drie lid van een kloosterorde. O.F.M. staat voor Ordinis Fratrum Minorum (‘van de
orde der minderbroeders’), O.S.U. voor Ordinis Sanctae Ursulae (‘van de orde van
de heilige Ursula’) en O.C. voor Ordinis Carmelitarum (‘van de karmelietenorde’).
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Raymond Noë
InZicht
‘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.

Namen en geschiedenis
Jacques R. Pauwels is een historicus met een speciale belangstelling voor namen.
In 2006 verscheen zijn boek Een geschiedenis van de namen van landen en
volkeren, waarin hij beschrijft hoe de namen van Europese volken, gebieden, wateren
en gebergtes ontstaan zijn. Die namen zijn volgens Pauwels vaak veel ouder dan
algemeen gedacht wordt: veel ervan ontstonden al in het Neolithicum, vanaf circa
10.000 v.Chr., de tijd dat Europa vanuit Afrika en later ook vanuit andere streken
bevolkt raakte. Ook de naamkundige geschiedenis van de Griekse en Romeinse
oudheid komt in dit boek aan bod, en ook die van de eerste helft van de
Middeleeuwen.
Met de Kruistochten begint Europa zich aan het eind van de elfde eeuw naar
buiten te richten, en dan wordt ook de wereld buiten Europa benoemd. Eerst de
aangrenzende gebieden, maar als de Kruistochten voorbij zijn en het ‘tijdperk der
ontdekkingen’ is aangebroken, ook de rest van de wereld. Die nieuwere ontwikkeling
beschrijft Pauwels in het pas verschenen boek Europese namen voor de wereld,
waarin hij vooral ook nagaat hoe de naamgeving werd gebruikt om de wereld te
onderwerpen. Bij de veroveringscultuur hoorde een veroveringsnaamgeving, die
erop gericht was de inheemse namen en daarmee de inheemse volken te
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onderdrukken ofte verdringen. Het geven van Europese namen was een middel om
‘de nieuwe wereldorde semantisch te legitimeren’ met namen als Nieuw-Zeeland,
Tasmanië en New England.
Een omgekeerde ontwikkeling zet zich in als ten slotte in de twintigste eeuw veel
koloniën hun onafhankelijkheid terugkrijgen en die kracht bijzetten met het aannemen
van een nieuwe, eigen naam. En ook in Europa zelf ontstaan dan veel nieuwe namen
als gevolg van de wereld- en burgeroorlogen en de daarmee gepaard gaande
staatkundige veranderingen.
Pauwels beschrijft in zijn boek het hoe, wanneer en waarom van zeer veel
geografische namen, maar hij laat vooral ook zien dat de mensheid steeds weer
gebruikmaakt van naamgeving om de eigen historie te bekrachtigen.

Europese namen voor de wereld is een uitgave van Epo en kost €21,50
(ingenaaid, 271 blz.).
ISBN 978 90 6445 476 9

■Van Dale Zweeds

De praktijkwoordenboeken van Van Dale zijn gericht op gebruik in de dagelijkse
praktijk, thuis en op het werk. Het zijn woordenboeken die vooral de actuele, vaak
gebruikte woorden (circa 50.000 trefwoorden) beschrijven en vertalen. De serie is
uitgebreid met de Praktijkwoordenboeken Zweeds-Nederlands en
Nederlands-zweeds, in feite de tweede druk van de handwoordenboeken Zweeds
uit 1996. De belangrijkste nieuwe woorden van de laatste twaalf jaar zijn toegevoegd,
en ook nieuw zijn de informatiekaders over taal en communicatie, bijvoorbeeld over
hoe je in het Zweeds telefoneert. In het deel Zweeds-Nederlands zijn ook een aantal
voorbeeldbrieven opgenomen. De inhoud van de beide boeken is terug te vinden
op de bijgeleverde cd-roms.
• Praktijkwoordenboek Zweeds-Nederlands van Van Dale Lexicografie
kost €49,50 (gebonden, 907 blz.). ISBN 978 90 6648 264 7
• Praktijkwoordenboek Nederlands-zweeds van Van Dale Lexicografie
kost €49,50 (gebonden, 1021 blz.). ISBN 978 90 6648 265 4

■NT2-bundel
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De Beroepsvereniging van docenten Nederlands als tweede taal (BVNT2) brengt
jaarlijks onder de titel Vakwerk een bundel uit met artikelen over het NT2-onderwijs.
Deze reeks wordt zeer gewaardeerd onder NT2-docenten, omdat theorie en praktijk
erin gecombineerd worden. Je vindt dus niet alleen didactische tips en suggesties,
maar ook vakinhoudelijke achtergronden.
Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de BVNT2 is er een bundel
verschenen met de dertien best gewaardeerde artikelen uit de reeks, onder de titel
Klassiek vakwerk. De artikelen gaan over uiteenlopende onderwerpen, zoals
uitspraak, schrijfles, grammatica, drama als didactisch middel, vocabulaireverwerving
en luisteroefeningen.

Klassiek vakwerk. Achtergronden van het NT2-onderwijs, onder redactie
van Bart Bossers, is een uitgave van Boom en kost €17,50 (ingenaaid,
211 blz.).
ISBN 978 90 8506 554 8

■Taalkalenders

In september liggen traditiegetrouw de nieuwe scheurkalenders alweer in de
boekhandel, en daar zitten ook altijd twee taalkalenders bij. De eerste 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 door Jan Jutte.
De tweede kalender is de Onze Taal Taalkalender, die voor de zestiende keer
verschijnt. Deze kalender bevat zeven rubrieken, voor elke dag van de week een:
etymologie, namen, vergeten woorden, bijbeltaal, taaladviezen, uitspraak en
taalpuzzels. Op de adresdrager bij dit nummer vindt u een bon waarmee u in de
boekhandel €2,50 korting krijgt op de ‘volwassen’ Taalkalender.
• Onze Taal Taalkalender 2009 is een uitgave van Sdu Uitgevers en kost
€14,95.
ISBN 978 90 12 12572 7
• Kindertaalkalender 2009 is een uitgave van Sdu Uitgevers en kost
€14,95. ISBN 978 90 12 12573 4
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■Latijn

In Et cetera en al dat andere Latijn betuigt de Britse ‘Latin lover’ Harry Mount zijn
liefde voor deze taal. Het is een humoristisch en vlot geschreven boek, waarin allerlei
‘Latijnse’ onderwerpen aan bod komen: de Romeinse cultuur, de invloed ervan op
onze cultuur, het Latijn dat in ons taalgebruik terug te vinden is - en en passant
brengt Mount zijn lezers ook de eerste beginselen van de taal zelf bij, dit alles onder
het motto ‘Leer Latijn en leef langer!’ Het boek is vertaald door Floor Kist,
oud-voorzitter van het Genootschap Onze Taal. (Zie ook de lezersaanbieding op
blz. 284).

Et cetera en al dat andere Latijn is een uitgave van Balans en kost €17,50
(gelijmd, 269 blz.).
ISBN 978 90 5018 942 2

■Dagheiligen

Elke dag van het jaar heeft zijn eigen heilige, en in het fraai uitgevoerde boekje
Weet hoe je heet! passeren ze allemaal de revue, van Maria (1 januari) tot Melania
(31 december). Van iedere heilige zijn een afbeelding en een biografie opgenomen,
en daarnaast wordt vermeld welke namen er allemaal van zijn of haar naam zijn
afgeleid. Alle namen die in het boek aan bod komen, zijn terug te vinden via het
register.

Weet hoe je heet! 365 namen en heiligen is een uitgave van Museum
Catharijneconvent en Waanders Uitgevers (gebonden, 216 blz.).
ISBN 978 90 400 8423 2

■Tweetalig opvoeden
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Nederlandse expats met heel jonge kinderen zullen die doorgaans tweetalig willen
opvoeden. Het boek Moeders taal, vaders taal helpt hen daarbij. Het boek beschrijft
wat het is om een kind in twee talen op te voeden en waar je rekening mee moet
houden. Daarnaast geeft het praktische informatie over hoe de
Nederlandse-taalkennis van het kind ontwikkeld kan worden - en dan vooral als het
kind in het Nederlands gaat leren lezen en schrijven.

Moeders taal, vaders taal van Marian de Vooght is een uitgave van
Kemper Conseil en kost €19,90 (gelijmd, 127 blz.).
ISBN 978 90 76542 36 2

■Cursus Middelnederlands

Nederlands van Middeleeuwen tot Gouden Eeuw van Marijke Mooijaart en Marijke
van der Wal is een voor studenten bestemde cursus Middelnederlands en
Vroegnieuwnederlands. Het boek geeft eerst in tien hoofdstukken een beschrijving
van de belangrijkste kenmerken van het Nederlands uit de periode 1100-1700. Aan
bod komen onder meer naamvallen, werkwoorden, negatie, woordvolgorde en de
woordenschat. Het tweede gedeelte bevat vragen en oefeningen aan de hand van
tekstfragmenten uit bekende literaire teksten uit de bestudeerde periode. Het boek
leent zich ook voor zelfstudie.
Nederlands van Middeleeuwen tot Gouden Eeuw. Een cursus
Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands is een uitgave van Vantilt
en kost €19,95 (ingenaaid, 224 blz.). ISBN 978 94 6004 008 5

■Terminologie van het tolken
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In 2003 verscheen bij uitgeverij Vantilt Terminologie van de vertaling, een boekje
dat allerlei termen uit de vertaalpraktijk verklaart. Het wordt sinds kort vergezeld
door Terminologie van het tolken. Hierin worden zo'n honderdvijftig termen als
audiotolk, spiltaal, resonantie, lichaamstaal, geheugen en gedragscode uitgelegd
en waar nodig met voorbeeldzinnen verduidelijkt. Bovendien wordt van alle
trefwoorden de Duitse, Engelse, Franse, Italiaanse en Spaanse vertaling gegeven.

Terminologie van het tolken van Heidi Salaets e.a. is een uitgave van
Vantilt en kost €22,50 (gebonden, 204 blz.). ISBN 978 90 77503 96 6

■Vertalen wat er staat

Vertalen wat er staat van vertaler en universitair docent Arthur Langeveld verscheen
voor het eerst in 1986 en is sindsdien verplichte kost voor aankomende vertalers.
Het boek, waarvan onlangs de vijfde druk is verschenen, probeert allereerst uit te
leggen waarom vertalen zo moeilijk is, en laat vervolgens aan de hand van
voorbeelden uit de praktijk zien hoe vertalers die moeilijkheden te lijf gaan - waarbij
dan steeds het eeuwige dilemma van de vertaler centraal staat: moet de vertaling
letterlijk en brontaalgetrouw zijn, of enigszins vrij en doeltaalgericht?
Vertalen wat er staat is een uitgave van Atlas en kost €18,90 (gelijmd,
208 blz.).
ISBN 978 90 450 0885 1

■Congres ‘Nederlands in hoger onderwijs en wetenschap’
De stichting Nederlands (sN), de vereniging voor Nederlandstalige terminologie
(NL-TERM) en het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) houden op zaterdag 10
oktober in Brussel een congres over de volgens sommigen zorgwekkende positie
van het Nederlands in het hoger onderwijs en de wetenschap. Er staan negen
lezingen op het programma, van onder anderen de taalkundigen Willy Martin en
Joop van der Horst. Tijdens deze dag zal ook de Lof-prijs van de stichting Nederlands
worden uitgereikt aan Thomas von der Dunk. Afsluitend is er een publieksdebat.
De deelnemersbijdrage is €50,-. Leden/donateurs van sN, NL-TERM en ANV betalen
€35,-, studenten €15,-. Meer informatie en aanmeldingen:
www.stichtingnederlands.nl.

En verder

Onze Taal. Jaargang 77

■ In Snellezen laat Myriam Ceriez zien met welke technieken je je leessnelheid en
concentratievermogen kunt verbeteren: ‘Met snellezen laat je je ogen over de tekst
glijden. Je leest selectief en hanteert gevarieerde leessnelheden (...).’ Thema, €19,95
(gelijmd, 128 blz.). ISBN 978 90 5871 029 1
■Het zomernummer van Filter. Tijdschrift over vertalen is een themanummer over
‘Cartoons en tekstballonnen in vertaling’, met onder meer artikelen over het vertalen
van Gummbah, Tardi en Asterix. Filter verschijnt bij Vantilt. Losse nummers kosten
€9,-. Zie www.tijdschrift-filter.nl.
■Tekstanalyse. Methoden en toepassingen, onder redactie van Peter Jan
Schellens en Michaël Steehouder. ‘Dit boek behandelt in kort bestek vijf analytische
methoden om teksten te bestuderen: functionele analyse, coherentieanalyse,
retorische analyse, argumentatieanalyse en genreanalyse.’ Bedoeld voor studenten
letteren en communicatiewetenschap. Van Gorcum, €27,50 (ingenaaid, 200 blz.).
ISBN 978 90 232 4447 9
■Het Nederlands vroeger en nu van Guy Janssens en Ann Marynissen. Derde,
herziene druk van dit studieboek uit 2003, dat het Nederlands vanaf zijn vroegste
voorlopers tot en met de tegenwoordige vormen beschrijft. Acco, €34,- (ingenaaid,
276 blz.). ISBN 978 90 334 7070 7
■Van Dale 3-in-1 van Ton den Boon en Dirk Geeraerts. Integrale dundrukuitgave
in één band van de driedelige veertiende druk van de grote Van Dale. Van Dale
Lexicografie, €119,- (gebonden, 4464 blz.). ISBN 978 90 6648 030 8
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Jaarvergadering Onze Taal 2008
Peter Smulders - Directeur Onze Taal
Maandag 9 juni vond in Den Haag de algemene ledenvergadering van het
Genootschap Onze Taal plaats. Na de vaste onderdelen van de jaarvergadering
(notulen, kascommissie, jaarrekening, etc.) namen mevrouw P. Veltman-Laseur en
de heer T. Brandenbarg na acht jaar afscheid van het bestuur. Tot nieuwe
bestuursleden werden benoemd mevr. M. van der Weij en de heer L. Voogt, van
wie hieronder korte curricula vitae zijn opgenomen. Herbenoemd voor vier jaar
werden de bestuursleden J. Luif, E. Numann, G. Raateland en mevr. H. Stoel.
Het jaarverslag over 2007 beschrijft een bijzonder jaar voor het Genootschap
Onze Taal: het was het jaar waarin het 75-jarig jubileum van de vereniging
(1931-2006) en van het tijdschrift (1932-2007) werd gevierd. De terugloop in het
ledental hield helaas ook in 2007 aan: eind december had de vereniging 34.258
leden, dat is 3% minder dan eind 2006 (35.314 leden). Een grote ledenwervingsactie
in september - waarin aan leden gevraagd werd een nieuw lid te werven - leverde
weliswaar 560 nieuwe leden op, maar dat was niet voldoende om de terugval te
compenseren.
In verband met de financiële krapte werd eind 2007 voor het eerst aan de leden
verzocht een donatie over te maken als aanvulling op hun contributie, en bijna 8000
leden gaven daar gehoor aan; tezamen maakten zij in de vorm van giften maar liefst
€78.000 over aan het genootschap, waarvan €58.536 in 2007 binnenkwam en aan
dat financiële jaar werd toegerekend. Ook viel in 2007 het restant van het
gereserveerde jubileumfonds vrij, wat een positief effect had van €21.828. Door
deze twee extra baten is er over 2007 geen tekort maar staat er een positief
eindresultaat van €16.526 op de jaarrekening. De jaarvergadering stemde in met
het voorstel om de contributie per 1 januari 2009 met €3,50 te verhogen.
In 2007 bracht de Taaladviesdienst 335 vragen en opdrachten in rekening met een
opbrengst van €68.387; in 2006 leverde dit onderdeel van het werk €36.062 op. De
dienst bood in 2007 voor het eerst taalcursussen voor de leden aan. In de maanden
mei en juni volgden 114 leden van de vereniging een van de acht cursussen ‘Spelling’
of ‘Formuleren’; de cursussen waren nagenoeg volgeboekt.
In december bleek Onze Taal de beste partij bij de Europese inschrijving op het
project ‘Taaladvies.net’ van de Nederlandse Taalunie; de Taaladviesdienst gaat in
de periode 2008-2012 (voor in totaal €260.000) opnieuw aan de taaladvisering
bijdragen van deze Nederlands-Vlaamse overheidsinstelling.
De website van Onze Taal wordt per maand door ruim 100.000 verschillende
(‘unieke’) bezoekers bezocht. Het totale aantal bezoeken aan de website was in
2007 2.690.704, een toename van 54% t.o.v. het aantal van 1.745.300 bezoeken
in 2005. De bezoekers vroegen op de website 22.980.244 pagina's op. Het
elektronische inschrijfformulier op de website leverde in 2007 2229 aanmeldingen
van nieuwe leden en cadeauabonnementen op.
In het jubileumjaar bracht Onze Taal verder vier boeken uit (over dicteewoorden,
het Nederlands van 2082, de taal van Van Kooten en De Bie, de Onze Taal
Taalkalender 2008), werd van de Belastingdienst de aanwijzing als ‘algemeen nut
beogende instelling’ (ANBI) verkregen, werd een digitale versie van het tijdschrift
voorbereid (die sinds januari 2008 ook daadwerkelijk verschijnt), en werd een begin
gemaakt met een beleid om vaker persberichten uit te brengen bij nieuwswaardige
artikelen. In 2007 was er in de pers uitgebreid aandacht voor het jubileum, de
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voorspellingen over de taal van 2082, de verkiezing van het mooiste woord van
2007 (i.s.m. Van Dale), het congres, en voor de daar gepresenteerde nieuwe
ereleden van Onze Taal, Kees van Kooten en Wim de Bie.
Het integrale jaarverslag met cijfermatige details is te vinden op
www.onzetaal.nl/genoot/jaarverslag2007.pdf.

Contributie 2009
De contributie en diverse tarieven voor 2009 zijn als volgt vastgesteld:
• Nederland, België, Ned. Antillen, Aruba, €27,50
Suriname
• buitenland binnen Europa

€39,-

• buitenland binnen Europa per luchtpost €41,• buitenland buiten Europa

€48,50

• CJP

€23,-

• collectief abonnement
- stamabonnement

€50,-

- alle volgende

€13,-

• los nummer

€5,-

• digitaal abonnement

€27,50

• digitale versie bij regulier abonnement €12,50

Curricula vitae
Drs. M.I. (Mieke) van der Weij (Rotterdam, 1954) is vooral bekend als radio- en
televisiepresentatrice. Zij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Universiteit van Amsterdam, begon haar journalistieke loopbaan bij Het Parool, en
werkte daarna onder meer bij de AVRO-radio en de VPRO. Sinds 1996 is zij
duo-presentator van de TROS Nieuwsshow op Radio 1; verder is zij een van de
vaste presentatoren van Met het oog op morgen op Radio 1. Voor televisie
presenteerde zij onder meer het NPS-programma Kunstmest, en de
NCRV-programma's De Nationale Nieuwsquiz en De rijdende rechter. Vanaf
september 2008 presenteert zij het programma Hart en ziel. In 1992 en 1995
publiceerde zij samen met haar zus twee kinderboeken.
Drs. L. (Leo) Voogt (Rozenburg, 1959) volgde een opleiding tot wetenschappelijk
bibliothecaris en studeerde daarna geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij was
onder meer werkzaam bij de Koninklijke Bibliotheek, de Koninklijke Vereniging van
het Boekenvak, en als wetenschappelijk uitgever bij Elsevier Science. In de jaren
negentig was hij secretarisgeneraal van IFLA (Internationale Federatie van
Bibliotheken en Bibliotheekverenigingen). Sinds december 2003 is Voogt directeur
van Museum Meermanno-Westreenianum/Museum voor het boek in Den Haag.
Verder is hij voorzitter van het bestuur van de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor
fictie en non-fictie, beter bekend als de AKO Literatuurprijs.
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Taalergernissen
Hoort of ziet u taalverschijnselen die u lelijk, verwerpelijk, leuk, nieuw
of anderszins opmerkelijk vindt? Laat het ons dan weten. Liefst per
e-mail (redactie@onzetaal.nl, met vermelding van uw adres) of anders
per reguliere post (Redactie Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den
Haag).

Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP, is sinds kort woordvoerder ‘care’.
Foto: Suzanne van de Kerk / SP

Woordvoerder care
Bert van den Braak - Den Haag
Voor de website Parlement & Politiek verzorgen wij gegevens over Tweede
Kamerleden. Omdat Agnes Kant fractievoorzitter is geworden, zijn er bij de SP
verschuivingen in de taakverdeling. Kamerlid Renske Leijten meldde ons dat zij de
nieuwe woordvoerder ‘care’ is geworden. Wat zou er toch mis zijn met het woord
zorg?

Ik vindt
Gertjan Duiker - Velserbroek
Op de voorpagina van NRC Handelsblad van 7 juni wordt geneticus en emeritus
hoogleraar Hans Galjaard geciteerd. Hij heeft het over embryoselectie: ‘Ik vindt dat
het kabinet moet beseffen dat het een heel grote stap maakt.’ Het zal wel te maken
hebben met het moeten halen van een deadline.
Waarschijnlijk geldt dat ook voor leden van de Tweede Kamer als zij schriftelijke
vragen stellen. Zo zag ik dat er op 26 mei op www.overheid.nl Kamervragen zijn
toegevoegd van de leden Vos en Timmer over de gevolgen van een nieuwe cao
voor uitzendkrachten: ‘Bent u bereidt het UWV een opdracht tot handelen te geven
(...)?’ staat er.
Opvallend genoeg heeft minister Donner de fout in de beantwoording van de
Kamervragen niet hersteld. En hoewel de d/t-fout naderhand door de hoofdredacteur
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van NRC Handelsblad betreurd werd, laat de krant de heer Galjaard drie maanden
na publicatie op de website nog steeds ‘Ik vindt’ zeggen.

Puntkomma
Arnoud van den Eerenbeemt - Utrecht
In de boekenbijlage van NRC Handelsblad las ik begin mei over ‘de geschiedenis
van een bijna vergeten oorlog; die in Korea.’ In plaats van die puntkomma had hier
een dubbele punt moeten staan. Dat leesteken is normaal gesproken bedoeld voor
het inleiden van een gevolgtrekking, een opsomming en desnoods een
verbijzondering (een komma had hier trouwens ook gekund).
De puntkomma wordt in Nederlandstalige, maar ook vreemdtalige media inmiddels
zó vaak in plaats van de dubbele punt gebruikt dat ik de indruk krijg dat er geen
sprake is van een fout, maar van een nieuwe opvatting (lees: misvatting) van de
correctoren. Zelfs in Tekstblad (‘tijdschrift over tekst en communicatie’) stuitte ik
onlangs op een opsomming die voorafgegaan wordt door een puntkomma. Is de
dubbele punt slachtoffer van een wereldomspannende samenzwering en daardoor
zieltogend?

Uw services
C.G.M. van Rossum - Angeren
De ANWB stuurt zijn leden jaarlijks de lidmaatschapskaarten toe met een
begeleidende brief. In december 2006 begon die nog zo:
Alstublieft) De lidmaatschapskaarten voor u en uw partner voor 2007! We
vinden het fijn dat u beiden opnieuw gebruik wilt maken van onze
producten en diensten.
Eenzelfde brief een jaar later:
Alstublieft! De lidmaatschapskaarten voor u en uw partner voor 2008!
Ook komend jaar kunt u weer vertrouwen op de services van de
Wegenwacht. Op de achterzijde vindt u een overzicht van uw services.
Binnen een jaar werden de ‘producten en diensten’ dus ‘services’ (en werd ‘onze’
‘uw’). Het wachten is nu op het moment waarop de kaarten veranderen in ‘cards’.

Medium of large?
Richard Bank - Amsterdam
Wanneer je tegenwoordig een kop koffie ‘to go’ bestelt, wordt geregeld gevraagd
of je een ‘medium’ of ‘large’ wilt. Het valt mij op dat de keuze ‘small’ steevast
ontbreekt. Als er keuze is uit twee, heeft medium dan nog betekenis? Of is de
betekenis van medium aan het verschuiven naar ‘klein’? Ik vraag me dan ook af
wat er zou gebeuren wanneer de inhoudsmaten gewoon in het Nederlands gegeven
zouden worden: de keuze tussen ‘middel’ en ‘groot’ klinkt al een stuk vreemder dan
in het Engels.
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‘Genootschap, doe er wat aan!’

Ik bedenk me
Heleen Wassenaar - Berkel en Rodenrijs
Wat mij opvalt en ook stoort, is dat mensen steeds vaker ‘Ik bedenk me’ zeggen of
schrijven in plaats van ‘Ik bedenk’. Voorbeeld: ‘Ik bedenk me ineens dat ik nog een
boodschap moet halen.’
Als je je bedenkt, betekent het dat je van gedachten verandert. Als je zegt ‘Ik
bedenk ineens dat’, bedoel je dat je ineens iets te binnen schiet.
Maar heel veel mensen (ook journalisten!) schijnen steeds vaker van gedachten
te veranderen, al hebben ze dat zelf niet door.

Signalementen gevraagd
Redactie Onze Taal
Ziet of hoort u iets nieuws in de taal?
Of merkt u dat er langzaam iets aan het veranderen is in het Nederlands? Iets
moois, iets lelijks, of gewoon alleen iets anders? Laat het ons weten via
redactie@onzetaal.nl (of per post: Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag), en wie weet
ziet u uw signalement terug in een van de komende nummers van Onze Taal - hetzij
in de rubriek ‘Taalergernissen’, hetzij in ‘Gesignaleerd’.
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl

De bomen binnen de bebouwde kom van Zondert zijn vogelvrij. Er
is geen kapvergunning voor nodig, mits ze op de lijst met waardevolle
bomen staan.
BN/De Stem
Politie haalt arm jongetje uit maag alligator
Een 11-jarige Amerikaanse jongen is door het oog van een naald gekropen
nadat hij gisteren werd aangevallen door een alligator. Hoewel het beest
een arm van de knaap had afgebeten, hield het kereltje het hoofd koel
en stak hij een oog uit van het reptiel.
Waarmaarraar.nl
Marianne Vos was de eerste vrouw die op drie fietsonderdelen wereldtitels
won.
NRC Handelsblad

Verkeersofficier wil af van bellen op de fiets
Mobiel bellen op de fiets zou verboden moeten worden. Dat zegt
verkeersofficier van justitie Koos Spee in het AD.
Trouw
Ga achter het kind staan en sla de armen net onder de oksels. Plaats
één vuist met de duimkant tegen de buik en leg de andere hand erop.
Trek vijf keer beide handen met een ruk schuin omhoog.
Geef dan vijf stoten tussen de schouderbladen en wissel dit af met trekken
tot het voorwerp is verwijderd of het kind.
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Over eerste hulp bij kind dat zich verslikt, in Lichaamstaa
De vrouw werd voor het laatst gesignaleerd bij het Centraal Station
van Brussel, en sindsdien ontbreekt elk spoor.
Nieuwsuitzending op VRT1

Noordhollands Dagblad
Hierbij wil ik u vertellen dat onze site www.pvtelecomzwolle.nl na de
enorme crèche die we in de vakantieperiode hebben gehad weer redelijk
op orde is.
E-mail personeelsvereniging Telecom Zwolle
Noordzee leeggepompt
De brandweer heeft maandagochtend vroeg de weg Noordzee op
bedrijventerrein Polanen moeten leegpompen. Het kruispunt met de
Golf van Biskaje liep omstreeks vijf uur onder water tijdens een
stevige onweersbui.
AD
Noordhollands Dagblad

Chinese schutter mist moeder
Na vier Olympische Spelen vindt de Chinese schutter Tan Zongliang het
genoeg geweest, hij gaat eindelijk eens tijd besteden aan zijn moeder.
De winnaar van brons op het onderdeel 50 meter luchtpistool zei dat
gisteren in Peking.
Noordhollands Dagblad
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De taal van het restaurant

Hebt u al een keus kunnen maken? Wordt het de ‘duo penotti van ganzenlever en
pistachekrokant’? Misschien de ‘sardines, licht gerookt en fris gemarineerd met
ijsgekoelde emulsie van artisjok, oestertartaar en koffie-olijfolie’? Of zullen we een
deurtje verder gaan, voor een ‘kipknots’ dan wel een ‘patatje kernoorlog’?
Op talig gebied valt in restaurants van alles te beleven. Kijk alleen al hoe ze
tegenwoordig heten. Je hebt bijvoorbeeld de gezellige namen (Tante Koosje, De
Vrienden) en de ambachtelijke retronamen (Zeezout, NV Opslag). Vaak worden we
naar zulke restaurants gelokt door recensies. Hoe zitten die in elkaar? Wat voor
taal wordt daarin gebruikt? En waar komen trouwens woorden als bistro en horeca
vandaan?
Deze maand - de maand dat de Michelin-sterren worden vergeven - staat Onze
Taal voor een groot deel in het teken van de taal van het restaurant.

Halve haan friet of julienne van oesterzwam?
De verschillen tussen het Snackbars en het Sterrentents
Frank Jansen
Het menu van de snackbar staat vaak op een lichtbak boven de frituur,
met foto's en al. De bezoeker aan een sterrenrestaurant daarentegen
krijgt een boekwerkje aangereikt, zonder afbeeldingen maar met
beschrijvingen die zijn vormgegeven als moderne gedichten. Het
weerspiegelt de enorme verschillen tussen beide etablissementen.
Als ‘de menukaart van een
slechte Chinees’, zo omschreef toenmalig KNAW-president Frits van Oostrom
eens het modieuze overaanbod van universitaire studies. De vergelijking maakte
niet alleen iets duidelijk over het academische landschap van toen, maar in het
voorbijgaan ook over de uitstraling van menukaarten. Blijkbaar is voor een gast één
blik voldoende om te weten wat voor vlees hij in de kuip heeft. Hoe komt dat? Welke
signalen geeft de presentatie van gerechten?
Dat de menu's van sterrententen en snackbars van elkaar verschillen, zal niemand
verrassen. Daarvoor hoef je alleen maar naar de prijzen te kijken. Of naar de
ingrediënten: kreeft, kaviaar en truffels doen hun werk, en dat is: signaleren dat dit
restaurant duur, dus goed is.
Nu zijn die dure ingrediënten op zich niet zo interessant voor een taalliefhebber.
Maar gelukkig zijn er genoeg talige verleidingssignalen in de formuleringen te vinden.
Kijk maar naar de volgende beschrijvingen, waarin ik de ingrediënten heb
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weggelaten. Toch ziet u meteen welke van een sterrenrestaurant is en welke van
een snackbar:
- Halve X Y
X uit het Z, geserveerd met A
- X, mooi gebraden, waarna gegratineerd, A krokant en zacht, frisse Y en een
Z

Inderdaad: de eerste komt van een snackbar en de tweede van een
sterrenrestaurant:
- Halve haan friet
Haan uit het vet, geserveerd met salade
- Tarbot, mooi gebraden, waarna gegratineerd, aardappel krokant en zacht,
frisse salade en een schaaldierenbearnaise

Hoe zit dat precies? Om daarachter te komen, vergelijk ik twee ‘menulecten’: het
Snackbars en het Sterrentents.

■Het snackbars
De menulijst van een snackbar staat vaak op een geplastificeerde kaart, maar in
ieder geval ook op de lijst die in de
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lichtbak boven de frituur te vinden is. Vaak staan daarnaast foto's van het gebodene.
Een groot deel van die lijst bestaat uit namen als ‘kipknots’, ‘hete donder’, ‘pikanto’,
‘gigantico’ en ‘berehap’ - allemaal namen met een neutrale of positieve
gevoelswaarde. De snackbarhouder mag dan drommels goed weten wat hij in het
vet moet gooien als zijn klant een ‘open ruggetje met een berelul’ wil hebben, hijzelf
bewaakt het decorum en gaat niet verder dan ‘pikante speksnek’.

Foto: Guido de Visser, Nationale Beeldbank.

Van nieuwe snacks wordt de naam nooit uitgelegd. Zo blijft het bijvoorbeeld
onduidelijk hoe de snack ‘Bonaparte’ aan zijn naam komt. Maar wat het gerecht zelf
inhoudt, wordt wel verklaard:
Bonaparte (gemarineerde stukjes varkenshaas met gebakken spek, uien
en champignons)
Aan de toelichting kunnen we ook zien hoe de gerechten bij de snackbar beschreven
worden: in de vorm van een opsomming, van drie, maximaal vier ingrediënten. De
volgende beschrijving is met zes items echt een uitzondering:
Hollands glorie: salade met kaasblokjes,
spitskoolreepjes-selderij-appelsrozijnen en croutons
Maar het enkele feit dat het hier gaat om een salade - een echte, dus met sla erin,
en geen ‘slaatje’ - maakt al dat deze snackbar zijn milieu half ontstegen is.

■Containersnacks
Andere vaste onderdelen van de snacklijst zijn samengestelde woorden. De
achterkant duidt de vorm van het gerecht aan, of nauwkeuriger: het type omhulsel,
want de meeste gerechten zijn eigenlijk ‘containertjes’ die met ingrediënten gevuld
worden.
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De naam van het belangrijkste ingrediënt van de vulling vormt de voorkant van
het woord. Neem nu de container ‘kroket’. Een beetje snackbar biedt de keuze uit
de kaas-, saté-, kip/champignon-, kalfs- en goulashkroket, en voor de ambitieuzere
snackers zijn er de Kwekkeboom- en Van Dobbenkroket. Bij de andere
‘containersnacks’ (denk aan de rol, stick, frikandel, loempia en tosti) gaat het precies
zo.
Eigenlijk sluit de hamburger hierbij aan. Alleen heet een hamburger met kaas niet
‘cheesehamburger’, maar ‘cheeseburger’. Daaruit blijkt dat het stukje burger de
betekenis ‘kadetje belegd met iets vleesachtigs’ heeft gekregen, vergelijk ook de
chili-, hawaï-, bickey-, vega- en zelfs kroketburger. Een naam is de handigste manier
om de bewerkelijke beschrijvingen te ontwijken. Dat maakt het ‘patatje oorlog’ ten
overvloede duidelijk, alsmede het ‘patatje kernoorlog’ (met mayonaise, curry,
pindasaus en uitjes).

■Superlang
Van een ‘snack’ kun je op een eenvoudige manier een ‘gerecht’ maken door iets
aan de naam toe te voegen. Ook dat kan door er een woord voor te plakken of
erachter. Een universeel voorvoegsel is boeren-, zie de ‘boerenkarbonade’ en de
‘boerengehaktbal’ (‘snack met spek en uien’). Het achtervoegsel -menu is nog
bruikbaarder; we kennen het ‘satémenu’, ‘schnitzelmenu’ en ‘halvehaanmenu’.
In het Snackbars beslaat een menu nooit meer dan één gang. Alles past op een
bordje of in een bakje. De menu's hoeven niet uitgelegd te worden, omdat ze
standaard bestaan uit de in de naam genoemde snack, patat, een beker cola en
saus, en aan de rand een ritueel sliertje sla, dat onaangeroerd retour gaat.
Als de kok echt uitgepakt heeft, zet hij er super voor, wat verplicht tot een voor
snackbarbegrippen superlange uitleg:
Super hamburgermenu: dubbele hamburger met ananas, gebakken eitje,
verse uienringen en champignons, warme zigeunersaus, friet en salade
Nog zo'n universele versterker is speciaal. Hij komt oorspronkelijk van de Chinees
en wordt achter de naam van het gerecht geplaatst (‘loempia/bami/nasi speciaal’),
maar heeft ruimere toepassing gevonden: ‘patat speciaal’, ‘frikandel speciaal’,
‘hamburger speciaal’ en ‘macaroni speciaal’ (met saus en uitjes).

■Gewicht
Behalve van de naam maakt het Snackbars gebruik van de ellips om met weinig
woorden zo veel mogelijk te zeggen. Een woordje weglaten dat syntactisch wel
maar communicatief niet noodzakelijk is: ‘patat met’, ‘broodje bal’, ‘halve haan friet’.
Zijn er dan geen grenzen aan de kortheid van het Snackbars? Jazeker, over de
hoeveelheid mag geen misverstand bestaan. Als er geen getal bij het hoofdingrediënt
vermeld staat, weet de klant zeker dat hij er één van krijgt. Als het er meer zijn, staat
dat erbij: ‘twee stokjes saté’, ‘twee gebakken eieren’. Als de omvang van het
hoofdgerecht door de kok kan worden bepaald, wordt niet zelden het gewicht
opgegeven waarop de klant
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kan rekenen: ‘biefstuk 150 gr.’ Garnering, sauzen en andere bijgerechten staan als
extra's op de kaart. Een toevoeging die we ook weleens aantreffen, is de
bereidingsduur (‘20 minuten bereidingstijd’). Die is als waarschuwing bedoeld.
De snackbarhouder prikkelt de eetlust van zijn klant tot slot vaak door een
waarderende term toe te voegen: ‘een lekkere salade’, of zelfs dubbel ‘een
overheerlijk gebakken schnitzel met friet en een overheerlijke frisse salade’.

■Het sterrentents
Dan het menu van een toprestaurant. Dat is geen geplastificeerde kaart maar een
boekje. Daarop kán ‘menu’ staan, maar het is zomaar mogelijk dat het ‘Smaken en
geuren van de zomer’ heet.
In dat boekje staan veel minder gerechten dan je zou verwachten. Dat komt
doordat de beschrijvingen vormgegeven zijn als moderne gedichten: atolletjes van
zinsneden in een stille oceaan van papier. Er staan nooit afbeeldingen van het
gerecht bij. Al bladerend raakt de lekkerbek al gauw een beetje de weg kwijt. Zijn
verwarring wordt nog aangewakkerd door culinaire stijlbreuken:
- anjouduif BBQ met sushi en een crème van spitskool, duo penotti van
ganzenlever en pistachekrokant
- couscous van rood fruit aloë vera en sojamelk
- ‘thee’ van kreeft met julienne van oesterzwam, spinazieprofiteroles en
wasabikaviaar
- dun gesneden gemarineerde zeebaars met een stamppotje van kreeft met
avocado en een goddelijke gefrituurde langoustine
- gemarineerde gamba's met avocadocrème en een hangop van schaaldieren
- hachee van shii-take, eitje, raapstelen en radijs
- tompouce van Hollandse garnaaltjes, wasabimayonaise, en kreeft
.
De naam van een Hollandse boerenpotachtige bereiding wordt steeds
gecombineerd met exotische, dure ingrediënten. Dezelfde soort culinaire stijlbreuk
treffen we aan in ‘een emulsie van artisjok en oestertartaar’, al is dat emulsie niet
zozeer exquise als wel ontleend aan het chemisch laboratorium. Smakelijk eten!
Er lijken overigens wel grenzen te zitten aan dit stijlbreukprocedé. Zo ben ik nog
geen ‘prutje van kaviaar en Kosovoraanse vechtkarper’ of ‘lammetjespap van drie
kleuren semi-freddo’ tegengekomen. In ieder geval grenst de topkok zijn domein
nauwkeurig af van het Snackbars: een ‘frikandel van zwezerik en Laplandse
paddenstoeltjes’ zit er niet in en ‘drie bereidingen van hamburger’ is vooralsnog ook
een brug te ver.
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Het menu van restaurant Schathoes Verhildersum te Leens (één ster) ziet eruit als een
chique dichtbundel.

■Modieus
De culinaire stijlbreuk maakt ook iets anders duidelijk: het menulect van de
sterrenrestaurants is veel modieuzer dan dat van het Snackbars. In de zomer van
2008 waren heel erg in: de drie bereidingen van ten koste van het trio van. Met een
torentje van en op een bedje van kun je nu ook niet meer aankomen. Deze zijn
hooguit nog te vinden op de kaart van goedkopere restaurants en in receptenboeken:
- zeebaars met een torentje van pasta, spinazie en krab en kreeftencoulis
- rundercarpaccio op een bedje van romana sla aangemaakt met peterselie olie

■Schijntoelichting
De kaart van het sterrenrestaurants is ook zo uitgebreid omdat de gerechten altijd
toegelicht worden, overigens nooit in de vorm van een zin, maar dankzij een losse
bepaling meestal met een voltooid deelwoord als kernwoord. In het volgende
voorbeeld zien we twee voltooide deelwoorden als nabepaling en een als
voorbepaling. Het is wel even puzzelen:
Wagyu rund, gebraden, fondant aardappelen, artisjok geroosterd,
gestoofde linzen
De toelichting wordt ook gecompliceerd als die nabepaling weer voorbepalingen
heeft. Zo luidt de gehele omschrijving van het ‘emulsie’-gerecht:
sardines, licht gerookt en fris gemarineerd met ijsgekoelde emulsie van
artisjok, oestertartaar en koffie-olijfolie
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Door die uitgebreide toelichtingen lijkt het wel alsof de gourmet weet wat hij bestelt,
maar dat is schijn. Weet u precies wat er op uw bord komt te liggen? Worden de
sardines vergezeld van de oestertartaar? Of is de oestertartaar een van de drie
onderdelen van de emulsie?
Nog zo'n prangende vraag: die olijf van het gerecht hierna, gaat die in de mul of
in de sinaasappel?
Mul gegratineerd met broodkruim en sinaasappel, gevuld met Taggiasche
olijf, kappertjes en mint, buffel mozzarella en een tomatencompote
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■Kleine porties
Lange beschrijvingen, veel ingrediënten, je zou denken dat de lekkerbek zijn buikje
rond eet. Ook die vlieger gaat niet op. Jaren geleden kregen we in een duur
restaurant een toetje dat zó klein was dat het op één dessertlepel paste. Een
tegenvaller, want ook de vorige gangen waren zó geproportioneerd dat we nog
steeds honger hadden. Mijn vader maakte er een opmerking over, waarop de ober
zei: ‘Ik kan u wel twee kleinere lepeltjes geven.’ Hoewel er op de kaart niets over
wordt gezegd, zijn de porties altijd klein.
In het Sterrentents worden daar nooit opmerkingen over gemaakt. Dat is niet erg,
want de klant weet toch dat ze aan de kleine kant zijn. Maar soms grenst de
zorgeloosheid over de kwantiteit aan vaagheid. Wat krijgt de klant die een ‘Europese
kreeft, gehalveerd met kruidenrisotto’ bestelt? Een halve of een hele kreeft?
Op één punt laat het Sterrentents doorschemeren dat het geen onbeperkt
doorschransen zal worden: men strooit met verkleinwoorden. Ik trof onder meer
aan: ‘jonge bloemetjes’, ‘Franse mosseltjes’, ‘scheermesjes’, ‘schelpdiertjes’,
‘huisgemaakte krentenbolletjes’, ‘olijfjes’. En nog nuffiger: het nieuwe verkleinwoord
‘groentjes’ - nee, geen minderjarige schandknapen zonder ervaring, maar
nano-peultjes.

■Bevolkingsgroepen
Wat zeggen deze waarnemingen nu over de twee menulecten? Allereerst doen ze
me denken aan iets waarmee de Franse socioloog Bourdieu faam maakte: die
verklaart smaakverschillen tussen sociale klassen als middelen waarmee
bevolkingsgroepen zich tegen elkaar kunnen afzetten.
Als de ene groep hamburgers lekker vindt, zal de andere groep alles eten zolang
het maar niet smaakt of eruitziet als een hamburger. Natuurlijk zullen snackbars en
sterrenrestaurants zich tegen elkaar afzetten, maar dat vind ik als verklaring maar
matig interessant en eigenlijk ook onbevredigend. Alsof de twee menulecten net zo
goed precies omgedraaid hadden kunnen zijn, dus ‘halve tarbot aardappel’ en ‘tarbot
uit de olie, geserveerd met salade’ als Sterrentents en dan in Snackbars ‘haan, mooi
gebraden waarna gegratineerd, aardappel krokant en zacht, frisse salade en een
schaaldierenbearnaise’? Geen sprake van.
Zou het dan te maken hebben met geld? De gerechten van de snackbar zijn
goedkoop en die van de sterrentent duur. Ook dat is waar, maar als verklaring weer
niet helemaal bevredigend. Waarom dan die culinaire stijlbreuken in het Sterrentents?
En waarom staat er zo weinig op het menu als je veel krijgt (Snackbars), en zo veel
als je weinig krijgt (Sterrentents)? Bovendien kapitaliseren lang niet al die
toelichtingen in het Sterrentents op de kostbaarheid van de producten.

■Tijd
Daarom zie ik het meest in de laatste verklaring: tijd. Wie een snackbar binnenstapt,
weet dat hij in een kwartier weer naar buiten loopt, met een gevulde maag. Daar is
alles in de snackbar op gericht, en het Snackbars straalt dat ook uit. Dat blijkt uit de
opmerkingen over (lange) bereidingstijd, maar ook uit de plaatjes, de namen, de
ellipsen. Dat kan omdat de gerechten zelf vaststaan - sterker nog, die komen uit de

Onze Taal. Jaargang 77

fabriek, en dat ziet de klant eerder als een garantie voor kwaliteit dan als een nadeel.
Hij weet al wat hij krijgt.
Deze snelheid is ook gebaseerd op vertrouwen. Wat dat betreft is er een parallel
tussen gerecht en naam: zoals het omhulsel van de kroket het enige zichtbare is
en de klant er maar op moet vertrouwen dat de binnenkant goed is, zo is de naam
het enige zichtbare aan de aanduiding en moet de klant er maar op vertrouwen dat
het om het goede product gaat. Wat de klant niet van tevoren weet, is hoeveel hij
krijgt. Daarom geeft het menu daar informatie over. Dat werkt ook tijdbesparend
voor de kok, want die heeft geen tijd voor protesterende klanten. De klant is koning
- eventjes.

■Keizer
Dan is de gourmet in het sterrenrestaurant zeker keizer? Dat staat nog te bezien.
Ook hier is het menu een afspiegeling van de hele gang van zaken tijdens het diner.
Dat kost tijd, veel tijd, maar hier is tijd de maat voor persoonlijke aandacht.
Precies hetzelfde doet de kaart: de gerechten zijn origineel en zó beschreven dat
het tijd kost om een beetje te begrijpen wat er staat. Het is zelfs onwaarschijnlijk
dat de klant daar op eigen kracht toe in staat is. Maar dat is juist de bedoeling, want
een onzekere klant laat zich via een gesprek met de witte brigade goed richting
hogere regionen van de wijnkaart sturen. Net als het hele restaurantbezoek werkt
de kaart dus zowel vertragend als intimiderend.
De verwarde lekkerbek wordt door de kaart afhankelijk gemaakt en op zijn plaats
gezet. Hij is een gegijzelde keizer.

In snackbars staat het menu vaak op een lichtbak boven de frituur.
Foto: Onze Taal
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Zeezout, De Kas, Van de Kaart
Hedendaagse restaurantnamen
Erwin Wijman
Restaurants heten vaak naar de plaats van vestiging (Oud Sluis, De
Zwethheul) of naar hun chef-kok (Savelberg, Ron Blaauw). Of ze hebben
traditionele namen als Het Koetshuis of De Lindenhof. Maar daarnaast
eten we ook bij NV Opslag en bij Tante Koosje. En bij de IJ-Kantine, Praq
en De Nadorst. Over de nieuwe ambachtelijkheid, gezellig-hè-namen,
leukigheid en andere trends in de restaurantnaamgeving.

Foto: D.W. Beltman

Voor we die dinsdagavond naar een concert van Cold War Kids in Paradiso in
Amsterdam gingen, zouden we samen wat gaan eten, en ik zou een restaurant in
de buurt uitzoeken. Dat kan binnen twee muisklikken op Iens.nl, de onmisbare
restaurantsite. Je zoekt op ‘Amsterdam’, dan op ‘Leidseplein’, en Iens tovert een
heel rijtje restaurants tevoorschijn, gesorteerd op rapportcijfer. Je zoekt verder op
keuken, ik op Thais in dit geval, en er rollen zes Thaise eettenten uit, allemaal op
of nabij de Lange Leidsedwarsstraat. Thai Corner, Royal Thais, Rama Thai, Leeuw
Thai, Chula-Thai en ten slotte Wok to Walk Aroma, maar die laatste is een afhaalthai
dus die viel af.
Thai zus, Thai zo, Thai Thai - de namen zijn inwisselbaar als de voornamen van
hockeymeisjes of crèchekinderen in Amsterdam-Zuid. En neem afhaalchinezen: Ni
Hao, Tong Ah, Golden Garden, Golden Lotus. Iedereen noemt ze gewoon ‘de
Chinees’. Zegt dat iets over die restaurants? Over mijn onwetendheid, of mijn
onverschilligheid? Maar maakt het voor mijn keuze uit hoe het Thaise restaurant
heet waar we gaan eten? Nee, ik mail mijn eetgezelschap de naam door maar vooral
het adres.

■Thaicoon
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Er zijn ook wel Thaise restaurants met opvallende, speelse en zelfs gewaagde
namen. In Amsterdam-Oost, aan het Beukenplein, zit Thaicoon (een knipoog naar
tycoon, ‘machtige baas’). En in de Amsterdamse Kinkerstraat heb je Thailicious
(naar delicious, ‘heerlijk’). Maar nog steeds geldt: bij dit soort eetgelegenheden is
plaats belangrijker dan naam. Zoals veel mensen geen verschil proeven tussen
zwarte perigordtruffel en witte truffel uit Piemonte, of eten beschouwen als
maagvulsel, zo zien ze eethuisnamen als oorvulsel.
Restaurants waar je een omweg of zelfs reis voor overhebt, vallen in een andere
categorie: in de Michelin-categorie. Die zogeheten ‘sterrententen’ zijn in Nederland
maar dun gezaaid. We hebben twee restaurants met drie sterren, een tiental met
twee sterren, en rond de vijfenzestig hebben er één. Opmerkelijk is hoe saai de
namen van door Michelin bekroonde restaurants zijn. Hoe eigentijds en hightech
de Hollandse topkeuken ook is, met moleculaire gels en vacuüm gedestilleerde
schuimkoekjes van zuurkool, de namen van Neerlands toprestaurants zijn
uitgesproken traditioneel. Ze heten Het Koetshuis, De Nederlanden, De Lindenhof.
En 't Brouwerskolkje, De Bokkedoorns of De Bokkepruik.

■Toponiemen
Vaak zijn restaurantnamen ontleend aan plaatsnamen. Zulke toponiemen zijn
bijvoorbeeld Inter Scaldes (d.w.z. ‘tussen de Scheldes’, in Kruiningen, tussen
Nationaal Park de Oosterschelde en de Westerschelde), De Zwethheul (naar het
ge-
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hucht De Zweth ten zuiden van Delft) of 't Schulten Hues, genoemd naar het pand
waarin het restaurant in Zutphen huisde tot de verhuizing in 2007.
Driesterrenetablissement Oud Sluis gaat dankzij de jonge, hippe en beter dan David
Beckham geklede kok Sergio Herman weliswaar door voor dé culinaire hotspot van
Nederland, de zaak is en blijft genoemd naar het zevenhonderd jaar oude
Zeeuws-Vlaamse vestingstadje Sluis.
Soms zijn de namen van het gastronomische keurkorps wat exotischer, zoals
Apicius (naar de Romeinse gourmet) en Beluga (soort kaviaar). En in Amsterdam
heeft het Michelin-keurkorps iets Frans of Japans: Ciel Bleu (op de 23ste etage van
het Okura Hotel, in de ‘blauwe lucht’, dus), La Rive (in het Amstel Hotel aan rivier
de Amstel) en Yamazoto. En enkele sterrenkeukens heten naar de chef-kok: Toine
Hermsen (Maastricht), Savelberg (Henk Savelberg, Voorburg), Paul van Waarden
(Rijswijk), Avant-Garde van Groeninge (Johan van Groeninge, in het PSV-stadion
in Eindhoven) en Ron Blaauw (Ouderkerk aan de Amstel). Mario Uva (Neck) viel
eind 2007 buiten de A-selectie van Michelin.

■Uit de mode
De persoonsnaamrestaurants bestaan bijna allemaal al heel lang, op Ron Blaauw
na (1999), en Avant-Garde van Groeninge (sinds 2002) half. Het bombarderen van
persoonsnaam tot bedrijfsnaam is uit de mode. Waarschijnlijk komt dat doordat
chefs c.q. eigenaren niet meer zo honkvast zijn als voorheen en doordat restaurants
sneller worden doorverkocht, niet zelden aan investeringsbedrijven of
restaurantholdings. Zo is de helft van de grotere zaken in Ouderkerk aan de Amstel,
het drukst beëethuisde dorp van Nederland, in handen van Horeca Management
Entertainment Group (HME) of De Engel, het horeca-imperium van tv-kok Herman
den Blijker. Voorbeeld: topkok Imko Binnerts doopte zijn eigen zaak aan de visafslag
in IJmuiden, destijds 's lands enige visrestaurant met Michelin-ster, kortweg Imko's,
maar Het Heerenhuis in Middenbeemster waar hij najaar 2007 neerstreek als
directeur-cuisinier bleef gewoon Het Heerenhuis.
Dezelfde ontwikkeling zie je ook bij cafés: bij de klassieke uitspanningen aan het
Amsterdamse Spui heet de tent naar de vent (Hoppe, De Zwart), maar nieuwe
Amsterdamse hotspots hebben namen als Bitterzoet, XtraCold of Club 11 (die laatste
is inmiddels trouwens alweer opgeheven).

■Toewijding
Restaurant Ron Blaauw, bekroond met twee sterren, is dus een uitzondering. Toch
blijft het vreemd dat restaurants niet vaker naar hun baas heten. Je zou juist denken
dat de Michelin-inspecteurs, absoluut niet gediend van wisselende chef-koks als ze
zijn, het erg zouden waarderen dat een kok zijn restaurant naar zichzelf noemt. Dat
verraadt immers al van acquit enorme toewijding. En in het buitenland gebruiken
de bekende topkoks wél hun eigen naam, zoals Gordon Ramsay, Joël Robuchon,
Martín Berasategui en Alain Ducasse. Blaauw koos op aanraden van zijn
communicatieadviseur voor zijn eigen naam, vertelt hij. ‘Ik vond het wel goed klinken.
Het is simpel.’ Hij zegt niet voor andere koks te kunnen spreken als het om de naam
van hun restaurant gaat, maar hij denkt dat een naam niet essentieel is. ‘Het gaat
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Michelin er vooral om dat ze een restaurant binnenkomen en gewoon ontzettend
lekker kunnen eten.’
Maar Nederlandse chefs kiezen voor hun eigen restaurant dus liever een andere
naam. Tweesterrenchef (bij La Rive destijds) Rob Kranenborg noemde in 2001 zijn
eigen zaak Vossius, naar de Vossiusstraat in Amsterdam - een ouderwets toponiem
dus. Het restaurant sneefde in de post-11-september-beurscrisis, en Kranenborg
vond later werk bij Joop van den Endes restaurant Le Cirque in Scheveningen, dat
hij in 2005 een ster bezorgde. En Gert Jan Hageman, die voor Restaurant Vermeer
in Amsterdam een ster behaalde, doopte in 2001 zijn restaurant, gebouwd in de uit
1926 daterende kweekkas van de Amsterdamse Stadskwekerij die bijna gesloopt
was, De Kas.

Frans eten? Frans heten
Ciel Bleu (Amsterdam) (**)
Au coin des bons enfants (Maastricht)
Chapeau! (Bloemendaal)
Hermitage (Rijsoord)
Le Marron (Malden)
La Vilette (Rotterdam)
La Rive (Amsterdam)
Chalet Royal (Den Bosch)
Avant-Garde van Groeninge (Eindhoven)
Cheval Blanc (Heemstede)
Château Neercanne (Maastricht)
Latour (Noordwijk)
Tout à Fait (Maastricht)
Van alle 76 Nederlandse restaurants met een Michelin-ster (of twee: **) hebben er
dertien een Franse naam, dus bijna één op de vijf.

■Slowfoodnaam
De naam De Kas is een exponent van de belangrijkste trend in de naamgeving van
restaurants van de laatste jaren: de korte, eenvoudige, haast oud-Hollandse naam.
Namen die uitbundig knipogen naar vroeger, naar ambachtelijkheid, naar
kleinschaligheid, kortom, naar slowfood, maken een ware opmars door. De Kas
teelt zijn groente zelf of betrekt die van regionale telers, en ook het vlees is
streekeigen, maar vooral de naam De Kas zegt: wij zijn slowfood. Die slowfoodtrend,
met zijn bijzondere aandacht voor ambachtelijke, eenvoudige, pure en ouderwetse
ingrediënten en smaken (sla een tijdschrift op en je wordt ermee overvoerd), is
definitief doorgedrongen tot in de naamgeving van restaurants. In Amsterdam heten
restaurants ook Wilhelmina-Dok, De Bakkerswinkel, IJ-Kantine of gewoon
Amsterdam. In het Scheepvaartkwartier in Rotterdam, waar in 2007 na 36 jaar de
Holland Amerika Lijn terugkeerde, hebben nieuwe restaurants ook zulke ambachtelijk
klinkende ouderwetse, basale retronamen: Zeezout, Kip, Smaak en NV Opslag. Die
laatste twee zijn niet toevallig gevestigd in een voormalig pakhuis op het Westelijk
Handelsterrein. De grof betimmerde rotisserie NV Opslag herbergt ook nog een
trendy dansgelegenheid waar opkomende dj's draaien.
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■Ambachtelijk en gezellig
Deze retronaammode zie je ook weer buiten de culinaire wereld, met nieuwe kloeke
simpelnamen als Neerlands Glorie, Hollandsch-Welvaren, Bouwend Nederland en
Makelaarsland, en met Hollandse-pot-jongensnamen als Jan, Daan, Tim, Kees,
Bram en Thijs. Je zou de ambachtsnaamtendens kunnen verklaren uit de
toenemende liefde voor het eigene en eenvoudige, uit de behoefte aan eigenheid,
de drang om een kleine wereld te creëren binnen de grote, boze buitenwereld. Zelfs
in supermarkten dringen steeds meer streekeigen producten door: de landelijke
winkelketen Plus, met 280 winkels, riep er in september zelfs een speciaal merk
voor in het leven, met de veelbetekenende naam Gijs. De renaissance van regionale,
ambachtelijke producten komt voort uit de behoefte aan houvast en herkenbaarheid,
als een tegenreactie op de globalisering. Hoe groter Europa en de EU worden en
hoe meer tv en internet

Onze Taal. Jaargang 77

306
de wereld binnen handbereik brengen, hoe meer Nederlanders en dus ook
ondernemers en chef-koks zich bewust worden van hun culturele en industriële
erfgoed en daarmee hun naamkundige erfgoed.
Het zou kunnen dat die behoefte aan kleinschaligheid ook een verklaring is voor
de opkomst van de gezellige restaurantnamen. Het in februari geopende Bij Jansen
(in Groningen), dit jaar tweede in het RTL 4-programma Mijn tent is top, is typerend
voor die gezellig-hè-naamtrend, die een groot deel van de horecabusiness in een
klamme greep houdt. Kijk naar restaurant Annie's Verjaardag in Leiden (sinds kort
gewoon ‘Annie's’) en restaurant Mijn Schoonouders in Doesburg. In Groningen had
je café Mijn Moeder, maar dat kwam blijkbaar net iets te dichtbij, want dat ging in
2006 failliet. Maar de Tante is niet meer weg te slaan uit de familiaire horecanomie:
er is een Tante Kee in Kaag, Tante Loes in Rhenen, Tante Koosje in Nijmegen,
lunchroom Tante Truus in Almere en konditorei De taart van m'n tante in Amsterdam.
Tante Koosje in Loenen aan de Vecht (geen familie van die in Nijmegen) schopte
het zelfs tot een Michelin-ster. Net als De Vrienden van Jacob in Santpoort. De
oergezellige oud-Hollandse naam is kennelijk geen beletsel voor buitengewoon
heerlijk eten.
En Gezellig hè, dat is echt de naam van een restaurant in Amsterdam.

Leuk bedoeld: top-vijf
1. Praq. Nieuwste eetgelegenheid aan de Amstelzijde in Ouderkerk aan de Amstel.
Waar eerst restaurant De oude Prins zat, afficheert Praq (zelf schrijven ze ‘PRAQ’)
zich als een eigenzinnig restaurant ‘voor grote lekkerbekken en kleine spruiten’.
Men serveert er ‘verrukkelijke evergreens’ met ‘louter verse ingrediënten’, zoals
kalfsschnitzel met versgemaakte patat, knisperende Caesar salad en ook een koude
halve kreeft. Pretenties genoeg dus. Maar Praq laat bij voorbaat elke Michelin-,
GaultMillau- of Lekker-inspecteur - en u en mij - struikelen over die weinig
appetijtelijke naam. En ze zullen die kreeft toch niet echt prakken?
2. Eterij Effe Anders in Purmerend. Afgezien van dat ‘Effe’ heeft ‘Eterij’ iets
onsmakelijks, iets gaarkeukenachtigs. Klinkt als Bestaria, een franchiseformule voor
cafetaria's (niet te verwarren met Kwalitaria). Of als Eetfabriek, de naam van een
restaurant in het Belgische Zelzate. Het voedsel wordt bij voorbaat opgediend als
maagvulsel.
3. Restaurant De Nadorst in Blokker - zo zout heb je nog nooit gegeten, kennelijk.
4. BBQ-restaurant Nice to Meat You in Rosmalen. We snappen de woordspeling,
maar het klinkt erg onsmakelijk. Je bent al volgestouwd voor je je auto hebt
geparkeerd.
5. Restaurant Eten Enzo! in Hoorn. Het is als met restaurant RaaR in Den Haag,
Juffrouw Tok in Eindhoven (jawel, kipgerechten) of cafénamen de WW (‘Ik zit in de
WW’) in Leiden en De dokter (‘bij de dokter’) in Utrecht: het blijft een week of twee
leuk, maar dan wordt het wanhopig. Het uitroepteken in Enzo! is ook te hijgerig,
alsof je je hond maant zijn bak leeg te vreten.

Onze Taal. Jaargang 77

Illustratie: Matthias Giesen

■Van de kaart
De Kas behaalt binnenkort vast ook wel een Michelin-ster. Aan de naam zal het
zeker niet liggen, daar struikelt geen inspecteur of andere bezoeker over. Maar hoe
zit dat met het restaurant dat volgens restaurantgids Iens.nl rond het Leidseplein in
Amsterdam als allerbeste uit de bus rolt, Van de Kaart? Die naam roept niet veel
soeps op. Was de directeur bij het kiezen van de naam van de kaart, dus de kluts
kwijt? Had hij meteen afgedaan, vond hij, speelde hij geen rol meer? Zou zijn tent
al snel van de kaart worden geveegd, dacht hij? Ik bedoel: hoeveel beroerde
connotaties passen er in één restaurantnaam?
Maar Van de Kaart krijgt bij Iens liefst een 8,1. Bezoekers prijzen eensgezind de
kwaliteit van deze ‘oase’, waar gerechten als de softshell-krab een ‘geschenk voor
de tong’ zijn.
Zou een naam dan zo weinig uitmaken voor een restaurant? Misschien doet het
er helemaal niet toe hoe een restaurant heet, en gaat het alleen om wat je er eet.
Zou het net zo zijn als met Radiohead, Coldplay, U2, REM - bands die ondanks hun
lachwekkende, eigenlijk stupide namen, die ook letterlijk zijn losgezongen van hun
betekenis, hele stadions volspelen? En die Cold War Kids in Paradiso hadden ook
Vampire Weekend of Terrible Empty Pockets kunnen heten. Kijk maar naar de naam
van het nieuwste belangrijke restaurant in Amsterdam. Het is van de zomer opgezet
door topkok Jan de Wit, die eerder De Nederlanden in Vreeland twee sterren
bezorgde. Eetgoeroe en opiniebepalend restaurantrecensent Johannes van Dam
bekroonde het nieuwe eethuis in Het Parool subiet met een 10. En De Wit (echt een
jongen van De Wit) doopte zijn restaurant gewoon Le Restaurant.
Of zou dat - pretentievolle - ‘Le’ het verschil maken?
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Iktionaire
Innerlijke mens

Ober?
- Collega komt zo bij u, meneer.
- Ja, dat zei uw collega net ook. Dus die collega, dat bent u.
- Juist. U gaat er dus van uit dat er in dit restaurant twee obers werken?
- O, en dat klopt niet?
- Toevallig wel meneer, ik attendeerde u alleen even op een aanvechtbaar
element in uw redenering.
- Fijn dat u zo actief meedenkt.
- Dit om aan te geven dat ik niet zomaar een ober ben, maar een hoogopgeleide
die zijn ziel niet wil verkopen aan het grootkapitaal, hoewel ik dat wel geprobeerd
heb.
- Zoiets vermoedden wij al.
- ...
- Ja?
- ...
- Ja, en dan is dit dus het moment waarop u zegt: ‘Goedenavond, wat zal het
zijn?’
- In bepaalde gelegenheden is dat inderdaad gebruikelijk meneer, maar wij geven
er de voorkeur aan u slechts indringend, licht bevreemd aan te kijken, alsof u
iets van ons aanhebt, en te wachten tot u ongevraagd uw wensen kenbaar
gaat maken.
- O ja. Die u met minzaam gevouwen handen aanhoort, waarna u snel zonder
iets te zeggen rechtsomkeert maakt naar het buffet om onze bestelling alsnog
te noteren, want u mag van de baas geen notitieblokje gebruiken.
- Inderdaad meneer.
- Dit in het kader van de misplaatste culinaire pretenties van dit eethuis.
- Precies. Desondanks zal er straks iets worden geserveerd wat niet besteld is,
waarop ik níét zal aanbieden dit terug te nemen, maar er met dezelfde,
indringende, inmiddels licht korzelige blik op zal aandringen dat u dit gewoon
accepteert.
- Wat wij meestal maar doen, want de kans dat u, als wij dit weigeren, alsnog
uw uiterste best gaat doen om het bestelde gerecht zo snel mogelijk op tafel
te krijgen, is minimaal.
- Dat klopt. Wij zijn dan namelijk gepikeerd dat u deze miskleun niet door de
vingers ziet, ook al maak ik zelf in een café bijvoorbeeld al een opmerking als
er iets te weinig schuim op het bier staat, want ik werk hard voor mijn geld en
als ik zelf dan eens een avondje uit ben, eis ik topservice.
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- Juist. Dan bent u daar de veeleisende horecaklant die u hier haat.
- Zo is het.
- Hetgeen u er niet van zal weerhouden om óns in de loop van deze avond met
enige regelmaat een ongemakkelijk gevoel te geven, door een discrete blik te
negeren, bijvoorbeeld, zodat de gast gedwongen is een armgebaar te maken
om uw aandacht te trekken, waarna u ook dát negeert, zodat er niets anders
op zit dan dat wij ‘Meneer?’ zeggen, of ‘Hallo?’
- En als ik zin heb, reageer ik dan gewoon door ‘Hallo!’ terug te zeggen, alsof u
mij alleen maar even in het voorbijgaan groet, terwijl ik natuurlijk donders goed
weet dat u iets wilt bestellen. Of ik zeg meewarig: ‘Zegt u maar gewoon Hans,
hoor.’
- Precies. Alsof wij hadden kunnen weten dat u Hans heet.
- Zo is het. U kunt ook ‘Ober!’ proberen...
- Maar dan komt u gewoon terug met mijn jas.
- Inderdaad meneer.
- Welaan, dan is nu meen ik het moment gekomen waarop wij om de kaart
vragen. Die u daarnet al had kunnen meebrengen, aangezien het nogal voor
de hand ligt dat als mensen rond dit uur in een bistro aanschuiven, zij iets willen
eten.
- Dat klopt. En in plaats van die kaart spoorslags te gaan halen, zeg ik: ‘Iets
drinken?’ Alsof de kosteloze service van het aanreiken der menukaart toch op
een of andere manier verdiend moet worden.
- Precies. En het, mocht de kaart ons niet bevallen, toch nét even iets lastiger
wordt om weg te gaan.
- Zo is het.
- Ik hoor het al, u weet hoe u het uw gasten niet naar de zin moet maken!
- Ach ja, men doet zijn best.
- En ik kan u verzekeren: het blijft niet onopgemerkt!
- Fijn. Dat merken wij dan straks wel aan de fooi. Als u mij nu wilt excuseren,
dan ga ik even twee glazen witte wijn inschenken uit die open fles van gisteren.
- O fijn. En vergeet u niet om straks als we klaar zijn op zo vlak mogelijke toon
‘Heeft gesmaakt?’ te vragen, zodat wij goed beseffen dat dat u totáál niet
interesseert?
- Ik ga mijn best doen meneer, maar ik kan niets beloven.
- Heel graag.

Jan Kuitenbrouwer
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Eetschrijven
De kneepjes van de restaurantrecensie
Johannes van Dam
Naast ‘De dikke Van Dale’ bestaat ook De dikke Van Dam. In dat boek
bundelde culinair journalist Johannes van Dam zijn kennis over alles wat
met eten te maken heeft. Maar velen zullen hem ook kennen van zijn
vermaarde restaurantrecensies in Het Parool en Elsevier. Hoe komt zo'n
recensie tot stand? Wat moet er wel in en wat niet? En welke taalmiddelen
komen eraan te pas?

Culinair journalist Johannes van Dam: ‘Een restaurantrecensie moet veel méér zijn dan een
invuloefening.’
Foto: Chris van Houts

Wat is een restaurantrecensie? Het is in de eerste plaats een stuk dat aan dezelfde
eisen moet voldoen als de andere stukken in de krant. Het moet informatief zijn, en
waarheidsgetrouw, en gebaseerd op voldoende kennis en ervaring. Bovendien mag
je van een restaurantrecensie verwachten dat het een prettig leesbaar stuk is, en
dat het méér is dan een invuloefening waarbij de journalist zelf een aantal
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standaardvragen routinematig beantwoordt om zodoende een schijn van objectiviteit
te scheppen.
Dat lijkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Ik ondervond dat al
meteen toen ik in 1988 mijn eerste restaurantrecensie schreef voor Elsevier. Die
ging over het toen pas geopende Parkheuvel van Cees Helder in Rotterdam. Ik was
genadeloos eerlijk over een aantal duidelijke misstanden, en dat was voor het eerst
in de Nederlandse journalistiek. Iedereen viel over me heen, zowel koks als ‘inktculi's’,
mijn zogenaamde collega's. Eerlijkheid werd ontoelaatbaar geacht, want je zou
iemands handel kunnen schaden. En bovendien zette de kritische journalist zijn
collega's nu als leugenaars te kijk.
Ik wilde deze zich prostituerende tak van culinaire journalistiek al opgeven, toen
een andere journalist, Thomas Lepeltak, me aanspoorde vooral zo door te gaan,
omdat mijn geluid precies was wat in Nederland ontbrak. En zo gebeurde het.

■Ideaalbeeld
Ik werkte toen al twintig jaar in de ‘gewone’ journalistiek, en had het principe van
het schrijven al wel onder de knie. Hoe je die kennis toe moest passen op het
schrijven van zo'n recensie, moest ik nog leren. Wat was het wat ik uiteindelijk heb
geleerd? Dat zag ik heel goed onder woorden gebracht in een pas verschenen boek
van Jacques Pépin, een voormalige Franse restaurantchef (en kok van De Gaulle),
die zich vooral in de Verenigde Staten een halve eeuw met groot succes op de
gastronomische educatie heeft geworpen met een aantal prachtboeken en - voor
de afwisseling - uitstekende kookprogramma's op tv. Het boek heet Chez Jacques.
Traditions and Rituals of a Cook en het bevat een heel hoofdstuk over ‘The Food
Critic’, dat een mooie analyse biedt van wat een restaurantrecensent zich zou moeten
voornemen.
Pépin vraagt zich onder andere af: ‘Hoe ga je te werk als je een restaurant
kritiseert? Moet je gepassioneerd zijn? Betrokken? Objectief? Analytisch? Ieder van
die benaderingen is acceptabel, zo-
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lang de gemeenschappelijke kenmerken kennis, eerlijkheid en passie zijn. (...) Het
proces van de kritiek is gewoonlijk gebaseerd op het vergelijken van het onderwerp
met een ideaalbeeld, zodat hoe meer kennis en ervaring voedselcritici hebben, hoe
groter hun smaakgeheugen en hoe dieper de fijngevoeligheid van hun
smaakvermogen, hoe beter ze uitgerust zijn om te analyseren en onderscheid te
maken tussen goed en slecht.’
Wat dat betreft is het dus logisch dat ik me pas na mijn veertigste, met al twintig
jaar aan ervaring achter de kiezen, aanvankelijk nog schoorvoetend aan
restaurantkritiek waagde.

■Evenwicht
Pépin waarschuwt vervolgens tegen te rigide vasthouden aan het klassieke, zonder
open te staan voor vernieuwing, en tegelijkertijd ook tegen rücksichtslos veroordelen
van het oude en kritiekloos omarmen van het nieuwe. De deugd ligt voor hem in
het midden.
En dan komt er iets wat velen niet helemaal doorhebben: ‘Het ligt voor de hand
dat gastronomische kritiek tot op zekere hoogte objectief moet zijn, maar je kunt
niet ontsnappen aan jezelf en je achtergrond, cultuur en smaakpapillen. Deze
persoonlijke gevoelens moeten in evenwicht worden gehouden door een grondige
kennis van het eten en de techniek van restaurants om de kritiek geldig te doen zijn.
(...) Het vooroordeel van de criticus dient tegemoet te komen aan zijn lezers, zelfs
al komt zijn gezichtspunt niet noodzakelijk overeen met de uiteenlopende smaken
van zijn lezers. De taak van de criticus is zijn lezers op te voeden, en het
bestaansrecht van de kritiek berust op de hulp die de lezers krijgen om een restaurant
te kiezen en die het restaurant krijgt om middelmatig eten of slechte bediening te
verbeteren of ze te belonen voor fantastisch voedsel en een fantastische bediening.’
Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen - en daarom citeerde ik de grote Pépin.

■Cijfer
Ik begin een recensie altijd met een beschrijving van de locatie. Hoe ligt het en wat
zat er eerder - ik bespreek voor het Amsterdamse Het Parool voornamelijk
Amsterdamse etablissementen en houd ervan diep in het verleden te graven,
waarvoor ik een hele bibliotheek met oude gidsen, adresboeken en telefoongidsen
heb. Amsterdamologen komen bij mij niets tekort.
Vervolgens beschrijf ik, kort, het interieur en vooral laat ik het weten als invaliden
het hier moeilijk krijgen met trappetjes en zo. Nu ik zelf wat kreupel ben, realiseer
ik me meer dan ooit hoe welkom dat soort informatie al jaren moet zijn geweest. De
muziek en akoestiek, decoratie, ruimte, tafelbedekking en vooral ook de stoelen
(soms zit je uren op een slecht zitmeubel) passeren de revue.
Daarna is de ontvangst aan de beurt (als daar iets over op te merken valt) en de
kwaliteiten van de bediening, wat overigens ook later, bij een gerecht, kan
plaatshebben, als iets opvalt aan het gedrag wat aan een gerecht of gang gerelateerd
kan worden. En dan volgt meestal een opsomming van de gerechten, vaak twee
keer vier gangen, in de volgorde waarin ze genoten (of tandenknarsend ervaren)
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werden. Na nog wat slotopmerkingen en een conclusie bepaal ik een cijfer,
gebaseerd op de totaalindruk.

Je zou dus eigenlijk je woordenschat voortdurend moeten aanpassen
aan de jongste fouten, maar dat weiger ik halsstarrig.

■Bedorven room
Door die cijfers raken veel lezers in verwarring. Het komt voor dat ik bij die acht
gerechten vier of meer fouten of foutjes constateer en toch een 8½ geef - op een
schaal van tien, als op school; de rubriek heet dan ook ‘Proefwerk’. Ik leg dan altijd
uit dat je die fouten niet moet tellen maar moet wegen, en dan met name moet
afwegen tegen alles wat goed was. Een goede kok die in acht gerechten vier kleine
vergrijpen maakt, kan best nog geprezen worden voor wat er niet misging. Dat gaat
soms vrij ver.
Op bezoek bij een topzaak in Limburg waar twee Michelin-sterren op rustten (nog
in Elsevier rond 1990) constateerde ik niets dan grote kwaliteit, tot het dessert. Daar
werd de eerste punt uit een schitterende, glanzende chocoladetaart geserveerd,
maar bij de eerste hap bleek al dat er bedorven room in was verwerkt. De paniek
sloeg in de voorheen zo serene zaak toe. Een leerling, die de taart geheel correct
volgens de receptuur van de chef had gemaakt, had nagelaten de kwaliteit van de
room te controleren en ja, als zo'n glanzend afgewerkte taart klaar is, test je niet
makkelijk nog even een hoekje.
Ik besloot het hele incident niet in extenso op te schrijven, omdat het een te zware
schaduw over het verder perfecte geheel zou werpen. Maar dat was iets heel anders
dan bijvoorbeeld de rubberige visterrine bij Parkheuvel, die was veroorzaakt door
gemakzuchtig overdoseren van eiwit als geleermiddel, zodat de terrine zijn vorm
beter zou behouden. Zoiets reken ik veel zwaarder aan.
Daaruit blijkt dat je een oordeel moet baseren op wat Pépin noemt ‘grondige
kennis van het eten en de techniek van restaurants om de kritiek geldig te doen
zijn’. Dat kan dus soms in het voordeel van het restaurant uitvallen, maar net zo
goed in het nadeel.

Een goede restaurantrecensie is ook leerzaam voor het restaurant.
Foto: Anthos
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■Dubbel paneren
Hoe zit het intussen met de taal van de restaurantkritiek? Vanzelfsprekend wemelt
de kritiek van de Franse vaktermen en buitenlandse benamingen van gerechten en
producten. Ik tracht ze zo veel mogelijk duidelijk te maken, ook al omdat de
eindredactie van de krant, die alles nog door twee zeven (redacteuren) laat lopen,
anders met vragen blijft zitten. Soms laten die vragen zich gemakkelijk voorspellen,
maar een enkele keer ben zelfs ik met stomheid geslagen door hun onwetendheid.
Zo beschreef ik het vervaardigen van nierbroodjes en gebruikte ik, in navolging
van een recept uit de Culinaire encyclopedie van Elsevier, de voor mij normale term
de broodjes dubbel paneren. De eindredactie vatte dat op als: ‘leg twee broodjes
op elkaar en paneer die’. De handeling moest natuurlijk zijn: ‘paneer ze twee keer’.
U begrijpt, deze redactrice mag nooit meer aan mijn stukken komen.

■Struikelen
Ook koks struikelen soms over de terminologie. Cees Helder van het genoemde
Parkheuvel protesteerde toen ik meldde dat de visterrine te sterk gegeleerd was.
Hij had immers helemaal geen gelatine gebruikt! Maar dat had ik ook niet beweerd;
geleren is met een meestal eiwitachtige substantie iets stijver maken, niet
noodzakelijk met gelatine.
Wanneer je, zoals ik, de terminologie zo veel mogelijk in haar eigen,
oorspronkelijke betekenis gebruikt, raken mensen die zo'n woord verkeerd gebruiken
in verwarring. Je zou dus eigenlijk je woordenschat voortdurend moeten aanpassen
aan de jongste fouten die ermee gemaakt worden, maar dat stuit me zozeer tegen
de borst dat ik dat halsstarrig weiger. (Ooit kreeg ik ruzie met een hoofdredacteur
omdat ik in een interview het woord consummeren in verband met een huwelijk
gebruikte en erop stond dat dat niet zou worden verbasterd tot consumeren. De
hoofdredacteur weigerde me gelijk te geven, triomfantelijk zwaaiend met de Van
Dale, die dat inderdaad een tijdje als correct toestond. Latere drukken gaven mij
weer gelijk, wat me alleen maar in mijn halsstarrigheid bevestigde.)

Rechts: een pollepel, links: houten keukenlepel, in Van Dale beide ‘pollepel’ genoemd.
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■Pollepel
Een gespecialiseerde rubriek als een over voedsel zal vaker vaktermen bevatten,
en als ik die niet consequent altijd uitleg, is dat in de overtuiging dat niemand er
slechter van wordt als hij of zij regelmatig iets opzoekt in een woordenboek - al zegt
dat in het geval van zelfs Van Dale lang niet alles.
Ik mag daarbij graag verwijzen naar het hardnekkig volgehouden foutieve lemma
pollepel, dat volgens het woordenboek zowel ‘grote (houten) keukenlepel met vrij
lange steel voor het roeren of dooreenstampen van spijzen’ betekent als het
oorspronkelijke, nu als regionaal Belgisch bestempelde ‘soeplepel’. Dat het Belgisch
zou zijn klopt al niet, want ook in Noord-Brabant en elders op het Nederlandse
platteland wordt pollepel in de betekenis ‘soeplepel’ gebruikt. Maar wat misschien
nog erger is: volgens Van Dale kan een pollepel ook een inhoudsmaat zijn:
‘hoeveelheid die een pollepel kan bevatten’. Maar welke pollepel wordt hier dan
gebruikt? In het niet strikt-Belgische woordenboek dat Van Dale is, moet dat wel de
‘houten pollepel’ zijn - volstrekt onlogisch: zo'n platte houten lepel heeft geen echte
inhoud, in tegenstelling tot de soepopscheplepel. De oude, ooit algemeen in heel
Nederland gebruikte betekenis van ‘soepopscheplepel’ gaat daarmee voor ons
verloren en we laten met Van Dale in de hand recepten uit oude kookboeken totaal
mislukken.
Omdat ik mezelf gespecialiseerder en daardoor deskundiger acht dan de meeste
lexicologen als het om culinaire termen gaat, trek ik mijn eigen plan en
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gebruik mijn eigen schrijfwijze, zoals bij savooiekool. Het Groene Boekje wilde daar
aanvankelijk savooienkool (of savooikool) schrijven, maar dat is in strijd met de regel
dat die tussen-n niet wordt geschreven als er maar één van bestaat (zoals bij
Koninginnedag). Er is maar één Savoye, en dat is een landstreek.
De lezers van mijn restaurantkritieken zijn dus gewend aan een wat excentriek
aandoend vocabulaire en uitdrukkingen die misschien minder gangbaar of zelfs
archaïsch zijn, puur omdat ik ze ter zake en leuk vind.
Hoewel het schema, de opbouw van zo'n kritiek in twintig jaar nauwelijks veranderd
is, probeer ik die kritieken aantrekkelijk en fris te houden door dat eigen taalgebruik,
dat zowel oude als nieuwe elementen bevat en met zijn parlandostijl meestal in één
adem uit te lezen is. Dat gebeurt dan ook. En in feite verwacht ik van de koks van
de restaurants die ik bezoek geen andere instelling. Zo eenvoudig is het eigenlijk.

‘Aan de kachel’
Redactie Onze Taal
De menukaarten van de betere restaurants mogen dan zowat krom buigen van de
deftige, chique en soms zelfs regelrecht pretentieuze taal (‘langoustine met
aardappeltexturen, beurre noisette en limoenjus’), onder de clientèle gaat het er
heel wat prozaïscher aan toe. Mensen die zulke zaken frequenteren, stellen
bijvoorbeeld niet voor om ‘ergens exquis te gaan dineren’, maar om ‘even een hapje
te gaan eten’. Of om ‘een vorkje te prikken’. Zelfs is gesignaleerd: ‘even een
boterhammetje gaan eten’. Let wel: het gaat hier dus vaak om met Michelin-sterren
bekroonde restaurants - die in zulke culinaire kringen trouwens ‘sterrententen’ heten,
of ‘sterrenhutten’.
Waarschijnlijk hebben we hier te maken met dezelfde soort achteloze, licht
neerbuigende eufemismen waar de elite van oudsher heel bedreven in is. De upper
class zegt niet ‘toilet’ maar ‘plee’, niet ‘pantalon’ maar ‘broek’. Net zo wordt in dit
patois niet gezegd dat sterrenkoks de scepter zwaaien over hun kwaliteitskeuken,
maar dat ze daar ‘aan de kachel staan’. Bij dat laatste zal ook de hang naar
oud-ambachtelijke sferen wel een rol spelen.

Spaan
Smaak
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Als een land geestesziek kan zijn, lijdt Nederland aan de modieuze manische
depressie. Het blijkt vooral uit de wanhopige opgewektheid van onze
vrijetijdsbesteding. Ik schrijf dit in een periode die de ‘Week van de Smaak’ wordt
genoemd. Nooit was een term minder op zijn plaats.
Het Volkskrant magazine van 20 september biedt een vrolijk/treurig (haal door
wat niet van toepassing is) stemmend kijkje in de keuken van de depressieve patiënt.
De eerste heet Caspar Janssen. Hij breekt zijn hoofd de hele dag over van alles en
nog wat.
‘Over: wel of geen vis eten bijvoorbeeld. Vis mag gezond zijn, maar de zee-en
zijn overbevist. Thuis ligt een lijst met “goede” vis en “foute” vis, maar hoe werkt dat
in de praktijk? Moet je die lijst op zak hebben, uit je hoofd leren?’
Deze vent is gek op de verkeerde manier. Hij heeft last van zichzelf. Ik ben ook
gek, vooral op ganzenlever. Wat eet ik graag ganzenlever! Sommige mensen zeggen
dat iemand die graag ganzenlever eet, in therapie moet. Ik kijk wel lekker uit. Ik
besteed mijn geld liever aan ganzenlever.
Er zijn nog meer symptomen. Altijd als ik een insect doodtrap zeg ik: ‘Met de
groeten van Marianne Thieme.’ Ik ben dus gek, maar last heb ik er niet van. Nog
nooit heb ik dwangmatig een lijst bijgehouden van producten die ik van mezelf niet
mag eten. Daarvoor moet je bij de redactie van het Volkskrant magazine zijn.
Met grote instemming nietten ze op 20 september een gids in het Volkskrant
magazine vol tips voor de Week van de Smaak.
‘De Voorstraat van Franeker is de Straat van de Smaak! van Friesland. Een plaza
vol smaak met een agrarisch thema.’
Op de taal van deze annonce is iets aan te merken. Ik vraag me hier slechts af
hoe een ‘Straat’ een ‘plaza’ kan zijn.
Dan dit. Houd je vast.
‘Winterswijk, za 27. Een varkenskop is zo gek nog niet. Proeverij met
varkenskoppen gebraden op houtvuur bij modderpoel! Rest van de week ook
activiteiten, zoals biggen knuffelen en varkens schilderen.’
Vragen: Trekken ze de te braden varkenskoppen eraf bij de modderpoel? Is dit
dan de modderpoel van de varkens? Worden de te knuffelen biggen eerst
schoongespoten? Schilder je de varkens met of zonder kop?
Nog een evenement: te Baexem, op zo 21.
‘Uniek culinair festijn met chef-kok Olivier van der Staal. Diner tussen de koeien
in de stal of in de wei. Met rondleiding over erf en velden als amuse.’
Nederlanders weten van gekkigheid niet wat ze moeten doen.
Wageningen, za 27.
‘Pompoenoogstfeest op het bedrijf met activiteiten als: eten van pompoensoep.’
Ik neem niks terug: Nederlanders zijn stapel.
Harderwijk woe 24, zo 28.
‘Activiteiten rond smaak in relatie tot natuurgeneeskunde. Woensdag: smaken
proeven en koppelen aan drie menstypen. Zondag: een Ayurvedische kookworkshop.’
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Ik denk dat dit alles niet zonder gevaar is.
Henk Spaan
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Nicoline van der Sijs
Etymologica
Etymologische kroegentocht
Van oudsher eten en drinken mensen buiten de deur, al zullen we
nooit zeker weten hoe de prehistorische mens de speciale eetgrot
noemde waar men gezamenlijk de maaltijd genoot. Van latere namen
voor eet- en drinkgelegenheden is meer bekend. Daarover gaat deze
aflevering van ‘Etymologica’.
Dat de middeleeuwse Nederlanders voor hun natje en droogje de deur uit gingen,
blijkt uit de verschillende benamingen voor wat wij tegenwoordig
horeca-ondernemingen zouden noemen. Al in de tiende eeuw is het woord herberg
genoteerd, dat toen echter nog ‘legerplaats’ betekende. Pas in de dertiende eeuw
is het woord aangetroffen in de betekenis ‘onderkomen, logies’. Uit de oudste
betekenis van herberg blijkt meteen de herkomst: het is een samenstelling van heer
(‘leger’) en het werkwoord bergen (‘opbergen, in veiligheid brengen’). Ook het Duits
kent de samenstelling Herberge, wat een bewijs is van de ouderdom van het woord.
De betekenis van herberg is in de loop van de tijd vernauwd van ‘onderkomen,
onderdak voor een leger’ naar ‘onderdak in het algemeen’, en vandaar ‘nachtverblijf
voor vreemden, eenvoudig hotel’; de verdere ontwikkeling tot ‘eet- en
drinkgelegenheid, kroeg’ is vooral zeventiende-eeuws.

■Cabaret
Een iets jongere benaming dan herberg is tave(e)rne. Dit woord is voor het eerst in
de dertiende eeuw aangetroffen. Terwijl herberg een Germaans woord is, is taveerne
uit het Frans geleend. Dat is trouwens niet vreemd: reizigers trokken over de grens
en sliepen, aten en dronken in het buitenland in openbare gelegenheden, waar ze
dan de naam voor die gelegenheden leerden kennen. In het Frans is op dezelfde
manier al heel vroeg het Germaanse woord voor herberg geleend als auberge.
Een opmerkelijk leenwoord, dat sinds de veertiende eeuw in het Nederlands
voorkomt, is cab(a)ret, oudere vorm: cambret - nu bij ons alleen nog maar bekend
in de betekenis ‘kleinkunst’. Het was synoniem met taveerne, zo blijkt uit een citaat
uit 1410: ‘In cabarette ende in taverne so ben ic milde(r) te verterne eens anders
gheldekijn dan tmijn’ (‘in de kroeg geef ik het geld van een ander gemakkelijker uit
dan mijn eigen centen’). Het woord cabaret heeft een mooie reis gemaakt door
verschillende talen. De vorm camberette is afkomstig uit het Picardisch, een
Noord-Frans dialect; het is een afleiding van cambre (‘kamer’), en betekent dus
letterlijk ‘kamertje’. In het Nederlands verdween de m, en de vorm veranderde in
cabret, cabaret, met als betekenis ‘wijnhuis, kroeg, gaarkeuken’. Deze vorm en deze
betekenis werden niet alleen door het Waals aan het Nederlands ontleend, maar
ook door het Picardisch, dat zo het eigen woord weer terugkreeg. Via deze dialecten
werd cabaret overgenomen in het Standaardfrans. Eind negentiende eeuw verschoof
de betekenis in het Frans van ‘wijnhuis’ naar ‘wijnhuis waar kleinkunsttoneel wordt
opgevoerd’ (deze vorm van kleinkunst was namelijk ontstaan in door artiesten
gefrequenteerde kroegen). In het Standaardnederlands was inmiddels het woord
cabaret in de betekenis ‘kroeg’ verdwenen - het was nog wel bekend in Vlaamse
dialecten. Begin twintigste eeuw leende het Nederlands cabaret terug uit het Frans,
in die nieuwe betekenis ‘kleinkunst’.
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David Teniers de Jonge, herbergtafereel (1658).

■Kroeg
In de veertiende en vijftiende eeuw ging men in het Nederlands een aantal inheemse
samenstellingen vormen als wijnhuus, wijnherberge en wijntaverne (‘kroeg waar
wijn getapt wordt’), drinchuus (‘drankhuis, kroeg’) en eethuus. Bierhuus is pas begin
zestiende eeuw aangetroffen.
Eveneens uit de zestiende eeuw dateren twee namen die ontleend zijn aan andere
talen: logement en kroeg. Logement is uiteraard ontleend aan het Frans, dat blijkt
duidelijk uit de vorm en de uitspraak, maar kroeg lijkt een typisch Nederlands woord.
Van de tot nu toe genoemde ‘horeca’-namen is het de enige die nog steeds gebruikt
wordt en zelfs zeer populair is. Waar komt het woord eigenlijk vandaan?
Kroeg komt, behalve in het Nederlands, voor in het Hoogduits (Krug), in het
Nederduits (krūch) en in het Zweeds (krog). In het Nederduits is het woord al in de
dertiende eeuw aangetroffen, terwijl het in het Nederlands, Hoogduits en Zweeds
pas in de zestiende eeuw voorkomt. Dat betekent dat het overgenomen is uit het
Nederduits. Maar hoe komt het Nederduits eraan? Dat is niet helemaal zeker. De
meest waarschijnlijke verklaring is dat het woord verwant is met kruik, dat in het
Hoogduits eveneens Krug luidt, en al in de negende eeuw is aangetroffen; de
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Nederduitse vorm voor ‘kruik’ is Kruke, maar die vorm kan bij de ontlening
gemakkelijk in het Hoogduits aangepast zijn aan het al bestaande Krug.
In ieder geval ligt de basis voor de kroeg in Noord-Duitsland, en het zal verbreid
zijn via de Hanze, het middeleeuwse verbond van handelaren in Duitse, Nederlandse
en Vlaamse steden. De verkeerstaal van de Hanze is het in Noord-Duitsland
gesproken Nederduits. Curieus is dat in de zestiende eeuw behalve het woord kroeg
ook de werkwoorden schransen en smullen uit het Nederduits zijn geleend misschien wel als aanduiding van de activiteiten die in de kroeg plaatsvonden?

■Stamkroeg
Het Zuid-Nederlandse staminee (‘kroeg’) heeft een geschiedenis doorgemaakt die
vergelijkbaar is met die van cabaret. In het Waals werd het Germaanse of
Nederlandse stam geleend als stamon, en van dit woord werd staminé in de
betekenis ‘kroeg’ afgeleid, oorspronkelijk een zaal met een door palen gestut dak,
een ‘stamlokaal’. Het Waals heeft het woord niet alleen aan het (Zuid-)Nederlands
doorgegeven, maar ook aan het Frans als estaminet.
Hetzelfde woord stam komt voor in stamkroeg (bezocht door stamgasten), maar
de samenstelling stamkroeg heeft een andere herkomst: stamkroeg is ontleend aan
het Duitse Stammkneipe, waarin Stamm de betekenis ‘(vaste) kern’ heeft: een
Stammkneipe wordt dus bezocht door gasten die behoren tot de Stamm, de kern,
van de bezoekers. Het woord stamkroeg is pas in de twintigste eeuw in het
Nederlands gebruikelijk geworden.

■Horeca en bistro
De drie bekendste namen voor gelegenheden waar men kan eten, drinken en slapen
zijn hotel, restaurant en café, alle drie in de tweede helft van de negentiende eeuw
geleend uit het Frans. De drie namen zijn zó aan elkaar verbonden dat men de hele
bedrijfstak aanduidt met het letterwoord horeca, met telkens de eerste twee letters
van de drie woorden. Een oudere benaming is horecaf, als naam voor de in 1890
opgerichte Nederlandse Bond van werkgevers in hotel-, restaurant-, café- en
aanverwante bedrijven ‘Horecaf’. Deze naam is tijdens de Tweede Wereldoorlog
gewijzigd, toen de Duitse bezetters het Rijksbureau Horeca oprichtten, oftewel het
Rijksbureau voor het Hotel-, Restaurant-, Café- en Pensionbedrijf. Na de oorlog is
de inmiddels ingeburgerde vorm horeca blijven bestaan.
De jongste Franse eetgelegenheid is de bistro. Het woord was in Nederland al
vóór de Tweede Wereldoorlog bekend, maar uitsluitend in Franse context, dus
bijvoorbeeld als er sprake was van bistro's in Parijs. Na de Tweede Wereldoorlog
worden er ook in Nederland bistro's ingericht. Een van de meest hardnekkige
etymologische misvattingen betreft de herkomst van juist dit woord bistro. Die
misvatting luidt dat het woord ontleend is aan het Russische bystro (‘snel’), en dat
het zou zijn ingevoerd door Kozakken die in 1814, toen de geallieerden, die in hun
strijd tegen Napoleon Parijs bezetten, gehaast vroegen om eten en - vooral - drinken:
bystro, bystro! (‘vlug een beetje!’) Het is een mooi verhaal, maar zoals de meeste
mooie verhalen helaas ‘une pure fantaisie’ - aldus het fameuze woordenboek Le
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Grand Robert. De minstens zo gereputeerde Trésor de la langue française formuleert
diplomatieker: ‘l'hyp[othèse] n'est pas suffisamment fondée’.
Waarom deugt dit mooie verhaal niet? Om te beginnen is er een probleem met
de chronologie: het woord bistro(t) is in het Frans pas aangetroffen in 1884, terwijl
de Kozakken al in 1814 vertrokken. Verder wordt het Russische woord uitgesproken
met de klemtoon op de eerste lettergreep, terwijl in het Frans de klemtoon op de
laatste lettergreep ligt. Op zich kan de klemtoon van een leenwoord natuurlijk best
verschuiven, maar dan toch alleen met een woord dat schriftelijk is geleend, niet
met een woord dat in de spreektaal, op de klank, is overgenomen.
Wat is dan wél de herkomst van het Franse bistro? Dat hangt nog: sommigen
verbinden het woord met het dialectwoord bistraud (‘knechtje’; het zou dan gaan
om de knecht van een wijnhandelaar), maar waarschijnlijker is een verband met het
dialectwoord bistouille, ook wel bistrouille, dat ‘goedkope slechte drank’ en ‘slechte
kroeg’ betekent.
Uit deze kroegentocht is in ieder geval duidelijk geworden dat de namen voor eeten drinkgelegenheden in het Nederlands voor het grootste gedeelte ontleend zijn
aan andere talen, en dan met name het Frans - wat nauwelijks verbazing wekt
gezien de eeuwenlange vooraanstaande positie van de Franse keuken in
West-Europa. Misschien heeft ook meegespeeld dat Nederlandse reizigers vooral
naar Frankrijk trokken, en de namen voor eetgelegenheden waar zij zich te goed
hadden gedaan, mee terug namen naar Nederland.

De jeugdherberg heet sinds 2003 ‘Stayokay’.
Foto: Onze Taal

Opkomst en ondergang van jeugdherberg
Tegenwoordig is er alleen nog maar sprake van een herberg rond Kerstmis, als
Maria en Jozef er vergeefs een plaatsje in zoeken, en verder in de samenstelling
jeugdherberg. Op 1 mei 1928 berichtte de leeuwarder Courant dat de eerste
jeugdherberg in Nederland op 15 mei in Soest zou worden geopend naar het
voorbeeld van de vele Duitse, Poolse en Zwitserse Jugendheime. Het gebruikelijke
Duitse woord is Jugendherberge, en de Nederlandse vorm jeugdherberg is naar
analogie van dat woord gevormd. De eerste Duitse jeugdherberg werd in 1909
opgericht door de jonge idealistische onderwijzer Richard Schirrmann.
In Nederland werd in 1929 de Nederlandsche Jeugdherberg Centrale opgericht.
Het Etymologisch woordenboek van het nederlands schrijft: ‘In de begintijd werd er
veel ophef over de naam gemaakt, aangezien het Nederlandse simplex herberg
inmiddels was gedegradeerd tot “dranklokaal, kroeg” en men de naam jeugdherberg
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dus veel te wild achtte. Opmerkelijk is dat de Nederlandse Jeugdherberg Centrale
haar vestigingen met ingang van 2003 juist wegens hun oubollige en spartaanse
imago heeft omgedoopt tot Stayokay. In Nederlandstalig België zijn de
jeugdherbergen blijven bestaan.’
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Taaladviesdienst
Vraag en antwoord
Prestatie()gerelateerd
?‘Wij bieden een prestatiegerelateerd salaris’: is prestatiegerelateerd hier
goed geschreven?
!Ja, prestatiegerelateerd is één woord. Een streepje voor de leesbaarheid mag ook:
prestatie-gerelateerd.
Het bijvoeglijk naamwoord gerelateerd kan achter vrijwel elk zelfstandig
naamwoord worden gezet; het geheel is dan één woord. De grote Van Dale (2005)
geeft voorbeelden als dollargerelateerd, drugsgerelateerd, loongerelateerd en
werkgerelateerd, die ‘gerelateerd aan de dollar, drugs, lonen, werk’ betekenen.
Prestatiegerelateerd is dus een combinatie van een zelfstandig naamwoord en
een bijvoeglijk naamwoord, waar oorspronkelijk een voorzetsel (namelijk aan) bij
hoorde. Ook andere combinaties van een zelfstandig en een bijvoeglijk naamwoord
(of een voltooid deelwoord) waaruit een voorzetsel is weggelaten, zijn in principe
aaneen: dier-vriendelijk (‘vriendelijk ten opzichte van dieren’), handgeschakeld (‘met
de hand geschakeld’), luchtgekoeld (‘gekoeld met/door lucht’), klantgericht (‘op de
klant gericht’), plaatsgebonden (‘aan een plaats gebonden’), etc. Ook hier komt er
soms een streepje, bijvoorbeeld na een afkorting of omwille van de leesbaarheid:
hbo-geschoold, ICT-vaardig, Donald Duck-verslaafd.

Jongstleden
?Moet je altijd jongstleden toevoegen na een datum in het verleden?
!Eigenlijk is dat niet nodig: welke datum bedoeld is, zal over het algemeen wel
duidelijk zijn. Veel mensen zijn gewend om - vooral in zakelijke brieven - te schrijven:
‘Hierbij gaan wij in op uw brief van 18 oktober jongstleden’, waarschijnlijk om volledig
te zijn. Maar welbeschouwd voegt jongstleden (of jl.) weinig toe. Er kan vrijwel nooit
een andere 18 oktober bedoeld zijn dan de recentste dag waarop het 18 oktober
was. Als het om een ander jaar gaat, wordt immers altijd dat jaartal vermeld: ‘uw
brief van 18 oktober 2006’.
Het zou te ver gaan om het gebruik van jongstleden af te keuren. Maar zinnen
zonder dat woord komen doorgaans wat vlotter over.

Herkomst nachtmerrie
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Johann Heinrich Füssli, De nachtmerrie (1791).

?Heeft nachtmerrie iets te maken met een merrie (een vrouwtjespaard)?
!Van oorsprong niet. Het oorspronkelijke woord is nachtmare: het Middelnederlandse
mare (niet te verwarren met mare in de betekenis ‘bericht, gerucht’) duidde een
nachtelijke spookverschijning aan. Men meende dat de nachtmare slapende mensen
kwelde door hun ademhaling te belemmeren, bijvoorbeeld door op hen te gaan
zitten.
Mare raakte op een gegeven moment - een eeuw of vijf geleden - verouderd, en
vervolgens werd het tweede deel van nachtmare geassocieerd met merrie, mogelijk
doordat daarvan varianten als maer en meer bestonden. Dit kan nog beïnvloed zijn
door een volksgeloof dat inhield dat ook paarden vaak door een nachtdemon bezocht
werden, en dan de volgende ochtend met in elkaar gestrengelde manen zogenoemde ‘heksenvlechten’ - in de stal stonden.
Het ontstaan van nachtmerrie is een geval van volksetymologie: het verbasteren
van een woord onder invloed van andere, enigszins gelijkende woorden. Een bekend
geval van volksetymologie is het woord hangmat, dat een verbastering is van het
Spaanse hamaca onder invloed van hangen en mat.

Kopiëren en plakken in één woord
?Bestaat er een woord om het knippen/kopiëren en plakken in
computerprogramma's in één keer uit te drukken?
!In computerjargon wordt hiervoor wel de term copy-pasten gebruikt (uitgesproken
als ‘koppiepeesten’). Het Witte Boekje en het Witte Woordenboek schrijven dit met
een streepje. In naslagwerken die de officiële spelling volgen, ontbreekt dit woord,
maar ook in de officiële spelling ligt het streepje het meest voor de hand. De
onderdelen copy en paste zijn hier namelijk gelijkwaardig, net als in bijvoorbeeld
hink-stap-springen en control-alt-deleten.
Copy-pasten wordt net zo vervoegd als skaten en deleten: ik copy-paste, jij/hij/zij
copy-pastet; verleden tijd: copy-pastete(n); voltooid deelwoord: gecopy-pastet. Zie
voor meer uitleg hierover onze website: www.onzetaal.nl/advies/skaten.php.

Interpretatie van en
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?‘U hebt recht op negen vergoedingen voor doktersbezoek en tandartsbezoek.’
Gaat het hier om negen doktersbezoeken en negen tandartsbezoeken, of om
negen bezoeken in totaal?
!De zin is dubbelzinnig. Je kunt voor doktersbezoek en tandartsbezoek als één
geheel opvatten, namelijk als bepaling bij negen vergoedingen. Er worden dan in
totaal negen behandelingen vergoed. Maar de zin kan ook gelezen worden als een
samentrekking van ‘U hebt recht op negen vergoedingen voor doktersbezoek en
(daarnaast) op negen vergoedingen voor tandartsbezoek.’
Het kiezen van de juiste interpretatie is vooral een kwestie van wereldkennis, of
in dit geval: kennis van de verzekeringswereld. Omdat de meeste mensen aanvoelen
dat er bedoeld is dat het om negen vergoedingen in totaal gaat, interpreteren ze
het ook zo. Als er van beide soorten bezoeken negen vergoed zouden worden, zou
de schrijver dat waarschijnlijk wel uitdrukkelijk vermelden, bijvoorbeeld zo: ‘U hebt
recht op negen vergoedingen voor doktersbezoek en negen vergoedingen voor
tandartsbezoek.’

Mechatronicus/megatronicus
?Ik kwam laatst het woord mechatronicus tegen. Moet dat niet megatronicus
zijn?
!Nee, mechatronicus is juist. Het is afgeleid van mechatronica, een relatief nieuw
woord; het staat sinds 2005 in Van Dale, met als omschrijving: ‘multidisciplinaire
studie met componenten van mechanica (werktuigbouwkunde), elektrotechniek en
informatica’. Mechatronica is een samentrekking van mechanica en elektronica. De
verwarring met het voorvoegsel mega- is wel voorstelbaar, want veel mensen spreken
mecha- en mega- op dezelfde manier uit.
Op de website van Onze Taal worden zo'n 1300 taalkwesties besproken:
www.onzetaal.nl/advies.
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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.

Bikini uit de vierde eeuw n.Chr.

Eerste bikini
R. Bloch - Doetinchem
Nicoline van der Sijs schrijft in de septemberafevering van haar rubriek ‘Etymologica’
over ‘de in 1946 gelanceerde bikini’. De naam was echter het enige nieuwe aan dat
kledingstuk, want het is bijvoorbeeld ook al te zien op een mozaïek in de Villa
Romana del Casale op Sicilië uit de vierde eeuw n.Chr. En zelfs op Griekse vazen
uit circa 1400 v.Chr. zijn al atletes in bikini-achtige kledij afgebeeld.

Kot
Maurice Vandebroek - Schoten, België
In de rubriek ‘Vraag en antwoord’ van september stond dat kot, meervoud koten,
een Vlaams woord is voor ‘studentenkamer’. Dat gebruik is niet beperkt tot
Vlaanderen: ook Waalse studenten noemen hun studentenkamer of eenkamerfat
‘kot’. Het woord is zelfs zó ingeburgerd in het Belgisch Frans dat het een Frans
meervoud op -s gekregen heeft, wat weleens op de lachspieren van
Nederlandstaligen werkt.
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Bovendien is kot productief in samenstellingen. Zo zijn er in Brussel min of meer
officiële ruimten waar ouders met kleine kinderen elkaar kunnen ontmoeten in een
ontspannen sfeer. Ze wisselen ervaringen uit bij een kop koffie of thee, de kinderen
kunnen samen spelen en soms is er een maatschappelijk werkster of een
verpleegster aanwezig. In het Vlaams heten die ruimten ‘babykoten’, in het Waals
‘babykots’.

Schelden in het Italiaans [1]
Ton Anbeek - Amsterdam
In het artikel ‘Eikels en trutten over de grens’ in het septembernummer schrijven
Jan Pieter van Oudenhoven en Boele de Raad over de scheldcultuur in enkele
Europese landen en in de VS. Het is een interessant onderwerp, maar de uitwerking
ervan laat helaas te wensen over. Zo betekent het Italiaanse cazzo niet ‘scrotum’
maar ‘penis’, oftewel ‘pik’, en bovendien kun je er niemand mee uitschelden; het
woord wordt ofwel als uitroep gebruikt (ongeveer zoals wij ‘kut!’ zeggen), of in
samenstellingen als quel cazzo di computer: ‘die klotecomputer’. Juist op het punt
van het gebrúík van woorden schieten de schrijvers van het artikel tekort: vaffanculo
is een verwensing en géén scheldwoord. Het betekent ‘rot op’ en is te vergelijken
met up yours in het Engels (en de bekende opgestoken middelvinger).
Verder moet wel worden opgemerkt dat bitch zowel in het Engels als in het
Nederlands meer betekent dan enkel ‘hoer’. ‘Dat is een echte bitch’ wil meestal
zeggen: een rotwijf, een kenau, etcetera, oftewel ‘a viciously selfish woman’, zoals
een van mijn Engelse woordenboeken het formuleert.
Ten slotte: in de allereerste alinea gaat het over het scheldwoord kaffer, dat niet
meer gebruikt zou worden omdat de raciale ondertoon niet meer gevoeld wordt. Of
het die ondertoon ooit heeft gehad, weet ik niet, maar in het niet-multiculti
jaren-vijftig-Nederland waarin ik ben opgegroeid, betekende het woord gewoon
‘sukkel’.

Schelden in het Italiaans [2]
Agnes Breddels - Dordrecht
Ik ben vast niet de enige die heeft opgemerkt dat er een aantal fouten staat in het
artikel ‘Eikels en trutten over de grens’ in het septembernummer: vaffanculo is geen
scheldwoord maar een verwensing (‘donder op’), en cazzo betekent niet ‘scrotum’
maar ‘lul’.
Los daarvan is het aardig te vermelden dat ‘kut’ in het Italiaans een positief begrip
is. Een ‘kutauto’ is daar dus een heel mooie auto.
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Obama spreekt
De geheimen van een retorisch genie
Jaap de Jong
Of Barack Obama president van de Verenigde Staten wordt, hangt van
meer af dan alleen zijn retorische kwaliteiten. Maar zijn spreekvaardigheid
is ongekend. Hoe heeft hij ervoor gezorgd dat welsprekendheid weer een
factor van belang is in de politieke campagne? En hoe komt het dat we
ons zijn toespraken zullen blijven herinneren?

Illustratie: Matthijs Sluiter

Met een toespraak van nog geen twintig minuten werd Obama van een anonieme
afgevaardigde uit Illinois een internationale bekendheid. Op de Democratische
Conventie in 2004 greep hij de kans om tot een nationaal publiek te spreken met
beide handen aan. En in de zestig openingsseconden speelde hij een van zijn
krachtigste troefkaarten effectief uit: zijn persoonlijke geschiedenis. Zijn vader was
zwart, zijn moeder blank, hij uit Kenia, zij uit Kansas. Met grote streken zet hij de
recente geschiedenis neer: de Depressie, Pearl Harbor, de Tweede Wereldoorlog,
de naoorlogse economische ontwikkelingen. En met schilderachtige details: zijn
vader als geitenherder, die woonde in een schuur met een dak van golfplaten, zijn
grootvader die in Pattons leger door Europa marcheerde. Om tot de kern van zijn
persoonlijke verhaal te komen, als voorbeeld van de oer-Amerikaanse mythe van
het grijpen van je kansen: de successtory van schoenenpoetser tot miljonair:
I stand here today, grateful for the diversity of my heritage, aware that my
parents' dreams live on in my precious daughters. I stand here knowing
that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all
of those who came before me, and that, in no other country on earth, is
my story even possible.
(Voor de vertaling van dit fragment en de volgende fragmenten zie
www.onzetaal.nl/2008/11/obama.php.)
Natuurlijk proberen alle politici hun levensverhaal in dienst te stellen van hun politieke
agenda en is het in Amerika van groot belang om de eigen ervaringen weer te geven
in het perspectief van de strijd tegen armoede en moeilijke omstandigheden, maar
Obama is wel buitengewoon bedreven in het ‘framen’, zoals zo'n sturende manier
van presenteren ook wel heet. En door het schrijven van zijn beide boeken Dreams
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from My Father (1995) en The Audacity of Hope (2006) heeft hij een schat aan
bruikbare persoonlijke anekdotes voorhanden.

■Geheimen
Inmiddels zijn we sinds 2004 tientallen speeches van Obama verder (alle na te lezen
en/of te beluisteren via www.obama.com). Hij heeft zich in een nu al klassieke rede,
‘To a More Perfect
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Union’, uitgesproken over ras en racisme in Amerika. Hij heeft op 24 juli met een
toespraak in Berlijn, ‘A World That Stands As One’, enthousiasme teweeggebracht
onder de 200.000 aanwezige Europeanen. En waar hij ook spreekt, weet hij jongeren
actiever bij de politiek te betrekken. Menig cynisch journalist geeft aan verrast te
zijn door zijn speeches en belijdt zo'n rede van Obama op de iPod met zich mee te
dragen. De vraag dringt zich op wat de geheimen van Obama's retorische succes
zijn.
Sinds Griekse retoren als Aristoteles en Isocrates is het geen geheim dat een
spreker effectief kan zijn met drie overtuigingsmiddelen: zijn eigen geloofwaardigheid
als persoon (zijn ‘ethos’), zijn inspelen op angst, boosheid, hoop en andere emoties
van het publiek (‘pathos’) en de logische helderheid van analyse en argumentatie
in de boodschap (‘logos’). Als we Obama's sterke strategieën via deze drieslag
langsgaan, komen we tot enkele opvallende inzichten.

Welke woorden?
Woordwolk: hoe groter het woord, des te vaker het voorkomt in de speeches van
Obama. Van McCains speeches is eenzelfde analyse gemaakt. Woorden die Obama
vaker noemt dan McCain zijn: hope, change, together, college, politics, moment,
time, Washington en war. En woorden die McCain vaker noemt dan Obama zijn:
freedom, values, peace, democracy, human, international, security en leader.

■Geloofwaardigheid
Het levensverhaal van Obama draagt bij aan de geloofwaardigheid van zijn speeches.
Hij hoort niet bij het establishment, komt niet uit een bevoorrechte familie, maar is
door eigen verdienste omhooggeklommen. Hij heeft weliswaar een afwijkende naam
(mensen verhaspelen het soms tot ‘Alabama’ of ‘Yo Mama’, en incidenteel wordt
zijn naam ook weleens verward met die van Osama bin Laden), maar daar grapt
hij vaak over in het begin van zijn speeches om het ijs te breken bij de blanke kiezers,
die toch aan zijn huidskleur moeten wennen. Maar hij doet zijn best om niet
uitgesproken zwart of wit te zijn in zijn denken en spreken. Hij spreekt de zwarten
aan als één van hen, die de achterbuurten van Chicago - waar hij buurtwerker was
- kent. De meeste blanken zien hem met zijn positieve toon en genuanceerde
betogen niet als het soort radicale zwarte leider als Jesse Jackson en Obama's
voormalige dominee Wright.
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Voor beide partijen poogt hij zich in zijn speeches te presenteren als een
bruggenbouwer, strevend naar ‘(...) a democracy where we can find the strength
and grace to bridge divides and unite in common effort’. Anders dan bij McCain
kenmerken zijn presentaties zich niet door aanvallen op de tegenstander, maar door
het presenteren van eigen, hooggestemd geformuleerde idealen en voorstellen voor
‘change’, verandering. ‘McCain heeft het de hele tijd maar over mij. Maar het gaat
in deze verkiezingen niet over mij. Of over hem. Het gaat over u. En over de toestand
van het land’, klinkt Obama's verweer in vele speeches en interviews. Als hij zich
afzet, is het doorgaans tegen het politieke establishment in het algemeen - tegen
de ‘nay-sayers’ en de spindoctors met hun negatieve filmpjes. Terwijl president
Bush in de ogen van Obama iedereen verdeelde door zijn omstreden beleid vaak
op een minimale meerderheid te baseren, zegt hij naar een brede basis voor zijn
plannen te zoeken.

■Emotioneren
Minstens even bijzonder zijn de manieren waarop hij zijn publiek probeert te
emotioneren. Waar de speeches van McCain staccato klinken, vol haperingen en
ongemakkelijke momenten, weet Obama een onmiskenbare muzikale kwaliteit te
bereiken.
Hij is dol op stijlmiddelen die woorden en ideeën via klank of herhaling met elkaar
verbinden, zoals alliteraties (‘divisions and distractions and drama that passes for
politics’), door woorden te herhalen (‘to continue the long march of those who came
before us, a march for a more just, more equal, more free, more caring and more
prosperous America’), door beginnen van zinnen te herhalen (‘What I am opposed
to is a dumb war. What I am opposed to is a rash war. What I am opposed to is the
cynical attempt...’), en door woorden te herhalen en er pesterig woordspelig op te
variëren:
In Washington, they call this the Ownership Society, but what it really
means is - you're on your own. Out of work? Tough luck. No health care?
The market will fix it. Born into poverty? Pull yourself up by your own
bootstraps - even if you don't have boots. You're on your own. Well it's
time for them to own their failure.
Obama maakt zijn opsommingen vaak stevig door ze in drieën op te dienen (‘divisions
and distractions and drama’) en hij maakt ze ritmisch door ze paarsgewijs op te
bouwen. Uit ‘To a More Perfect Union’:
The church contains in full the kindness and cruelty the fierce intelligence
and the shocking ignorance, the struggles and successes, the love and
yes, the bitterness and bias [= bevooroordeeldheid] that make up the
black experience in America.
Hij houdt de spanning erin met tegenstellingen (‘They have not served a Red America
or a Blue America - they have served the United States of America’; ‘A war based
not on reason but on passion, not on principle but on politics’) en met tegenstellingen
die maar in één woord
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verschillen (‘Our destiny will not be written for us, but by us.’)

■Herhalingen
Maar het meest typerend en meest besproken in zijn stijl zijn de refreinen, de korte
herhaalde frasen (‘Now is the time’, ‘Hope is...’, ‘Change we need’), die onderwerpen
met elkaar verbinden die tot dat moment losse elementen leken. Met ‘Yes we can’
als herkenningsmelodie verbindt hij de stichters van de VS, slaven en afschaffers
van de slavernij, pioniers, vakbonden, suffragettes, het ruimteprogramma, Martin
Luther King en arbeiders zonder voorrechten met kinderen in Texas en Californië.
Met ‘Hope is...’ koppelt hij de tobbende armen, families van uitgezonden soldaten,
de Amerikaanse revolutie en de Tweede Wereldoorlog aan mensenrechten. Door
deze vorm nodigt hij je uit om zulke verschillende gebeurtenissen te zien in zijn
hoopvolle perspectief en suggereert hij een bevrijdend inzicht in het chaotische
bestaan, dat de getormenteerde kiezers op een poëtische manier emotioneert.
Obama heeft hier ongetwijfeld geprofiteerd van de preekstijl van dominee Wright.
Hij spreekt de luisteraars vaak direct aan: hij gebruikt veel u en het inclusieve wij
(‘u en ik, wij samen’). Ook maakt hij zijn woorden graag indringend door het belang
van het moment te benadrukken. ‘The fierce urgency of now’, zegt hij Martin Luther
King na. Hij draait de duimschroeven aan met formuleringen als ‘We meet at one
of those defining moments - a moment when our nation is at war, our economy is
in turmoil [= beroering], and the American promise has been threatened once more.’
Hij vervolgt met ‘Now is the time to end this addiction [to oil]’ en eindigt met ‘America,
this is one of those moments...’
Hij past nog veel meer emotionerende stijlmiddelen toe, maar legt een opsomming
daarvan wel zijn genie bloot? lijken als al dat literaire vakmanschap niet gepaard
zou gaan met een bijpassende inhoud. ‘Where is the beef?’, plegen Amerikanen
dan te vragen. Waar zijn de argumenten en ideeën?

Barack Obama in Berlijn, zomer 2008. Rechts de (transparante) autocue, hier oplichtend in
de zon.
Foto: © Fritz Engel/laif
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■Diepgang
Natuurlijk zijn Obama's speeches geen uitgewerkte beleidsplannen. Maar voor
verkiezingstoespraken zijn ze opvallend inhoudelijk. Obama heeft, net als Al Gore
vroeger, eerder de neiging om te veel ideeën, feiten en beleidsdetails te presenteren
dan te weinig. Zijn opleiding (Harvard magna cum laude) en intellectuele inslag, zijn
werk in New York als schrijver van nieuwsbrieven over economische en politieke
ontwikkelinven van wetgeving en sociaal-economische kwesties. Uit zijn boeken en
zijn website (de uitvoerigste van de presidentskandidaten wat betreft beleidsplannen)
blijkt een brede visie en diephuisspeeches', waarin burgers vragen kunnen stellen,
blijkt hij zijn feiten paraat te hebben en gedetailleerde en genuanceerde argumenten
te kunnen leveren.
Maar wat meer is, voor het eerst sinds ‘I Have a Dream’, de beroemde rede van
Martin Luther King uit 1963, heeft hij met een speech de Amerikanen weer
gedwongen mee te denken over het moeilijke onderwerp van ras en discriminatie.
In zijn speech op 18 maart in Philadelphia heeft hij op zó'n chique manier afstand
genomen van zijn radicale dominee Jeremiah Wright dat de potentieel gevaarlijke
kwestie voor Obama in een winstpunt is veranderd. Hij deed dat in een toespraak
die breed was en een diepgang had die in een speech van een presidentskandidaat
lang niet was voorgekomen.
Zonder schoolmeesterachtig te zijn in zijn structuuraanduidingen (‘Eerst zal ik
onderwerp x behandelen, daarna y en daarna z’), weet hij zijn betogen helder te
structureren. Dat doet hij in zijn speech voor de Democratische Conventie in 2008
impliciet, door woorden of frasen te herhalen (‘Now it's the time to...’), en met meer
nadruk door vragen te stellen en te beantwoorden, zoals ‘What is that promise?’,
waarna de Amerikaanse belofte als rode draad door de hele speech wordt
gevlochten. Ook kondigt hij een overzicht van beleidsvoornemens aan (‘So let me
spell out exactly what that change would mean if I am president’).

Obama past nog veel meer emotionerende stijlmiddelen toe, maar legt
een opsomming daarvan wel zijn genie bloot?

■Obambi valt aan
Obama werd verweten dat hij te hoog boven het concrete beleid zweefde met goed
klinkende maar vage verhalen van hoop, en vooral dat hij zich onvoldoende
verweerde tegen de aanvallen en insinuaties van McCain, de straatvechter.
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Obama zou te zacht zijn. Columniste Maureen Dowd noemde hem zelfs ‘Obambi’.
En inderdaad pakte hij zijn tegenstanders Hillary Clinton en John McCain liever in
dan aan. Maar met zijn aanvaardingstoespraak voor de Democratische Conventie
toonde Obama de aanval te kunnen openen. Niet ongeestig, en keihard. McCain
doet net alsof hij buiten het kamp van de Republikeinen staat, en dus niet bij Bush
hoort. Maar zo is het niet, aldus Obama:
John McCain has voted with George Bush ninety percent of the time.
Senator McCain likes to talk about judgment, but really what does it say
about your judgment when you think George Bush has been right more
than ninety percent of the time? I don't know about you, but I'm not ready
to take a ten percent chance on change.
Hij zegt natuurlijk niet dat McCain oud is, maar noemt zo vaak hij kan zijn filosofie
en ideeën oud en achterhaald:
We need a president who can face the threats of the future, not keep
grasping at the ideas of the past.

■Voorbij de bocht
We hebben misschien meer inzicht in zijn retorische strategieën gekregen en de
balans die er is tussen ethos, pathos en logos, maar of daarmee zijn geheim is
verklaard? Wellicht vallen zijn toespraken zo goed na een periode van acht jaar
George W. Bush, die noch als spreker noch als leider het land veel genot heeft
gebracht (‘Eight is enough!’ is een telkens terugkerende leus).
Obama is sterk in het soort idealisme dat de Amerikanen zo weten te waarderen
in hun presidenten. Niet geld, maar de Amerikaanse ‘geest’ maakt Amerika rijk: ‘that
American promise that pushes us forward even when the path is uncertain; that
binds us together in spite of our differences; that makes us fix our eye not on what
is seen, but what is unseen, that better place around the bend [= die betere plaats
voorbij de bocht].’ En dan pas, op een laat moment in zijn speech, maar effectief,
komt hij in zijn slot bij Martin Luther King, die precies 45 jaar eerder zijn beroemdste
toespraak hield. En alle klankmiddelen en ritmefiguren grijpen ineen:
‘We cannot walk alone’, the preacher cried. ‘And as we walk, we must
make the pledge that we shall always march ahead. We cannot turn back.’
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. Not
with so many children to educate, and so many veterans to care for. Not
with an economy to fix and cities to rebuild and farms to save. Not with
so many families to protect and so many lives to mend. America, we
cannot turn back. We cannot walk alone. At this moment, in this election,
we must pledge once more to march into the future. Let us keep that
promise - that American promise - and in the words of Scripture hold firmly
without wavering, to the hope that we confess.
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■Muzikale ervaring
Maar zijn echte geheim? Hij leest weinig voor of eigenlijk: zijn techniek met de
autocue, waar hij hard op heeft geoefend, is zó goed dat het lijkt alsof hij alles uit
zijn hoofd doet, terwijl McCain zichtbaar met zijn papier worstelt. Is het het wonderlijke
contact dat hij zelfs in de grootste stadions heeft met zijn publiek? Velen zeggen
zich binnen enkele alinea's persoonlijk aangesproken en betrokken te voelen. Zijn
boodschap is positief en ongebruikelijk vaak (maar niet altijd, zoals we hebben
gezien) pleit die niet tégen andere politici, maar vóór eigen plannen.
Natuurlijk heeft hij speechschrijvers: David Axelrod (campagneleider en adviseur)
en David Plouffe (verkiezingsadviseur). Maar hij schrijft - anders dan zijn voorgangers
- zijn belangrijkste speeches zelf. Hij kent zijn partituur van binnen en buiten. Is dan
zijn muzikaliteit als spreker zijn geheim? Hij voelt zijn tekst zó aan dat hij met een
lenige bariton en uitstekende timing meeslepende muziek maakt. Hij geeft de
inhoudelijke eenheden, de subtiele nevenschikkingen en onderschikkingen, de
kleine en grote contrasten een precies passende melodie mee. ‘Enough!’, klinkt het
als een paukenslag en verder golft de tekst. Obama spreekt. Een doorleefde
toespraak met grote thema's en memorabele details. Een speech als een belevenis,
een muzikale ervaring. Een...
Toch droogt niets zo snel als tranen, zoals de Romeinse retoricus Quintilianus al
schreef. De wereld was nog niet bekomen van Obama's aanvaardingsspeech of
dankzij een sterk staaltje van Republikeins communicatiemanagement diende zich
de volgende mediagebeurtenis alweer aan. Daar was de presentatie van de
Republikeinse kandidaat voor het vice-presidentschap, Sarah Palin. En de hele pers
dook op deze nieuweling uit Alaska.

Taaltest
Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1.

a.
b.
c.

eetse!
eet-se!
eet ze!

2.

a.
b.
c.

groente-extract
groenteëxtract
groentenextract

3.

a.
b.
c.

in grote getale
in groten getale
in groten getalen

4.

a.
b.
c.

sperciebonen
sperzibonen
sperziebonen

5.

a.
b.
c.

waldorffsalade
waldorfsalade
Waldorf-salade
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B. Vergroot uw woordenschat
1. brisant
a.
b.
c.

explosief
kleverig
opvallend

2. paleograaf
a. fossielendeskundige
b. oudheidkundige
c. schriftkundige
3. seresta
a.
b.
c.

grassoort
kalmeringsmiddel
Spaanse bonenschotel

4. wagyu
a.
b.
c.

Japans rundveeras
Japans wokgerecht
traditionele Japanse kok

C. Zoek de fouten
1. Zowel de apetijtelijke geur van eigengemaakte rijstebrei als het geluid van
klinkende rodewijnglazen maakten dat de filiaalchef watertande toen hij langs de
bedrijfsrestauratie liep.
2. Op dat moment overreedde de sales manager van espressoautomaten en
bijpasselijke producten als koffiepads, -cupjes en saccharine hem om een megaorder
bij haar te plaatsen.

D. Extra
Welke van de volgende gerechten zijn naar een persoon genoemd? Bechamelsaus,
carpaccio, hopje, serranoham, stroganoffsaus, worcestershiresaus.
De antwoorden vindt u op bladzijde 327 van dit nummer.
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Guus Middag
Zong
Wassenaar
Waarom zingt Eva de Roovere ‘Jij is lastig’ en ‘fantastig’? En de
jongens van Opgezwolle ‘proef die woofer’? En hoe komt het dat dit
zo bijzonder klinkt? In zijn rubriek ‘Zong’ staat Guus Middag stil bij
de taal en de poëzie die te horen is in allerlei Nederlandstalige liedjes,
oud en nieuw.
Dialect is altijd leuk. Wij uit 't oost'n hoev'n maar eev'n wat te vertellen over onze
gebruik'n en gewoont'n, of er verschijnt een glimlach op de lipp'n van de mens'n uit
het west'n. Midwinterhoornblaas'n en klootskiet'n. En in het weekeinde lekker heuk'n
en beuk'n. Zo is het ook met de Surinaamse tongval. Een stevig Surinaams accent
doet het altijd goed. Wil je Twents klinken, dan moet je alle slot-e's inslikk'n. Wil je
Surinaams klinken, dan moet je alle w's lekker dik uitspreken, door er oe voor te
zeggen. Het is een van de verklaringen voor het succes van het lied ‘Wasmasjien’
(1985) van Trafassi, met zijn vaak herhaalde refreinregel ‘Kleine oewasjes, grote
oewasjes, stop ze in de oewasmasjien’. Hetzelfde effect zien we in ‘Wij willen WW’
(1974), van Henk en de Stainless Steel Band.
In beide gevallen speelt er natuurlijk ook nog iets anders mee. Bij Trafassi zijn er
toespelingen op een dame die maar wat graag meehelpt bij het wassen: kleren
uittrekken, natmaken, kneden, spoelen, enzovoort. ‘En ze vond het hopsikee / als
ik het deurtje opendee.’ Bij Henk en de Stainless Steel Band wordt gespeeld met
het vooroordeel dat alle Surinamers lui zijn en alleen maar naar Nederland zijn
gekomen om een werkloosheidsuitkering (WW) op te strijken.

■Strippenkaart
Ook in het lied ‘Wassenaar’ (1996) van het duo Ross & Iba speelt de Surinaamse
tongval een grote rol. Maar ook hier komt er iets bij: een spel met de traditionele
rijkdom van de inwoners van Wassenaar en de traditionele armoede van een jonge
allochtone hiphopper die van gangsta-rap met een flinke scheut Caraïbische reggae
houdt. Hij begint te vertellen: ‘Ik had zo een leuk meisje in Wassenaar, / met lang
blond en glanzend haar.’ Het meisje is rijk. ‘Ze at nooit pindakaas, maar alleen
kaviaar.’ Zij bezit niet alleen een Porsche Cabriolet, maar ook nog een grote Jaguar.
Zelden werd die merknaam zo vet uitgesproken (‘Djakkoe whaar’) als hier door de
begerige zanger Iba. Zelf heeft Iba nog geen Djakkoe whaar. Als hij door haar in
het villadorp wordt uitgenodigd, zit er voor hem niets anders op dan zich naar de
bushalte te begeven. ‘Ik wachtte op de bus, m'n strippenkaart zat klaar. / Ik zei:
“Chauffeur, ik moet naar Wassenaar.” ’
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Ross (r.) & Iba
Foto: Edwin Janssen

Zo komt hij bij haar aan. Dan volgt er weer een verrassende wending. Wij denken
allemaal dat meisjes uit Wassenaar hun vriendjes met een kopje thee in de salon
zitten op te wachten, maar de vriendin van Iba is anders. Zij roept haar ‘Ibaman’
meteen naar boven en neemt ook al meteen het voortouw. Iba vindt dat ze vreemd
doet, ‘en ook een beetje raar’, maar zij commandeert: ‘sla op mijn billen, trek aan
mijn haar’.

■Rijmdwang
Bij deze spannende ontwikkelingen voegt zich tegelijk een ander spannend element:
de rijmdwang. Om een of andere reden hebben de tekstdichters Ross en Iba besloten
dat alle regels van hun lied moeten eindigen op de klank -aar, van Wassenaar. Dat
lukt aardig, zoals we gemerkt hebben: ‘Jaguar’, ‘kaviaar’ en een paar keer ‘daar’ en
‘haar’. Wat rijmt er nog meer op -aar? Als het meisje opgewonden raakt, maant zij
Iba tot haast: ‘trek aan mijn haar, / harder, harder, want ik kom bijna...’
Iedereen kan het rijmwoord invullen, maar het wordt niet uitgesproken. In plaats
daarvan klinkt een zwoel, door de hele band gezongen ‘woe-hoe-hoe’, genoeg voor
de goede verstaander. Dit is duidelijk gangsta-rap op stand. Het niet uitgesproken
taboerijmwoord op het hoogtepunt: dat zou de chique climax van dit rijmdwanglied
kunnen zijn. Maar er volgt nog meer. Na zijn avonturen in Wassenaar moet onze
Iba natuurlijk ook weer terug naar huis. Wij voelen al wel aankomen wat hem daar
te wachten staat: opnieuw een meisje, maar nu een meisje dat zich afvraagt waar
hij vannacht was. ‘Achter de deur stond mijn vriendin al klaar.’ En dan weten wij wel
wat zij Iba gaat vragen: ‘Waar was je, Ibaman, zeg 't maar.’
Iba voelt zich ongemakkelijk, gaat stotteren, mompelt iets over dat hij moest
optreden met Ross in, eh, hoe redt hij zich eruit, ‘in Alkmaar’. Maar hij heeft geen
schijn van kans. Zijn vriendin weet meteen hoe laat het is: ‘Jij bent een grote
leugenaar.’ Getergd roept zij uit, in een zin vol Surinaamse w's, en nog steeds
rijmend op -aar: ‘Want ik weet waar je was: je was in Wassenaar!’
Tot drie keer toe krijgt onze arme Iba deze vraag nog eens voorgelegd: ‘Waar?’
En tot drie keer toe moet hij het antwoord horen, door de hele band op luide toon
mee geroepen, zodat de hele zaal, en alle zalen daarna, voor altijd zullen weten
waar Ibaman om zo te zeggen het verkeerde deurtje opendee. ‘Waar?’ ‘In
Wassenaar!’ ‘Waar?’ ‘In Wassenaar!’ ‘Waar?’ ‘In Wassenaar!’
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Redactie Onze Taal
Tamtam
Klare Taalprijs voor Pechtold
De Klare Taalprijs is dit jaar toegekend aan D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold.
Hij ontving de prijs na afloop van de Algemene Politieke Beschouwingen uit handen
van de Jargonbrigade van de Nationale Jeugdraad. De jongeren prezen hem om
zijn goede woordkeuze, heldere zinnen en enthousiasme. PvdA-Kamerlid Mariëtte
Hamer mocht zich volgens de Jargonbrigade ‘de grootste zwetser van de Tweede
Kamer’ noemen. Zij kreeg de ‘Zwetsprijs’ onder andere vanwege haar gebrek aan
duidelijkheid en enthousiasme.
Naast Pechtold werd ook GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema geroemd
om haar optreden tijdens de beschouwingen. Zij werd door het Nederlands Debat
Instituut uitgeroepen tot Beste Debater van de Algemene Politieke Beschouwingen
2008.

Alexander Pechtold: winnaar Klare Taalprijs.
Foto: D66

Fries ook in de grondwet?
Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken wil het Nederlands verankeren in de
grondwet, zo kondigde ze op Prinsjesdag aan. Het kabinet had vorig jaar in de
regeringsverklaring al gemeld dit van plan te zijn, maar Ter Horst gaat er nu werk
van maken. Op deze manier moet onze taal worden beschermd tegen vervanging
door een andere taal, bijvoorbeeld het Engels.
Zoals vaker wanneer het onderwerp ter sprake komt, rees ook nu de vraag hoe
het dan moet met het Fries, tenslotte onze tweede rijkstaal. Op 1 oktober, toen de
Tweede Kamer over de kwestie debatteerde, trokken zo'n honderd Friese
actievoerders naar het Binnenhof om hun stem te laten horen. Ze eisten dat naast
het Nederlands ook het Fries in de grondwet wordt opgenomen. Het Fries wordt
immers niet alleen verdrongen door het Engels, maar ook door het Nederlands, zo
betoogden ze.
In de Tweede Kamer kregen de Friezen steun van de oppositiepartijen. Minister
Ter Horst beloofde daarop de opname van het Fries nogmaals te zullen overwegen.
De coalitiepartijen waren vooral terughoudend omdat het Papiaments en het Engels
dan volgend jaar dezelfde aandacht vragen. Vanaf 1 januari worden Bonaire,
Sint-Eustatius en Saba Nederlandse gemeenten, en zijn het Papiaments en het
Engels van die eilanden ook officiële rijkstalen.
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Brugs voor anderstaligen
Het leren van de Nederlandse taal blijkt vaak niet genoeg te zijn voor anderstaligen
die willen inburgeren in Brugge. Het Brugse dialect dat veel Bruggelingen spreken,
is voor hen lastig te volgen. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs in Brugge is
daarom een cursus Regionaal Taalgebruik voor anderstaligen begonnen.
Cd's met opgenomen gesprekken in het Brugse dialect vormen het belangrijkste
studiemateriaal voor de lessen. De cursus richt zich voorlopig alleen op het begrijpen
van het Brugs, spreken is nog niet aan de orde.

Turken: meeste moeite met Nederlands
Turkse allochtonen hebben meer moeite met het lezen, spreken en schrijven van
het Nederlands dan Marokkaanse allochtonen. Dat blijkt uit onderzoek van het
Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal Cultureel Planbureau onder vier
groepen niet-westerse allochtonen.
De grote problemen beperken zich tot de allochtonen die buiten Nederland geboren
zijn. Deze mensen hebben minder affiniteit met de taal en zijn vaker minder goed
opgeleid dan de hier geboren tweede generatie. Ongeveer 21 procent van de eerste
generatie Turken heeft vaak of altijd problemen met het Nederlands. Hetzelfde geldt
voor 13 procent van de eerste generatie Marokkanen. Vooral schrijven wordt lastig
gevonden.
De twee andere onderzochte groepen, Antillianen en Surinamers, blijken nauwelijks
moeite te hebben met het Nederlands.

Kamerleden: stop grove taal
VVD, CDA, PvdA en Christen Unie willen grof taalgebruik uit de Tweede Kamer
bannen. In een gezamenlijke brief aan Kamervoorzitter Gerdi Verbeet constateren
zeven Kamerleden van die partijen dat de verbale fatsoensnormen geregeld worden
overschreden. ‘Dit kan het gezag van de volksvertegenwoordiging ondermijnen,
geeft aan de samenleving verkeerde normerende signalen (voorbeeldwerking) en
getuigt ook niet van een zekere mate van respect voor politiek andersdenkenden’,
stellen ze in de brief. De Kamerleden benadrukken dat het niet de bedoeling is iets
af te doen aan de scherpte van het parlementaire debat.
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Ton den Boon
Net als in de film
Grande bouffe
Tientallen woorden die oorspronkelijk alleen bekend waren van een
film, zijn de laatste decennia onze taal binnengeslopen, en er komen
er steeds meer bij: van dirty dancing tot killingfields en van out of
Africa tot una giornata particolare. In de rubriek ‘Net als in de film’
bespreekt Ton den Boon, hoofdredacteur van de grote Van Dale, om
de maand zo'n filmwoord.

La Grande Bouffe, cultfilm uit 1973 van Marco Ferreri.

In La Grande Bouffe, een film uit 1973, presenteert regisseur Marco Ferreri de
kijker een groepje vrienden - allemaal mannen van middelbare leeftijd - die besloten
hebben zichzelf dood te eten. Ergens in een huis op het Franse platteland komen
ze daartoe samen en doen ze zich te goed aan de kostelijkste gerechten, die een
van hen, chef-kok Ugo, bereidt. Dat wordt schransen, bunkeren - tot de dood erop
volgt. Voor de kijker ziet het er overigens niet allemaal even feestelijk en smakelijk
uit. Integendeel. Maar dat is ook de bedoeling van deze vreetfilm, die in feite een
moralistische boodschap heeft. Hij veroordeelt niet alleen de vraatzucht - een van
de zeven hoofdzonden - maar de consumptiemaatschappij in haar totaliteit.

■Zwijnen
La Grande Bouffe was in de jaren zeventig en tachtig een cultfilm, ook in Nederland,
en de titel werd langzamerhand gevleugeld in - laten we zeggen - links-intellectuele
kringen. Zelfs zó dat Van Dale in 2006 grande bouffe opnam in de betekenis
‘schranspartij’.
Hoewel de term niet overweldigend vaak voorkomt, staat die toch al jarenlang
met een zekere regelmaat in de krant - vaak in een betekenis die nauw aansluit bij
de strekking van de film, en de betekenis van Van Dale. Zo lezen we in Het
Financieele Dagblad over:
(...) een humoristisch commentaar op ‘la grande bouffe’ van de feestdagen,
het verlangen om te genieten en de instant behoeftebevrediging van onze
consumptiemaatschappij.
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(31 december 2004)
Ook voor vraatzucht in het dierenrijk en vreetpartijen van dieren blijkt grande bouffe
een geschikte term. Zo lezen we over een beschrijving van de zwijnen op de Veluwe:
(...) de Veluwe biedt maar plaats aan 935 van die dieren. Maar niemand
weet hoeveel er precies zijn. Er is gras, er zijn varenwortels, soms wat
lekkere bosmuisjes. Maar de echte Grande Bouffe, met miljoenen kilo's
aan eikels en beukennootjes, daarop moet nog tot in de herfst worden
gewacht.
(De Stentor, 2 juli 2008)

■Magere Hein
Opmerkelijk is dat grande bouffe vooral de laatste jaren ook nu en dan figuurlijk
wordt aangetroffen in het economische katern van de krant, als metafoor voor de
tendens dat bedrijven elkaar opslokken en steeds groter worden. Zo schrijft Het
Financieele Dagblad over de snelle groei van het Franse concern Pinault:
1998 wordt voor Pinault het jaar van de grande bouffe. Artemis, dat 42%
van PPR controleert, verwerft in enkele maanden tijd het weekblad Le
Point, het Britse veilinghuis Christies en het vastgoed van de maatschappij
Sefimig. Eind 1998 komt daar de spectaculaire overname bij van het
aandelenbelang (12,4%) van financier Vincent Bollore in bouwconcern
Bouygues.
(23 maart 1999)
Blijkbaar is dit metaforische gebruik nog niet algemeen genoeg om ook in die
betekenis in het woordenboek te worden vermeld. En of dat ooit nog eens zal gaan
gebeuren, is twijfelachtig. Het gebruik van de term grande bouffe lijkt namelijk nogal
sterk gebonden aan persoonlijke kennis van de film: wie de film niet gezien heeft,
zal grande bouffe ook niet snel gebruiken - noch letterlijk (‘schranspartij’) noch
figuurlijk (‘het opslokken of verzwelgen’).
En vanuit dat perspectief heeft grande bouffe misschien niet meer zo'n heel lange
toekomst in onze taal. Want de mensen die de film in de jaren zeventig of tachtig
hebben gezien, worden ouder en ouder en zullen over pakweg een halve eeuw
allemaal verzwolgen worden bij de grande bouffe van Magere Hein.
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Marc van Oostendorp
Het onderzoek
‘Meisje redt kleuter’
Het is niet makkelijk om koppenmaker te zijn. Onder grote tijdsdruk moet je elk
artikel in de krant een kop geven die precies in de kolommen past. Soms gaat het
mis - dat blijkt bijvoorbeeld uit veel bij-dragen aan de rubriek ‘Ruggespraak’ in Onze
Taal. Maar meestal laat de koppenmaker precies de juiste woorden weg.
Stel, de kop ‘Een meisje redt een kleuter’ is iets te lang voor het stuk dat eronder
staat; een van de twee lidwoorden moet geschrapt worden. Welk zou u kiezen? De
meeste koppenmakers geven in dit geval de voorkeur aan ‘Meisje redt een kleuter’
boven ‘Een meisje redt kleuter’. Dat blijkt uit onderzoek van de taalkundige Joke de
Lange (1961), die onlangs promoveerde aan de Universiteit Utrecht.
De Lange onderzocht enkele honderden krantenkoppen uit de Volkskrant, De
Telegraaf en NRC Handelsblad van het najaar van 2003. De voorkeur om het eerste
lidwoord weg te laten kwam daaruit duidelijk naar voren. Bovendien bleken ook de
lezers van kranten in een experiment een duidelijke voorkeur te hebben voor het
weglaten van het eerste lidwoord.

Taalkundige Joke de Lange promoveerde onlangs op krantenkoppen.

Kleine kinderen zeggen ook vaak dingen als ‘boekje lezen’. Volgens De Lange
slaan peuters daarbij net als koppenmakers eerder het eerste lidwoord van de zin
over dan latere. Ze zeggen liever ‘Schaapje gaat een stukje lopen’ dan ‘Een schaapje
gaat stukje lopen.’

■Geestelijke vermogens
Wat verklaart die subtiele overeenkomst tussen kindertaal en
krantenkoppen-Nederlands? Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst
begrijpen waarom taalgebruikers in het algemeen soms lidwoorden weglaten.
Volgens De Lange heeft dat te maken met hersencapaciteit. Het is lastig om goede
zinnen te maken of te begrijpen, en kleine kinderen moeten nog leren om zo'n
ingewikkelde taak in één keer uit te voeren. Zolang dat niet lukt, laten ze minder
essentiële onderdelen weg - zoals lidwoorden.
We mogen aannemen dat krantenlezers inmiddels wel over hun volledige
geestelijke vermogens beschikken. Krantenkoppen moeten onder meer kort zijn
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omdat de ruimte op de pagina beperkt is, maar daarnaast is er volgens De Lange
nog iets aan de hand. Een goede krantenkop moet snel begrepen kunnen worden,
en dan helpt het om alles wat overbodig is, weg te laten. Lezers kunnen sneller
beslissen of ze een artikel willen lezen als ze minder moeite hoeven te doen om
een kop te begrijpen.

■Italiaantjes
Hoe moeten we nu het verschil tussen het eerste lidwoord en het tweede begrijpen?
De Langes verklaring is dat het brein een ‘opwarmingseffect’ kent. Naarmate de zin
verder vordert, zijn er meer neuronen actief geworden en daardoor kunnen de
hersenen als het ware ook meer aan. Wie ‘Meisje redt een kleuter’ leest, heeft er
baat bij dat het eerste lidwoord is weggelaten, omdat zijn hersenen nog niet op volle
kracht werken, zoals verderop in de zin wél het geval is. Daar is het weglaten van
een lidwoord dus minder noodzakelijk, al komen dat soort constructies zowel in
kindertaal als in krantenkoppen sporadisch voor.
Behalve het Nederlands onderzocht De Lange - die tijdens haar studie een jaar
doorbracht in Milaan - ook het Italiaans. Ze gebruikte daarvoor precies dezelfde
methode: ze onderzocht naast Nederlandse kranten de Corriere della Sera en La
Repubblica, ze legde aan Italianen in een experiment allerlei mogelijke inkortingen
van krantenkoppen voor, en ze keek nauwkeurig naar de manier waarop kleine
Italiaantjes hun zinnen inkorten.

■Minder moeite
Italianen zijn niet zo veel anders dan wij. Ook in Italiaanse kranten en Italiaanse
kindermonden worden lidwoorden weggelaten. Als je lezers van La Repubblica laat
kiezen tussen ‘Leone ferisce un bambino’ en ‘Un leone ferisce bambino’ (‘Een leeuw
verscheurt een kleuter’), kiezen ze doorgaans voor de eerste variant.
Dat is allemaal niet verwonderlijk als De Langes theorie klopt: alle mensen hebben
de neiging om zuinig om te gaan met hersencapaciteit. En lidwoorden zijn in iedere
taal relatief overbodige taalelementen als het om het overdragen van informatie
gaat.
Wel bijzonder is dat Italianen bij alle toetsen die De Lange uitvoerde, systematisch
minder lidwoorden weglieten dan Nederlanders. Als de redenering hiervóór klopt,
zou dat moeten komen doordat het Italiaanse lidwoord minder moeite kost dan het
Nederlandse. En dat is inderdaad precies wat De Lange beweert. Daarom levert
het weglaten van een lidwoord voor een Italiaan niet zo veel winst op.
Op het eerste gezicht is dat verrassend, want het Italiaans heeft meer verschillende
lidwoorden dan wij. Waar het Nederlands het met de, het en een moet doen, kent
het Italiaans onder andere il, lo, la, gli, le, uno, una, del en dei. Je zou kunnen denken
dat het ingewikkelder is om een lidwoord te kiezen uit zo'n grote verzameling. Maar
hier staat iets tegenover.
De Italiaanse lidwoorden hebben allemaal een duidelijk omschreven plaats in het
taalsysteem. Het verschil tussen de en het in het Nederlands is veel diffuser: het
valt nauwelijks te voorspellen of een gegeven woord een de- of een het-woord is.
Kennelijk maakt die onvoorspelbaarheid de keuze zó zwaar dat het in uitzonderlijke
omstandigheden voordelig is om het lidwoord helemaal te laten vallen.
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Frank Jansen
Hom of kuit
Moeten obers telkens vragen of het gesmaakt heeft?
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige Frank Jansen behandelt iedere maand zo'n kwestie, en
nodigt iedereen uit te reageren.
Veel obers vragen of het gesmaakt heeft. Niet alle klanten zijn daarvan gediend.
Sommigen ergeren zich eraan dat de ober überhaupt dit soort vragen stelt, anderen
vinden de formulering met smaken verkeerd, en de rest van de criticasters vindt het
alleen vervelend dat de vraag zo váák gesteld wordt, zo'n beetje na iedere gang
namelijk. Daarom ditmaal de vraag: moeten obers telkens vragen of het gesmaakt
heeft?

Tegenstander
Een ober mag eventueel (eventueel!) informeren of ‘alles naar wens’ is geweest,
maar dan wel in díé bewoordingen en niet met ‘Heeft het gesmaakt?’ En ook niet
na iedere gang maar als de gasten de rekening vragen. Met zo'n eenmalige en
tamelijk open geformuleerde vraag kunnen de gasten over alle onderdelen van hun
bezoek een oordeel geven, dus ook over de ambiance en het serveertempo. Hun
antwoorden kunnen informatie geven waar het restaurant zijn voordeel mee kan
doen. Dat geldt zelfs voor de toon waarop clichématig ‘Ja, prima hoor’ gezegd wordt.
Maar van ‘Heeft het gesmaakt?’ moeten we dus af. Een echt compliment wordt
spontaan gegeven. Na elke gang erom vragen, is alleen maar vissen naar
complimentjes. En welke gast wil halverwege de maaltijd kritiek leveren, als hij weet
wat de koks dan volgens hardnekkige geruchten met zijn volgende gang doen?
(Allemaal een keer in de schotel spugen.)
Maar het voornaamste bezwaar tegen de vraag is dat hij opdringerig is. Het
personeel houdt zich bij voorkeur op de achtergrond en mengt zich alleen op verzoek
in de conversatie. Dus ook geen ‘smakelijke etens’ of ‘smakelijke voortzettingen’,
en ook niet een bestelling komen opnemen met ‘En... hebt u al wat lekkers kunnen
vinden?’

Voorstander
Voordat een schotel de tafel bereikt, hebben veel mensen daar hun best voor gedaan.
De prijs is er vaak ook naar. Dan is het niet meer dan redelijk dat de makers willen
weten of hun inspanningen vrucht hebben gedragen. En als ze dat willen weten,
dan kunnen ze het best zo analytisch mogelijk te werk gaan door over alle schotels
direct na de consumptie een oordeel te laten vellen. En wat is er nou tegen de
formulering ‘Heeft het gesmaakt?’
Mensen die vooral de formulering met smaken weerzinwekkend vinden, zijn
waarschijnlijk opgevoed met het etiquetteverbod om elkaar ‘smakelijk eten’ toe te
wensen, of ‘smakelijke voortzetting’. Dat verbod stoelt onder meer op de gedachte
dat de smaak van een gerecht een individuele aangelegenheid van de eter is, waar
de kok of de ober zich beter niet mee kan bemoeien, alleen al omdat ze er maar
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voor een klein deel invloed op hebben. Zo kan een schotel iemand minder smaken
omdat hij liefdesverdriet heeft, of niet van een uitje erbij houdt. Hoe scherpzinnig
zulke opmerkingen ook zijn, ze overtuigen net zomin als de argumenten om geen
‘gebakje’ maar ‘taartje’ te zeggen, wat je ook vaak hoort in bepaalde kringen. Geen
wonder! Want het zou onjuist zijn deze ge- en verboden te beschouwen als
uitkomsten van een argumentatie. Ze zijn bedoeld als scheidslijnen tussen ons soort
mensen en de anderen, en hoe willekeuriger die scheidslijnen zijn, des te beter ze
werken.
Er komt nog iets bij. Als een ober na een gang de beruchte vraag stelt, bedoelt
hij daar eigenlijk mee: ‘Bent u klaar? Kan ik uw bord wegnemen?’ Mensen die
zaniken over de portee van die smaken-vraag, snappen net zo weinig van de
Nederlandse taal als de man die ‘Ook goedemorgen’ tegen de conducteur zegt, en
niet zijn kaartje pakt.

Wat vindt u ervan? Moeten obers telkens vragen of het gesmaakt
heeft?
Geef voor 17 november 2008 uw mening op onze website:
www.onzetaal.nl/homofkuit. Of stuur een briefkaart met ‘Heeft het gesmaakt:
geen probleem’ of ‘Heeft het gesmaakt: liever niet’ naar de redactie van Onze
Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In de volgende aflevering de uitslag.

Uitslag vorige stemming
Moet de Nederlandse Taalunie het Afrikaans ondersteunen? Dat was de kwestie
van de vorige maand. Na een aarzelend begin waarin voor- en tegenstanders
ongeveer gelijk opgingen, kwam er - onder meer na aandacht voor de kwestie in
de Afrikaanstalige krant Die Burger - een lobby op gang uit Zuid-Afrika zelf. ‘Afrikaans
bly 'n deel van Nederlands, soos Amerikaans 'n deel van Engels is’, schreef iemand.
En: ‘Ons het alle hulp nodig wat ons kan kry om ons mooi taal te red!’ Sommige
Nederlanders en Vlamingen vroegen zich af waar je moet ophouden als je eenmaal
besluit het Afrikaans te gaan beschermen, maar dankzij de enorme Afrikaanse
toeloop (ca. 80% van de bijna 800 stemmers), eindigde de stelling toch met ruim
95% stemmers vóór steun aan het Afrikaans.

Antwoorden Taaltest (zie bladzijde 319)
A. Spelling
1.
2.
3.
4.

c. eet ze!
a. groente-extract; groentenextract ook goed volgens het Witte Boekje
b. in groten getale
c. sperziebonen
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5. b. waldorfsalade

B. Woordenschat
1.
2.
3.
4.

a. explosief
c. schriftkundige
b. kalmeringsmiddel
a. Japans rundveeras

C. Zoek de fouten
1. appetijtelijke, rijstebrij, liever maakte, watertandde
2. salesmanager, bijpassende, coffeepads kan ook, sacharine

D. Extra
Worcestershiresaus is genoemd naar het Engelse graafschap Worcestershire en
serrano is Spaans voor ‘uit de bergen’. Bechamelsaus, carpaccio, hopje en
stroganoffsaus danken hun naam aan respectievelijk Louis de Béchamel, de schilder
Carpaccio, baron Hendrik Hop en graaf Stroganov.

Onze Taal. Jaargang 77

328

Raymond Noë
InZicht
Leeswoordenboeken
‘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.

Het zijn benarde tijden voor woordenboekmakers: doordat tegenwoordig alles - ook
woordenboeken - op internet te vinden is, valt de verkoop van het traditionele
woordenboek terug. En dus moeten ze zich bezinnen op de toekomst.
Woordenboekmaker Van Dale zet in op drie paarden: ten eerste klassieke lexicale
informatie (op papier of via internet), ten tweede verbreding van het assortiment
met afgeleide uitgaven als woordenboeken voor kinderen, puzzelaars en scholieren,
en ten slotte producten als taalcursussen en spelprogramma's.
Vooralsnog richt de uitgeverij zich vooral op de eerste en de tweede categorie:
de grote vertaalwoordenboeken zijn onlangs geactualiseerd, en in de categorie
‘afgeleiden’ verschijnt het ene boek na het andere. Een van de subcategorieën is
die van de ‘moderne leeswoordenboeken’ - niet al te dikke woordenboeken die
behalve naslagwerk ook snuffelboek zijn. De reeks bestaat uit het Modern
spreekwoordenboek (uit 2006) en Modern gevleugeldewoordenboek (uit 2007), en
de onlangs uitgebrachte delen Modern eponiemenwoordenboek en Modern
eufemismenwoordenboek.
Het eponiemenwoordenboek bevat overigens niet alleen eponiemen (woorden
die zijn afgeleid van een persoonsnaam, zoals dolle mina en elstar) maar ook
geoniemen (woorden die zijn afgeleid van aardrijkskundige namen, zoals mokka
en pils). Het boek is samengesteld door woordhistoricus Ewoud Sanders, en de
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vijfhonderd lemma's zijn voor het leeuwendeel afkomstig uit zijn
Eponiemenwoordenboek (uit 1993) en zijn Geoniemenwoordenboek (uit 1995). Ze
zijn voor de gelegenheid bewerkt en in een zeer groot aantal gevallen van nieuwe
dateringen voorzien.
Het eufemismenwoordenboek werd samengesteld door Van Dale-hoofdredacteur
Ton den Boon, en het bevat elfhonderd verhullende, verzachtende en verbloemende
termen als bourgondiër (voor ‘dik persoon’), dame aux camélias (‘prostituee’),
mingroei (‘krimp’) en tactische wapens (‘nucleaire wapens’). Alle trefwoorden worden
geïllustreerd met royale citaten uit de media en de literatuur, en alle zijn ze terug te
vinden via het onderwerpregister.
† Van Dale modern eponiemenwoordenboek. Van abracadabra tot zeppelin en
498 andere woorden die zijn afgeleid van eigennamen is een uitgave van Van
Dale en kost €22,50 (gebonden, 240 blz.).
ISBN 978 90 6648 078 0
† Van Dale modern eufemismenwoordenboek. Van andersbegaafd tot
zwembandjes en 1098 andere bedekte termen is een uitgave van Van Dale
en kost €22,50 (gebonden, 255 blz.).
ISBN 978 90 6648 067 4

■Prisma handwoordenboeken

Eind 2005 verscheen de eerste druk van de Prisma handwoordenboeken Nederlands,
Frans, Engels en Duits: middelgrote woordenboeken (ca. 50.000 trefwoorden per
deel, Nederlands 70.000) die vooral het dagelijkse taalgebruik in kaart brengen.
Onlangs verscheen de tweede druk van deze reeks. De woordenboeken zijn
bijgewerkt en geactualiseerd, en de tweedelige vertaalwoordenboeken zijn nu
samengevoegd in één band. De woordenboeken worden uitgegeven door Het
Spectrum en kosten €39,95; het deel Nederlands €34,95.
† E-N/N-E (1978 blz.). ISBN 978 90 274 9088 9
† F-N/N-F (1994 blz.). ISBN 978 90 274 9089 6
† D-N/N-D (1742 blz.). ISBN 978 90 274 9090 2
† Nederlands (1530 blz.). ISBN 978 90 274 9087 2

Van Dale voor kinderen
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Het assortiment kinderwoordenboeken van Van Dale Lexicografie breidt zich gestaag
uit. Onlangs verschenen er weer drie uitgaven voor jeugdigen van diverse leeftijden.
Ten eerste is er Myn twadde Fryske Van Dale, de Friestalige pendant van het
voorleeswoordenboek voor kleuters Mijn tweede Van Dale; het verklaart in
driehonderd korte, met vrolijke plaatjes geïllustreerde versjes en verhaaltjes de
betekenis van zo'n duizend, vaak wat abstractere woorden (zoals meevallen, lukken,
probleem en denken).
Het tweede boek is Mijn eerste Van Dale interactief woorden-boek, dat, uiteraard,
gebaseerd is op Mijn eerste Van Dale. Het bestaat uit een boek met plaatjes en
versjes en een cd-rom met daarop een interactief woordenboek (klik op het plaatje
en het versje wordt voorgelezen) en acht spelletjes. Deze uitgave is bedoeld voor
kleuters vanaf drieënhalf jaar.
Het Junior vergelijkingenwoordenboek is het derde recente jeugdwoordenboek
van Van Dale, bestemd voor kinderen vanaf een jaar of negen. Het legt 2500
vergelijkingen (zwart als de hel, blauw als de hemel, snel als een wezel) uit in korte
lemma's, die vaak verduidelijkt worden met citaten uit kinderboeken. Het is
geïllustreerd met cartoonachtige plaatjes en bevat ook kaderteksten waarin een
vergelijking of een thema wat verder wordt uitgediept.
† Myn twadde Fryske Van Dale. Foarlêswurdboek van Martine Letterie e.a. is
een uitgave van Van Dale en de Friese Pers Boekerij en kost €22,50 (gebonden,
176 blz.). ISBN 978 90 330 0746 0
† Mijn eerste Van Dale interactief woordenboek. Animaties en spelletjes van
Liesbeth Schlichting e.a. is een uitgave van Van Dale en kost €16,95 (gebonden,
32 blz., met cd-rom).
ISBN 978 90 6648 093 3
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† Van Dale junior vergelijkingenwoordenboek. Wat betekenen onze
vergelijkingen? van Ton den Boon is een uitgave van Van Dale en kost €29,95
(gebonden, 438 blz.).
ISBN 978 90 6648 086 5

■Amersfoorts

Het Amersfoortse dialect verdwijnt, zo stellen de auteurs van Amersfoortse praat,
en daarom hebben ze ‘de restanten’ ervan in kaart willen brengen voor het werkelijk
zover is. Het boekje gaat in op geschiedenis, aard en karakter van het dialect, en
behandelt vervolgens de kenmerkende klanken, vormen, woorden en namen. Ook
bevat het een aantal verhalen over Amersfoort en zijn inwoners.

Amersfoortse praat. Een stad in taal en verhaal van Cor van Bree e.a. is
een uitgave van de Oudheidkundige Vereniging Flehite en kost €17,- incl.
porto (ingenaaid, 144 blz.). Te bestellen door overmaking van €17,- op
girorekening 3795666 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Flehite te
Amersfoort. ISBN 978 90 802780 3 5

■Utrechts

In 1996 verscheen De vollekstaol van de stad Uterech, en dat boek is inmiddels
aan zijn vijfde druk toe. Het is voor de gelegenheid herzien en flink uitgebreid, en
bovendien is er een cd-rom met audiofragmenten in het ‘Uterechs’ aan toegevoegd.
Na een inleiding over de klank- en vormleer van dit stadsdialect volgt er een
woordenlijst van ruim honderdvijftig bladzijden. De tekst is geïllustreerd met foto's
uit de oude doos.

De vollekstaol van de stad Uterech. Spraakkunst en lijst met woorden,
uitdrukkingen en zinsneden van B.J. Martens van Vliet is een uitgave van
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de Stichting Publicaties Oud-Utrecht en kost €14,50 (gebonden, 212 blz.).
Bestellingen: spou@planet.nl. ISBN 978 90 24527 87 8

■Taalnieuwsbrief
De elektronische nieuwsbrief Language magazine informeert de taalprofessional
(vertalers, tekstschrijvers, docenten) over ontwikkelingen in de taalsector: nieuws
en nieuwtjes, congressen en cursussen, tijdschriften en boeken, en advertenties
en vacatures. Een abonnement kost €25,- per jaar (25 nummers). Voor meer
informatie en een proefnummer zie www.languagemagazine.be.

Dyslexie

Over dyslexie is al veel geschreven, maar doorgaans vanuit de optiek van de
hulpverlener. In Ik ben dyslectisch komen nu ook eens de ‘ervaringsdeskundigen’
aan het woord. Acht kinderen vertellen hoe ze hun dyslexie ervaren en hoe ze ermee
omgaan. Het boek is gericht op ouders, leerkrachten en mensen met dyslectische
kinderen in hun omgeving; het bevat ook een hoofdstuk met tips voor wie verdere
informatie of ondersteuning zoekt.

Ik ben dyslectisch van Daphne Jansen Adriaans is een uitgave van Boom
en kost €17,50 (gelijmd, 108 blz.). ISBN 978 90 8506 582 1

■Steenkolenengels

Eind 2005 verscheen I always get my sin, een boekje met voorbeelden van krom
Engels van Nederlanders, zoals ‘May I thank your cock for the lovely dinner?’ Het
werd een onverwachte bestseller met ruim driehonderdduizend verkochte
exemplaren. De opvolger heet We always get our sin too; het boekje bevat net als
zijn voorganger voorbeelden van ontspoord Engels (‘I fuck horses’), maar geeft er
nu ook de correcte vertaling bij (‘I breed horses’). Bovendien wordt nu aangegeven
waardoor het fout gaat: door het gebruik van valse vrienden (sin lijkt op zin maar
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betekent ‘zonde’), door te letterlijk vertalen (‘It is not round yet’) of door het
verengelsen van Nederlandse woorden (‘The whole rim ram’).

We always get our sin too. Tips om bizar Engels te vermijden van Maarten
H. Rijkens is een uitgave van BZZTôH en kost €10,- (gelijmd, 128 blz.).
De gebonden versie kost €13,50.
ISBN 978 90 453 0917 0 (paperback) / 978 90 453 0916 3 (gebonden)

■Limburgs woordenboek

Deze zomer verschenen de laatste vier delen van het 39-delige Woordenboek van
de Limburgse dialecten (WLD). Het WLD is thematisch opgezet: woorden zijn
geordend op onderwerp, zodat alle varianten bij elkaar geplaatst kunnen worden.
De lemma's worden vaak geïllustreerd met dialectkaartjes waarop de verspreiding
van die varianten 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.
De laatste vier delen van het WLD gaan over ‘erf en moestuin’, ‘kerk en geloof’,
‘feest en vermaak’ en ‘karakter en gevoelens’. Ze zijn te koop bij uitgeverij Gopher:
www.gopher.nl; een elektronische versie van het gehele WLD is te raadplegen op
www.ru.nl/dialect/wld.
† Boerderij: erf en moestuin van dr. J. Kruijsen kost €37,90 (gelijmd, 248 blz.).
ISBN 978 90 5179 593 6
† Kerk en geloof van lic. R. Keulen kost €39,50 (gelijmd, 274 blz.). ISBN 978 90
5179 594 3
† Feest en vermaak van lic. R. Keulen kost €49,50 (gelijmd, 372 blz.). ISBN 978
90 5179 592 9
† Karakter en gevoelens van M.H. Lubbers en H.H.A. van de Wijngaard kost
€65,- (gelijmd, 508 blz.).
ISBN 978 90 5179 595 0

■Gebarentaal

Gebarentaalwetenschap is een inleiding in de taalwetenschappelijke studie van
gebarentalen. Het boek - dat een zekere taalkundige kennis veronderstelt - gaat in
op de structuur van gebarentalen (lexicon, woordvorming en zinsbouw), en daarnaast
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komen onderwerpen als ‘uitspraak’, taalvariatie en standaardisatie, gespreksinteractie
en de psycholinguïstische aspecten van het gebruiken van gebarentalen aan de
orde. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met opdrachten en een toets. Lezers van
Onze Taal kunnen het boek met korting bestellen; zie ook de aanbieding op blz.
323 (ingenaaid, 328 blz.).

Gebarentaalwetenschap. Een inleiding van Anne Baker e.a. is een uitgave
van Van Tricht en kost €42,50 (ingenaaid, 328 blz.). ISBN 978 90 77822
33 3

■Jiddisch online
Sinds 18 september is het Woordenboek van Hebreeuwse en Jiddisje woorden in
het Nederlands online (en kosteloos) beschikbaar onder de titel Sofeer (‘schrijver’
in het Hebreeuws). Het woordenboek is in 2002 in papieren vorm verschenen, en
is sindsdien nog uitgebreid: het telt nu een kleine vijfduizend woorden, waaronder
veel eigennamen. Aan het woordenboek is een spellingcontrole gekoppeld, die kan
worden gebruikt in MS Word. Meer informatie: www.sofeer.nl.

En verder
■ De springprocessie. Levendige lessen in zakelijk schrijven van Marleen
Claesens. Handleiding voor ‘docenten en trainers zakelijk schrijven met
experimenteerlust’ die hun leerlingen intensief met teksten in de weer willen
laten zijn. Bohn Stafleu van Loghum, €29,50 (gebonden, 180 blz.).
ISBN 978 90 313 5255 5
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■ Taalklasse. Taalvaardigheid voor studenten aan de pabo, van Hugo van den
Ende e.a. Pabo-studenten die hun taaltoets moeten halen, kunnen zich met
dit boek voorbereiden op de onderdelen spelling, interpunctie, grammatica en
formuleren. Bevat veel oefeningen. Van Gorcum, €24,95 (ingenaaid, 156 blz.).
ISBN 978 90 232 4422 6
■ In-com-clusie. Inclusie door communicatieontwikkeling en -ondersteuning,
onder redactie van Hans van Belkom en Jan Knoops. Specialistisch ‘praktijkboek
met voorbeelden van ondersteuning voor kinderen en jongeren met
verstandelijke en meervoudige beperking bij integratie en participatie, ofwel
inclusie, in onze sterk geletterde, talige maatschappij’. Acco, €35,- (ingenaaid,
408 blz.).
ISBN 978 90 334 6866 7
■ Het taalinstinct. Het taalscheppende vermogen van de mens van Steven Pinker.
Goedkope heruitgave van deze klassieker van de Canadese taalkundige Pinker
over ‘hoe mensen taal maken en begrijpen, hoe peuters leren spreken, hoe
ons taalapparaat in de genen ligt verankerd en in onze hersenen is gegroeid,
en hoe taal is ontstaan’. De vertaling is van Peter Diderich. Olympus, €17,50
(gelijmd, 544 blz.).
ISBN 978 90 254 2932 4
■ Nieuwe woorden scheurkalender. Elke dag een nieuw woord van Ton den
Boon en Jacob Colenbrander. Scheurkalender met korte beschrijvingen van
nieuwe Nederlandse woorden. Uitgeverij Solo, €14,95.
ISBN 978 90 76268 92 7
■ Amsterdamse spreukenkalender van Jan Luitzen. Scheurkalender met
Amsterdamse uitdrukkingen, gezegdes, wijsheden, spreuken en creatieve
verwensingen, die worden aangevuld met herinneringen en anekdotes van
Amsterdammers. Uitgeverij Van de Berg, €11,95.
■ Webcontent in 5 stappen van Ard Agteresch. Korte handleiding in waaiervorm
voor het schrijven van webteksten. Met checklists. Thema, €12,95 (waaier, 22
kaartjes). ISBN 978 90 5871 491 6
■ Het vijftiende nummer van Queeste. Tijdschrift over Middeleeuwse letterkunde
in de Nederlanden is gewijd aan de wisselwerking tussen het Middelnederlands
en het Latijn en de wijze waarop deze het culturele leven in de
laatmiddeleeuwse Nederlanden bepaalde. Uitgeverij Verloren, €25, - (ingenaaid,
96 blz.).
ISBN 978 90 8704 054 3

Rutger Kiezebrink
Spelen met taal
Nestor snoert torens
Wat is er zo opmerkelijk aan stresssituatie Wat is het langste
palindroom met afwisselend klinkers en medeklinkers? Zijn er meer
woorden als arbeidsonrust, lateihout en tafeldiscours? Om dat soort
vragen draait het in de tweemaandelijkse rubriek ‘Spelen met taal’.
Het spelen met ‘valse trappen van vergelijking’ (zoals kot - kotter - kotst; zie de
septemberaflevering van deze rubriek) heeft veel lezers beziggehouden. In totaal
zijn er meer dan honderd voorbeelden bedacht. Meer dan de helft volgt hetzelfde
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patroon: werkwoordstam - persoonsaanduiding op -er bij datzelfde werkwoord derde persoon enkelvoud van dat werkwoord, zoals frees - frezer - freest en splits
- splitser - splitst.
Andere - en daarom wat mij betreft interessantere - gevallen zijn bijvoorbeeld
boot - boter - bootst (een vorm van nabootsen), gas - gasser (Bargoens: ‘varken’,
‘vent’) - gast, Kaat (naam) - kater - kaatst, ket (‘paard’) - ketter - ketst en roe - roeier
- roest. Een bijzondere vondst is oog - oger - oogst; weliswaar staat oger niet in Van
Dale of het Woordenboek der Nederlandsche Taal, maar sinds de Shrek-films weten
veel mensen wat een oger is (al bestaat het begrip al veel langer; zie de Wikipedia).
Een paar lezers lieten weten dat het idee al eerder was beschreven. Zo ging Jules
Welling, naar een idee van Rob van den Berg, in Onze Taal al eens in op rijtjes als
pi - pier - pist en be - beer - best, ‘overtreffers’ genoemd. Battus noemt in
Opperlandse taal- & letterkunde (1981) zinnen als ‘Zij verloor haar eer eerder; eerst
wilde ze niet’ en ‘Al was ze moe, moeder moest doorgaan.’ En Pieter Nieuwint liet
weten dat Drs. P in zijn Tuindersliedboek (1983) schreef: ‘Een der ongeduldigst
verbeide evenementen van het oogstseizoen is de komkommerkomst, die ook onder
taalkundigen sterk de aandacht trekt.’ Komkommerkomst: alle drie de onderdelen
van een valse trap in één woord!
Maar er zijn ook tientallen nieuwe vondsten ingestuurd. Ze staan allemaal op
www.onzetaal.nl/spelen/trapvormen.php (daar staan ook de criteria).
Dan het nieuwe onderwerp: anagramzinnen. Ik ben benieuwd wat voor zinnen er
mogelijk zijn waarin alle woorden anagrammen van elkaar zijn. In Battus' Opperlans!
(2002) staan op pagina ‘dk’ een paar anagramzinnen van drie woorden, zoals ‘Leed
edel deel?’ en ‘Servet vreest veters’, maar er zijn veel langere zinnen mogelijk.
Bijvoorbeeld:
- Nestor snoert torens; tenors torsen rotsen.
- Negride Gerdien griende gierend: ‘Nederig dreigen? Gedrein!’
- Agens Agnes genas ganse sagen. (Het woord agens kan een kerkelijke functie
aanduiden.)
- Velerhande haverdelen halveerden verhalende everhandel.

Inhoudelijk is het onzin, en niet alle woorden staan in de woordenboeken, maar
grammaticaal klopt het - al wordt het al snel een soort telegramstijl.
Het kan vast langer, mooier en beter. Eigennamen gebruiken lijkt me geen
probleem, zolang ze niet al te onbekend zijn. Een aantal rijtjes met meervoudige
anagrammen zijn te vinden in Opperlans! (op pagina ‘am’) en op de website van
Aad van de Wetering: http://home.planet.nl/~avdw3b/anamulti.html.
Ik hou me aanbevolen op spelen@onzetaal.nl. Op
www.onzetaal.nl/spelen/anagramzinnen.php zal ik van tijd tot tijd nieuwe inzendingen
vermelden.
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Taalergernissen
Hoort of ziet u taalverschijnselen die u lelijk, verwerpelijk, leuk, nieuw
of anderszins opmerkelijk vindt? Laat het ons dan weten. Liefst per
e-mail (redactie@onzetaal.nl, met vermelding van uw adres) of anders
per reguliere post (Redactie Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den
Haag).

Holland
Albert van Harten - Ølgod, Denemarken
Zowat elke Deen die te horen krijgt dat ik uit ‘Nederlandene’ kom, meent mij te
moeten verbeteren, door te stellen dat ik uit ‘Holland’ kom. Geheel letterlijk genomen
klopt het ook, ik ben geboren in Alkmaar, Noord-Holland. Maar voor een Deen is
Groningen ‘Nordholland’ en ligt Maastricht in ‘Sydholland’. De Deense taalraad,
Dansk Sprognaevn, keurt het veelvuldige gebruik van Holland niet af, maar zegt
dat het gewoonweg synoniem is met Nederlandene. Mijn ervaring is dat de term
Holland voor heel Nederland in het Deens vaak voor misverstanden zorgt.
Het is mij een doorn in het oog dat Holland onder de Nederlanders meer gebezigd
wordt dan Nederland. Ik zou graag zien dat Nederlanders ervan overtuigd raken
dat Nederland Nederland heet, en dus ook als zodanig vertaald moet worden. Dus
in het Frans ‘les Pays-Bas’, in het Engels ‘the Netherlands’, in het Zweeds
‘Nederländerna’, in het Noors ‘Nederland’ en in het Deens ‘Nederlandene’.

Als eerste
Menna Bolhuis - Eenum
Helaas doet ook Onze Taal mee met de nieuwe gewoonte om het woord eerst te
vervangen door als eerste. In het juninummer lees ik ‘Wat doe je als eerste als je
jaren achter de tralies hebt gezeten?’ Eerst of het eerst zou beter zijn. Neem nu ook
de zin even verderop: ‘(...) kocht Frans als eerste een paar saffiaantjes’. Frans als
eerste, Wouter als tweede, Johan als derde? Ik zie ze achter elkaar de tabakszaak
binnengaan.
Zou deze trend nog te keren zijn?

Keuze uit een
Anneke de Haan
Deze onuitstaanbare fout lijkt wel onuitroeibaar te zijn: ‘Compositie behoort tot een
van de wetenschappen die daar onderwezen worden’, dixit Peter Bree, Radio 4,
over een conservatorium. Iets kan uiteraard niet tot één ding behoren.
Een variant hierop krijgt iedereen te horen die internetprovider Xs4all probeert te
bellen: ‘Maak nu een keuze uit een van de volgende vier opties.’ Een beetje
geluidstechnicus zou die twee overbodige woorden in een ommezien kunnen
verwijderen, maar helaas ziet men daarvan kennelijk het nut niet in.
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Koel- en vries transport
Gerrie van den Akker-de Waard - Den Haag
Ik rij dagelijks over de Nederlandse snelweg en erger me groen en geel aan de
fouten die er in de belettering op (vrachtauto's staan. Het gaat dan voornamelijk om
foutieve samenvoegingen, bijvoorbeeld ‘koel- en vries transport’. Ik vind het
verschrikkelijk dat het bedrijf waar het voertuig van is niet weet hoe de eigen
bedrijfsactiviteiten omschreven moeten worden. En ook dat het beletteringsbedrijf
blijkbaar klakkeloos de tekst overneemt die aangeleverd wordt.
Zou er niet iets van een code moeten bestaan die het beletteringsbedrijven
verplicht dergelijke zaken in correct Nederlands te vermelden?

Gesignaleerd
Naar... toe
René Appel - Amsterdam
Het overmatig gebruik van naar... toe is al door velen opgemerkt. Onlangs kwam ik
echter op de website van het stadsdeel Amsterdam Centrum dit voorzetsel plus
achterzetsel tegen in een voor mij geheel nieuwe constructie: ‘In principe is het
stadsdeel zeer tolerant naar het parkeren van (brom)fietsen toe.’ Behalve als
plaatsaanduiding (ergens naartoe gaan) verscheen bij mijn weten naar... toe alleen
verbonden aan een of meer personen: ‘Naar onze leden toe willen we laten weten
dat’, enz. Nu blijkt naar... toe zijn invloedssfeer uit te breiden.
Wat voor zinnen kunnen we verder verwachten? Ik denk aan de volgende
mogelijkheden:
- De organisatie treft voorbereidingen naar het concert toe.
- De krant voert een onduidelijke politiek naar de
ingezonden-brievenrubriek toe.
- Naar deze kwestie toe willen we een duidelijke lijn trekken.

Duyvendakje
Dick Kraaij - Alphen Aan den Rijn
Het komt al voor in de omgangstaal, maar ook ruim tweehonderd maal op internet:
het ‘duyvendakje’. Op de website GeenStijl bijvoorbeeld: ‘En 9/11 dan? Was dat
ook een Duyvendakje?’, en over Duitsland na de Tweede Wereldoorlog: ‘Daar wilde
iedereen die verkeerd was geweest meteen een Duyvendakje doen en
verantwoording afleggen.’
De betekenis zal zoiets zijn als: ‘een strafbaar feit dat door de dader (met veel
bombarie) wordt opgebiecht, met name wanneer het verjaard is’.

Delen
Gerard Roelofs - Amsterdam
Onder de kop ‘Pinkstertaal’ wees ik bijna vijftien jaar geleden op een aantal
kenmerken van het taalgebruik van roomskatholieke pinkstergelovigen in Nederland
en België (Onze Taal, januari 1994). Een typische zegswijze die ik signaleerde was
delen. Ik omschreef die als ‘het met elkaar uitwisselen van religieuze ervaringen’.
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Deze zomer ontstond het woord duyvendakje, naar oud-GroenLinks-Tweede Kamerlid
Wijnand Duyvendak.
Foto: Margot Scheerder

Het valt mij de laatste tijd op dat het werkwoord delen in steeds meer contexten
in de betekenis van ‘uitwisselen’ wordt gebruikt. Mensen ‘delen’ hun ervaringen,
kennis, leed, enzovoort.
Vanuit het seculiere domein dringen geregeld taalinvloeden het religieuze domein
binnen (bijvoorbeeld de Bijbel in sms-taal, waaraan Onze Taal in 2006 aandacht
besteedde). Zou de hierboven gesignaleerde betekenisverandering van delen een
voorbeeld zijn van een taalbeweging in omgekeerde richting?
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl
Geldtransport verliest 2 eurostukken
Enkele voorbijgangers werden snel rijker toen een geldtransport bij Bertrix
in België een lading muntstukken van 2 euro verloor.
De Telegraaf

Door functieroulatie binnen de rijksdienst hebben topambtenaren
steeds minder verstand van zaken. Het gebrek aan kennis moet
worden ingehuurd.
NRC Handelsblad
Avond over angst in de bieb
In samenwerking met de gemeente houdt de afdeling Preventie van
de GGZ regio Breda dinsdag 16 september een thema-avond over
angst en angstklachten in de bibliotheek van Made.
BN/De Stem
De Hygiea UVA-lamp is 30% effectiever in het aantrekken van
insecten met een levensduur van 8.000 uur.
Folder Sligro

Vaste regels bij animatie in zorg
Alle verpleeg- en verzorgingstehuizen in Nederland moeten dezelfde,
eenduidige richtlijn hanteren bij reanimatie.
De Limburger
Onbekend stuk Mozart gevonden
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Een tot nog toe onbekend werk van Mozart is opgedoken in de bibliotheek
van Nantes in West-Frankrijk.
De Gelderlander
Bronstijd is begonnen
Provinciale Zeeuwse Courant

KPN Sim Only Zonder toestel bel je goedkoper
www.kpn.com
Defensie moet meer in personeel steken
Er moet minimaal een paar honderd miljoen euro bij en er moet een
uitzendtoelage komen voor militairen die op risicovolle missies gaan.
Nu.nl
Een arts of verpleegkundige is steeds meer tijd kwijt aan administratie in plaats van boeven vangen of verplegen.
BN/De Stem

Holleeder eerlijk beroep beloofd
Het gerechtshof Amsterdam heeft Willem Holleeder (50) gisteren
verzekerd dat het zijn zaak in hoger beroep onbevangen en met open
vizier zal behandelen.
Twentsche Courant Tubantia
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René Appel
Een roedel sneue randdebielen
De taal van columnist Youp van 't Hek
Op 31 december is Youp van 't Hek op tv te zien met zijn
oudejaarsconference Troost, en ook in de weken ervoor kun je nauwelijks
om hem heen. Zijn jongste bundeling van krantencolumns, Bacteriën
hebben ook een leven, ligt dan in grote stapels in de boekhandel, om met
tienduizenden over de toonbank te gaan. Waaraan danken Van 't Heks
columns hun enorme succes? Welke rol speelt zijn taal? Hoe zit die in
elkaar? Een analyse.

Foto: Dagblad van het Noorden / Corné Sparidaens

Youp van 't Hek heeft al jaren geleden de voornaamstatus bereikt. Jammer voor
anderen met dezelfde voornaam, maar er is maar één Youp. Hij is een
vooraanstaande BN'er, Bekende Nederlander, hoewel hijzelf misschien niet die
status maar toch zeker wel die benaming zal verafschuwen. Zijn bekendheid dankt
hij in eerste instantie aan zijn theateroptredens en zijn oudejaarsconferences, maar
ook aan zijn zaterdagse columns in NRC Handelsblad, elk jaar weer verzameld in
goed verkopende boekjes, die op hun beurt weer gebundeld worden in forse
paperbacks.
Een NRC-column van Youp van 't Hek, altijd afgedrukt achter op een katern, laat
zich zelfs bij oppervlakkige lezing makkelijk herkennen, en bepaald niet alleen door
het typerende ronde donkere brilmontuur dat als logo dient. Het zijn ook de opbouw,
de stijl en de woordkeuze waardoor de lezer denkt: ‘typisch Van 't Hek’ - dan wel:
‘typisch Youp’.

■Faux pas
Behalve in de zomermaanden schrijft Van 't Hek altijd over actuele onderwerpen,
bij voorkeur faits divers uit de politiek, strapatsen van (andere) BN'ers, kwesties uit
de wereld van tv, showbusiness, glitter en glamour, en vooral ook nieuws over de
beter bemiddelde Nederlanders, onder wie zeker de leden van het Koninklijk Huis.
Vooral wanneer al deze mensen in het licht van de publicitaire schijnwerpers een
faux pas maken, wrijft Van 't Hek gretig nog wat zout in de wonde. Wat, een béétje
zout? Liefst strooit hij er ook een forse bus peper over uit. Met misschien een extra
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lik scherpe sambal om het geheel feestelijk af te ronden. Zulke frases zou hij zelf
gebruiken.
Youp van 't Hek is een gericht krantenlezer en waarschijnlijk ook tv-kijker. Hij
selecteert bepaalde zaken uit het nieuws en wijdt daar dan een ironisch of cynisch
stukje aan. Vaak verbindt hij twee kwesties met elkaar. Zijn column van 20 september
dit jaar gaat bijvoorbeeld over een programmadirecteur van RTL die een
buitenechtelijke relatie zou hebben met tv-presentatrice Wendy van Dijk, maar niet
wil dat de ‘kappersbladen’ foto's van hen samen afdrukken. Vervolgens schakelt
Van 't Hek over op de vrouw van de gestopte wielrenner Michael Boogerd. Nerena
Boogerd had in de krant en op tv een klaagverhaal gehouden over het zwarte gat
waarin Michael gevallen was toen zijn wielercarrière was afgelopen, en over de
desastreuze gevolgen die dat had voor hun huwelijk. Van 't Hek combineert deze
twee kwesties dan onder de kop ‘Privacy’, en eindigt met een advies aan
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Wendy van Dijk: ‘Wendy: deserteer. Vlucht voor deze RTL-engerd! Waarheen? In
België zit een alleraardigste wielrenner een beetje te simmen op de bank. Hij is net
verlaten door zijn verwarde echtgenote. Volgens mij zijn jullie een prachtig koppel.’

■Nina's spreekijzer
Typerend voor Van 't Heks taalgebruik is de woordspeling, vaak al in de titel van
een column, zoals ‘Nekshit’, over de mogelijk beledigende tekeningen van cartoonist
Gregorius Nekschot. Als cabaretier Theo Maassen tijdens een voorstelling de camera
van een fotografe vernietigt, staat er ‘Theotraal’ boven het stukje van Van 't Hek.
Een column over captains of industry eindigt met het voornemen van de schrijver
om iets verstandigs te doen met al zijn inkomsten, bijvoorbeeld het geld in kunst
stoppen. ‘In Karel Appels. Even Rudi Fuchs bellen. Die krijgt vast een flinke korting.
Hoe zo'n schilderij in commissariskring genoemd wordt? Een Appeltje voor de dorst.’
Nina Brink - een geliefd slachtoffer van Van 't Hek - verschijnt ‘bij de veel te bruine
Pauw en de daardoor nog wittere Witteman’ met haar nieuwe woordvoerder én
geliefde Pieter Storms, vroeger van het tv-programma Breekijzer. ‘Nina's spreekijzer’
is de titel van de column.
Van 't Hek is zich overigens wel bewust van zijn woordspelerigheid. In diezelfde
column over Brink en Storms schrijft hij: ‘Pieter Storms, de man die jaren streed
tegen het aangedane onrecht van kleine luyden, ligt tegenwoordig onder de wol
(woordspeling!) met Nina Brink.’ Voor degenen die het even kwijt zijn: WOL (World
Online) was het zeepbelinternetbedrijf van Nina Brink, waaraan veel mensen hun
spaargeld zijn kwijtgeraakt. Het stukje over Nina Brink is van mei 2008. Opvallend
genoeg verscheen er in 2005 al een column over de seksuele voorkeuren van Nina
Brink, en daarin schrijft Van 't Hek: ‘Met Nina onder de wol vind ik een te gemakkelijke
woordspeling en die verkoop ik aan een andere cabaretier’, waarna een sneer volgt
naar die concurrerende collega die ook alleen aan zijn voornaam genoeg heeft:
Freek.
In een andere column heeft hij het over artiesten die in het kader van een
klantvriendelijkheidsoffensief van de NS in de trein optreden. Als voorbeeld geeft
hij onder meer ‘Treintje Oosterhuis’, zoals hijzelf ook dan weer zegt ‘een wat al te
gemakkelijke woordspeling’.

■Onze Geertje
Hoe maakt een schrijver zijn objecten belachelijk? Onder meer door ze kleiner te
maken. Dat is een tactiek die Van 't Hek regelmatig hanteert. De film Fitna van Geert
Wilders noemt hij een ‘vakantiefilmpje’ van ‘onze Geertje’. Balkenende liet in een
gespreksverslag zetten dat in die film mogelijk bladzijden uit de Koran zouden
worden verbrand. Dat waren ‘fantasietjes’ van JP, die toch in een ‘verslagje’
terechtkwamen. De Revu is volgens Van 't Hek een ‘kappersblaadje’. Het is de vraag
voor wie ‘Donnertje’ bang is. En die Amsterdamse metro? Dat is niet meer dan een
‘ondergronds treintje’, waarvoor een ‘simpel tunneltje’ onder de stad moet worden
gegraven. Maar er is meer mis in Amsterdam: het Stedelijk Museum is onvindbaar
weggestopt in een ‘flatje’ aan het IJ.
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Van 't Hek gebruikt vaak zelfgemaakte samenstellingen om mensen of situaties
aan te duiden. Zo heeft hij het over ‘internetmalloten’, ‘boekenboeren’ (uitgevers en
boekverkopers), ‘comaclowns’ (als extreme vorm van cliniclowns), ‘stomaclowns’,
‘doorzonambtenaren’, het ‘proefballonnenblazersensemble’ (wijlen de LPF),
‘protestlesbiennes’, ‘botoxteefjes’ en ‘liegtieten’, dat wil zeggen siliconenborsten.
Van 't Hek blijkt overigens graag het vrouwelijk volksdeel op de tenen te trappen.
Op het Boekenbal - met dus al die boekenboeren - zag hij dan ook ‘lillend
vrouwenvlees van ver voorbij de consumptiedatum’. Over de vrouwelijke klanten
van de plastisch chirurg schrijft hij: ‘De reet is inmiddels afgezogen, de tieten
bijgevuld.’

■Mutsige dames
Van 't Hek is, zoals de voorbeelden hiervoor al lieten zien, bepaald niet vies van
platte of grove woorden. Nina Brink -
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daar is ze weer - heeft mensen financieel ‘genaaid’, de echtgenote van Shellbaas
Jeroen van der Veer zou vinden dat hij slechts een ‘luizig schijtsalaris’ verdient, in
realityprogramma's zien we alles van zanger Jan Smit: ‘Zijn reet afvegen zie je nog
niet, maar het doortrekken van de WC hoor je wel’, in een stukje over het
ontgroeningsritueel van studentencorpora gaat het over ‘pissen’ en ‘zeiken’, en als
hij met een zekere gretigheid het woord lul gebruikt, meldt hij meteen dat dat wel
weer tachtig ingezonden brieven zal opleveren.

Vorig jaar publiceerde Van 't Hek een persiflage op de vele ‘personalityglossy's’ van BN'ers.
Titel: Youp!

Wie een flink aantal columns achter elkaar leest, ontdekt al snel dat Van 't Hek
een aantal favoriete woorden heeft. Muts - en dan niet het hoofddeksel - mag hij
graag gebruiken voor een tuttige vrouw. ‘Mutsige dames’ komt ook voor, en zelfs
het werkwoord ‘mutsen’, bijvoorbeeld in een stukje over de cadeaus die
Willem-Alexander en Máxima in ontvangst mochten nemen bij de geboorte van een
van hun dochters: ‘Toen het kroonprinselijk paar daar omheen ging lopen mutsen...’
Van 't Hek noemt dingen ook graag ‘ranzig’. En er zijn nogal wat ‘randdebielen’ in
Nederland, die natuurlijk ook kijken naar ‘randdebielenprogramma's’ op tv.

■Hogere klasse
Mensen in grote groepen komen bij Van 't Hek altijd in ‘roedels’: een ‘roedel Polen’,
een ‘roedel persfotografen’ of een ‘roedel Onbekende Nederlanders’. Van 't Heks
veronderstelde haat-liefdeverhouding met de hogere sociale klasse wordt ook
duidelijk in het veelvuldig gebruik van het woord kakker. Kakkers verschijnen in veel
van zijn columns, bij voorkeur in beschamende situaties. Ze kunnen ook een
‘kakkersschnabbeltje’ hebben, een ‘kakkershuwelijk’ sluiten of ‘kakkersleed’
ondergaan, waar de columnist weinig mededogen voor kan opbrengen. Ze hebben
natuurlijk ook echte kakkersnamen, zoals Jan-Willem en Floris-Jan, die respectievelijk
‘JW’ en ‘FJ’ worden genoemd. De vrouwelijke pendanten heten Fleur, Fokkelien en
Laetitia.
Ook als hij bepaalde personen bij name noemt, karakteriseert hij ze vaak scherp.
Prinses Margarita is ‘het sneue vrouwtje Piggelmee van de Oranjes’ (sneu, ook al
zo'n Van 't Hek-woord), haar voormalige echtgenoot Edwin de Roy van Zuydewijn
een ‘nepbaron’ of ‘claimbaron’. Balkenende wordt een ‘gereformeerde glibber’
genoemd, of ook wel ‘bibbergereformeerde’ (soms met ‘gezagsgetrouwe’ ervoor),
Lubbers ‘de hengst van Kralingen’, Rik Felderhof ‘een glibberige artiestenvlo’ en
Jeroen Krabbé een ‘lijkenlikker’.
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Een enkele keer maakt Van 't Hek van een zelfstandig naamwoord een werkwoord,
wat resulteert in nieuwe vormen als ‘cabrioën’ (‘met een cabrio rijden’) en
‘kakelnichten’ (‘kakelen zoals sommige homoseksuelen doen’). Vergelijkbaar is het
‘genachtponde lijf’ van Balkenendes echtgenote Bianca, waar de premier zijn hand
op legt, ‘maar door stokstijf te verstenen laat ze hem duidelijk haar Center
Parcs-gevoel weten: nu even niet.’ Van 't Hek schrijft niet dat boxen bepaalde muziek
uitbraken, maar ze ‘kotsen Mantovani’. Mensen met veel geld zijn ‘geldbulkers’.

■Overdrijving
In columns wordt vaak gegrepen naar het middel van de versterking, meestal door
bijvoeglijke naamwoorden of bijwoorden toe te voegen. Zo ook bij Van 't Hek. Mensen
laten zich bij hem niet vollopen, maar ze laten zich ‘dom vollopen’, ze gaan niet
kleiduivenschieten, maar ‘zinloos kleiduivenschieten’. Gezagsdragers zijn uiteraard
‘kruiperige gezagsdragers’ en het klootjesvolk is ‘hongerig klootjesvolk’. Versterking
en overdrijving liggen dicht bij elkaar, en vooral die overdrijving moet voor
humoristische wendingen zorgen. Een column over kritiek op artsen bevat
bijvoorbeeld de volgende passage:
Natuurlijk lees ik ook regelmatig over eikels, die in een weekenddienst
tegen een epileptische diabeet met darmkanker, die net getroffen is door
een dubbele hartinfarct, op vrijdagavond zeggen: ‘Neem maar een
paracetamolletje en ik kom maandagmiddag wel even kijken.’
Hij hanteert dit procedé geregeld, misschien ook omdat het in het theater goed
werkt.
Van 't Hek let duidelijk op de lengte van zijn zinnen; hij zorgt ervoor - en ook daarin
lijkt hij op veel collegacolumnisten - dat er wat dat betreft een zeker ritme is. Vooral
als er een bepaald punt moet worden gemaakt of een conclusie moet worden
getrokken, volgen er korte tot zeer korte zinnen: ‘Tsja. Soms wil ik dood. Ik vroeg
mijn dokter om vrijwillige euthanasie. Geen probleem. Ik sta op de wachtlijst.’ Vaak
komen zulke korte zinnen voor aan het eind van een column, zoals in ‘Rouwclown’
(uit 2002; een rouwclown is een variant op de cliniclown, die optreedt tijdens
begrafenissen):
We zijn gek. In de war. De weg kwijt! Alles is toneel. Het verdriet om de
dood moet worden ingekleurd, omdat de mens niet meer eenzaam en
alleen mag huilen. Zelfs de gijzeling is niet meer in een ouderwets
vliegtuig. Alles is theater!
Opvallend is de reeks van vier korte zinnetjes aan het begin, die overigens qua
betekenis sterk overeenkomen. Dan volgen er twee langere zinnen, waarvan de
tweede waarschijnlijk verwijst naar de gijzeling in een Moskous theater, eind 2002.
Van 't Hek sluit af met weer een kort zinnetje, dat eigenlijk identiek is aan het eerdere
‘Alles is toneel.’

De grote hoeveelheid vraagzinnen is misschien zelfs wel het
kenmerkendste van Van 't Heks taalgebruik.

■Vraagzinnen
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Het fragment laat ook zien dat Van 't Hek graag uitroeptekens gebruikt om de inhoud
van zijn zinnen extra te onderstrepen. Het is niet alleen erg, nee, het is heel erg!
Een ander voorbeeld komt uit een stukje waarin een kerstdiner van de Partij van de
Arbeid wordt beschreven. Daarbij zouden ‘blotetietendanse-
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ressen’ op het podium zijn verschenen, tot ongenoegen van vrouwelijke aanwezigen.
Voormalig staatssecretaris Rick van der Ploeg had geroepen ‘dat de ranzige
nachtclubact bedoeld was om het lesbische deel van de fractie te behagen. Da's
pas humor! Heeft Melkert ook meegeloeid? Bronstige Adje met een kerstmuts op!’
Maar bovenal is Van 't Hek dol op vraagzinnen, zoals die over Melkert. Die grote
hoeveelheid vraagzinnen is misschien zelfs wel het kenmerkendste van Van 't Heks
taalgebruik. Er zijn twee soorten vragen te onderscheiden. Ten eerste zijn er de
retorische vragen: vragen waarop geen antwoord wordt verwacht, maar die wel heel
veel suggereren. Typerend is een fragment uit een column over minister André
Rouvoet. Via via had Van 't Hek vernomen dat als de minister een bepaald project
of een instelling wil bezoeken, een medewerker van tevoren opbelt om te melden
dat Rouvoet graag wordt aangesproken met excellentie. Van 't Hek steekt daar
uitbundig de draak mee:
Hoe zal het bij André thuis gaan? Zeggen de kinderen nog papa? En wat
zegt mevrouw Rouvoet tegen haar man? Is het anders vrijen met een
excellentie? Heeft André nog dezelfde pyjama's? Of vindt hij dat een
excellentie niet kan tukken in een streepje van de Zeeman? Hoe reageert
de dominee? Zijn Gods kinderen in zijn ogen allen gelijk of is de excellentie
toch iets meer? Mag hij een paar banken dichter bij de kansel? Hoe gaat
het in zijn woonplaats Woerden? Schrijdt hij op zaterdag wuivend door
het centrum? Schudt hij handen in de C1000? Wat vraagt de slager? ‘Wil
de excellentie misschien een plakje worst?’
Het tweede type vraag is de vraag waar wél altijd een antwoord op komt, namelijk
van de schrijver zelf. In veel gevallen volgen enkele van dit soort
vraag-antwoordsequenties elkaar op. De columns van Van 't Hek zitten barstensvol
met dergelijke vragen. Hier volgen enkele voorbeelden, die minstens honderdvoudig
uit te breiden zijn.
- Ik begin dit stukje met mijn excuses aan te bieden aan Louis van Gaal.
Waarom? Geen idee. Of ik hem beledigd heb? Nee. (...) Of ik hem daarna ga
kwetsen? Nee.
- Of ik geen gevoel voor humor heb? Jawel hoor. Ik lach me regelmatig het
schompes. Voorbeeld? Om Hirsch Ballin die met natte mond staat te
draaikonten in ons parlement.
- Het gaat hem niet lukken. Jammer? Heel jammer zelfs.
- Hoe ik omga met fotografen? Dat soort dingen los je op met een grapje.
- Of ik dat snap? Ja.
- Of ik gekeken heb? Natuurlijk. Of ik gelachen heb? Ik heb verschrikkelijk
gelachen.
Van 't Hek gebruikt dit soort vragen als een aanloopje om te kunnen vertellen wat
hij eigenlijk wil zeggen. Het antwoord fungeert dan als climax, waardoor er heel veel
nadruk op komt te liggen.
Zelfs een van Van 't Heks columnbundels heeft als titel een vraag, misschien
mogen we zelfs wel spreken van de hamvraag: Is Youp leuk? De columnist zelf laat
het antwoord achterwege.
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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.

Voornaamwoorden
Stefan Hardonk - Lint, België
Jenny Audring schrijft in haar artikel ‘Mijn hart, die klopte in mijn keel’ (Onze Taal
oktober) over het veranderende gebruik van verwijzende voornaamwoorden als die,
dat, het, hij en zij als gevolg van het niet meer herkennen van het woordgeslacht.
Als Vlaming wil ik u wijzen op de eenzijdige visie van de auteur. Vlamingen die
geregeld in contact komen met Nederlanders zijn zich sterk bewust van het feit dat
Nederlanders (in Vlaamse ogen) verkeerd gebruikmaken van voornaamwoorden.
Om te verwijzen naar bijvoorbeeld een vork, gebruiken vele Nederlanders hij, terwijl
het in Vlaanderen vanzelfsprekend is om een vork als ‘zij’ te benoemen. Ik ken geen
mens in Vlaanderen die dit als een taalkundig probleem beschouwt. Het was dus
misschien ook beter geweest om er duidelijker bij te vermelden dat het artikel over
de Nederlandse variant van het Nederlands handelt.

Taal van conducteurs [1]: ‘einde’
H. Nab - Diepenveen
Het artikel over de taal van treinconducteurs (‘Wij gaan nog voor u stoppen in Blerick’,
Onze Taal oktober) heb ik met genoegen gelezen. Het deed me denken aan mijn
eigen ervaringen. Ik reis vrij veel met de trein, kriskras door heel Nederland. Vaak
hoor ik dan omroepen: ‘Dit is het einde van deze trein.’ Volgens mij betekent dit dat
de trein waar ik in zit zó slecht is dat hij na deze laatste rit naar de sloop gaat, maar
het is evident dat dit niet bedoeld wordt. Een paar maal was ik zo frikkerig om de
conducteur aan te spreken over dit zinnetje, maar ik kreeg steeds als antwoord dat
ze tijdens de opleiding leren dat ze het zo moeten zeggen. Volgens hen zou ‘Dit is
het einde van deze rit’ niet begrepen worden door de reizigers, en daarom bleven
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ze hardnekkig de aanstaande sloop van het treinstel aankondigen. Misschien is ‘Dit
is het einde van deze treinrit’ een betere oplossing?

Taal van conducteurs [2]: ‘richting’
Jos Paardekooper - Deventer
In Onze Taal van oktober 2008 wordt in de aardige serie ‘Taal in het werk’ aandacht
besteed aan de taal van de treinconducteur. Het leverde een vlot leesbaar artikel
op, met veel voorbeelden van zogenaamde conducteurshumor, die naar mijn
waarneming, in tegenstelling tot de NS-zienswijze, eerder toe- dan afneemt. ‘Over
enkele minuten naderen wij station Utrecht’ is waarschijnlijk niet grappig bedoeld,
maar lijkt mij eerder een vermenging van ‘Over enkele minuten komen wij aan in
Utrecht’ en ‘Thans naderen wij station Utrecht.’ ‘Te Utrecht zal het achterste treinstel
worden gesplitst.’ Conducteurshumor? Zo niet, dan hoop ik dat dat splitsen pas
gebeurt nadat ik ben ‘uit- of overgestapt’. Steeds wanneer ik deze laatste mededeling
hoor, krijg ik de aanvechting om te vragen wat het verschil is tussen uitstappende
en overstappende reizigers.
Nog een voorbeeld: treinen rijden in ons land ook zelden meer naar een bepaalde
plaats. Ze rijden alleen nog maar in die richting. Of volgens de modernste variant:
‘U bevindt zich in de intercity richting Groningen.’ Zou die trein ook echt naar
Groningen gaan, of gaat hij alleen maar die kant op? En waarom heten storingen
bij het spoor sinds enige tijd consequent ‘verstoringen’? Dat lijkt mij een onjuiste
benaming: een storing is het gevolg van een technisch mankement, maar een
verstoring wordt moedwillig veroorzaakt door menselijk ingrijpen. Weliswaar doet
zich dat soort ongemak in toenemende mate in het openbaar vervoer voor, maar
dat wordt bij deze mededelingen nu juist niet bedoeld.

Taal van conducteurs [3]: ‘dat’
Tineke Lemeer - Houten
Het artikel over de taal van de treinconducteur deed me denken aan een
communicatief wat minder bedeelde conducteur die tijdens een ritje van Houten
naar Utrecht de volgende zinnen formuleerde: ‘Dames en heren, we vertrekken wat
later, want er staat een gehandicapte op het perron en die zijn ze vergeten. Dus dat
moet er nog even in.’ Ik hoopte van harte dat die gehandicapte mevrouw dat ‘dat’
niet heeft kunnen horen op het perron. Ook lijkt het me niet netjes om ‘ze’ te
gebruiken voor de collega's die kennelijk een verzoek om assistentie vergeten waren.

Taal van conducteurs [4]: ‘stoptonend’
Jan van den Berg - Goirle
Naar aanleiding van het artikel over de taal van de treinconducteur wilde ik de
volgende zinsnede (gehoord in de trein van Tilburg naar Den Bosch) nog toevoegen
aan het lijstje treinjargon: ‘Wij wachten voor een stoptonend signaal.’ Ikzelf noem
dat een ‘rood licht’.
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Lastige lidwoorden
Jan Christiaan van Winkel - Driebergen-Rijsenburg
Het oktobernummer van Onze Taal bevat de eerste aflevering van een nieuwe serie:
‘Struikelblokken in het Nederlands’, over de eigenaardigheden van onze taal waar
volwassen buitenlanders veel moeite mee hebben. Het ging over de lastige
lidwoorden de en het. Dat deed me denken aan het volgende voorval.
Toen we in 1991 een huis kochten, was mijn vrouw ietwat verongelijkt toen mijn
(Deense) moeder zei: ‘leuk huisje’. Wij moesten kromliggen voor een megahypotheek
en schoonmama heeft het over een ‘huisje’. Mijn moeder gaf uitleg: ‘Sinds ik doorheb
dat verkleinwoordjes altijd het-woorden zijn, verklein ik de woorden waarover ik
twijfel.’ Het is toen toch nog goed gekomen tussen mijn vrouw en mijn moeder.

‘Verharing’
O.L.E. Jongmans - Wateringen
Voor de haar-ziekte, het gebruik van haar om te verwijzen naar woorden die niet
vrouwelijk zijn, worden in het oktobernummer (blz. 279) twee mogelijke verklaringen
gegeven (haar was vroeger ook een meervoudsvorm en dus regelmatig te vinden
in de buurt van woorden als publiek en regering, en schrijvers kiezen bij twijfel voor
haar). Ik wil daar een derde aan toevoegen.
Het is mij opgevallen dat de ‘verharing’ vrijwel zonder uitzondering optreedt bij
instanties, en niet bij personen of concrete zaken. Zo is het woord gemeente
inderdaad vrouwelijk, maar kan men veel lezen over
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‘de gemeenteraad en haar vergaderingen’, terwijl gemeenteraad toch mannelijk is.
Een van de vuistregels die vroeger het geslacht van een woord hielpen bepalen,
was dat woorden die begrippen of abstracties aanduiden vrouwelijk zijn. Wellicht is
de steeds toenemende verharing van woorden die naar instellingen of collectieven
verwijzen een echo van die oude vuistregel.

Naschrift redactie
Het is onwaarschijnlijk dat het woordgeslacht beïnvloed is door een vuistregel die
juist bedoeld was om de bestaande praktijk te benaderen. Bij het ontstaan van de
vuistregel was het in de praktijk dus al zo dat woorden voor abstracte zaken vaak
vrouwelijk waren.

S wordt sj
M. van Emmerik-Jongenelen - Den Haag
Marc van Oostendorp schrijft in zijn artikel ‘Nederlandsj Neksjt’ (Onze Taal oktober)
over de veranderende uitspraak van de s: ‘Vooral in Amsterdam hoor je hoe langer
hoe vaker een sj-klank in plaats van een s.’ Daar kan aan toegevoegd worden dat
dit ook geldt voor de uitspraak van de stadsnaam: die is ‘Amsjdam’ geworden.

Lezen als zintuig
Dominique Messing - Jijona, Spanje
Tijdens het lezen van Peter-Arno Coppens artikel ‘Lezen als zintuig’, over constructies
als ‘Ik lees jou iets zeggen’ (Onze Taal september), moest ik denken aan het
volgende waargebeurde voorval. Een goede vriend van mijn oudste broer kreeg
een brief bezorgd van zijn geliefde in Zwitserland. Zij had de brief rijkelijk besprenkeld
met parfum, dus deze vriend hoorde eerst de dikke brief op de deurmat ploffen,
maar kon hem daarna ook ‘ruiken liggen’.

Bronzen medaille niet altijd derde plaats
Fred Steutel - Eindhoven
De oktoberaflevering van de nieuwsrubriek ‘Tamtam’ bevat een bericht over de
Nederlandse successen bij de Taalkunde Olympiade. Hierin staat dat prijswinnaar
Milan Lopuhaä eerder ook al ‘derde werd op de Internationale Wiskunde Olympiade’.
Het is een veelvoorkomend misverstand dat iemand die een bronzen medaille wint
bij deze olympiade, derde is geworden in de eindrangschikking. Dat is niet zo. Van
de 535 deelnemers kregen er 121 een bronzen medaille. Bovendien kreeg Lopuhaä
in Madrid geen bronzen medaille, maar een van de 100 zilveren, waarmee hij 127ste
werd. De 127ste plaats lijkt misschien niet veel, maar een medaille halen op de
Internationale Wiskunde Olympiade is een prestatie van belang, al hebben brons,
zilver en goud daar een andere betekenis dan op de Olympische Spelen.
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Telescopisch Ballenbaks
Wim Kruize - Oud-hoofddocent Frans vl-vu, Anost, Frankrijk
In zijn column ‘Iktionaire’ (Onze Taal oktober) geeft Jan Kuitenbrouwer een paar
voorbeelden van het, zoals hij het noemt, ‘Telescopisch Ballenbaks’ (TB), waarbij
delen van woorden in de spreektaal worden weggelaten (‘koonkuis’ voor ‘Koninklijk
Huis’). In NRC De Week van 29 september 2008 las ik in een necrologie van Relus
ter Beek een prachtig voorbeeld van het oprukkende TB: ‘(...) naar Srebrenica, waar
zich later een humanitair drama zou afspelen, waarover top heden de degens nog
worden gekruist’ (cursivering van mij - WK). Het gaat hier niet om een gewone
verschrijving, maar om een duidelijk geval van TB. De waarschijnlijk nog jonge
journalist hoorde in zijn hoofd, in plaats van ‘tot op heden’, ‘top heden’ rondzingen
en schreef dat onbekommerd op. Weet hij veel!

Puntkomma en dubbele punt
Nico Vissel - Zaandam
In de rubriek ‘Taalergernissen’ in het oktobernummer klaagt Arnoud van den
Eerenbeemt over het verschijnsel dat steeds vaker een puntkomma wordt gebruikt
op plaatsen waar je een dubbele punt zou verwachten. Zou dit kunnen komen
doordat de tekens op dezelfde toets op het toetsenbord zitten, en men vergeet de
shift-toets in te drukken als men een dubbele punt nodig heeft?

Schelden in Polen
Pepijn Hendriks - Leiden
Enkele opmerkingen in het artikel ‘Eikels en trutten over de grens’ van Jan Pieter
van Oudenhoven en Boele de Raad (Onze Taal september) verraden dat de auteurs
van het stuk niet goed bekend zijn met het Pools. Allereerst blijkt dat uit de tabel op
pagina 231. Het hierin genoemde Co za kultura is niet een aanduiding voor een
bepaald persoon, maar een verwijzing naar het ongepaste gedrag van die persoon.
Het betekent letterlijk ‘Wat voor cultuur!’ en kan vertaald worden met ‘Wat een
onbeschaamdheid!’ Verder betekent kurwa inderdaad ‘hoer’, maar het is ook een
algemeen scheldwoord, dat uitgelokt wordt door de situatie. Een Nederlands
equivalent is hier misschien godver! Als een vrouw ‘kurwa’ toegevoegd wordt,
vermengen de twee betekenissen zich, maar als het tegen een man gezegd wordt,
is de betekenis ‘hoer’ eigenlijk uitgesloten.

‘Het regent zonnestralen’
Eef Kersseboom - Vlaardingen
De oktoberaflevering van Guus Middags rubriek ‘Zong’ gaat over de tekst van het
nummer ‘Het regent zonnestralen’ van Acda en De Munnik. Hij schrijft over die titel:
‘Het is een nieuwe uitdrukking die al meteen klinkt als een oude vertrouwde
zegswijze.’ Voor het Nederlandse taalgebied is dat juist, maar helemaal nieuw is
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de zin niet. In de jaren dertig van de afgelopen eeuw werd de song ‘It's Raining
Sunbeams’ op de grammofoonplaat vastgelegd door de Canadese zangeres Deanna
Durbin.

Deanna Durbin zong in de jaren dertig ‘It's Raining Sunbeams’.

Weggevallen
In het vorige nummer is bij de ‘woordwolk’ met uitdrukkingen uit de speeches van
Barack Obama (blz. 317) de bronvermelding weggevallen. De illustratie is ontleend
aan www.speechwars.com van Ben Reis.
Meer informatie over de speeches van Obama is te vinden via
www.onzetaal.nl/2008/11/obama.php.
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Taaladviesdienst
Vraag en antwoord
Evenaar en evenaren
?Is er een verband tussen de woorden evenaar en evenaren?
!Er is alleen maar een indirect verband: beide woorden hebben te maken met het
werkwoord evenen.
De oudste betekenis van evenaar is ‘balans, weegschaal’; letterlijk ‘gelijkmaker’,
want het is afgeleid van evenen (ook wel effenen), dat ‘gelijkmaken’ of ‘in evenwicht
brengen’ betekende. Op basis van dit woord evenaar ontstond een nieuw werkwoord
evenaren voor ‘in balans zijn’, dat later ‘overeenstemmen, gelijkwaardig zijn, opwegen
tegen’ ging betekenen.
Daarnaast is evenaar (vooral) bekend als benaming van de denkbeeldige lijn
tussen het noordelijk en zuidelijk halfrond (de ‘nulde breedtegraad’). Dit is een
zogeheten leenvertaling: naar analogie van het Latijnse aequator, dat van het
werkwoord aequare (‘gelijkmaken’) komt, werd in het Nederlands van evenen het
woord evenaar afgeleid, dat er zo dus een betekenis bij kreeg. Voluit luidt de Latijnse
aanduiding overigens aequator dies et nocti, oftewel ‘gelijkmaker van dag en nacht’,
omdat het op de evenaar altijd even lang dag is als nacht (namelijk twaalf uur).

Wát een pakjes
?Hoe zit de zin ‘Wát een pakjes liggen hier!’ in elkaar?
!‘Wát een pakjes liggen hier!’ houdt in dat iemand vindt dat ergens erg veel pakjes
liggen. ‘Wat een...’ kan ook duiden op ontzag, vertedering, verbazing, afschuw of
iets dergelijks: ‘Wat een oren heb jij’, ‘Wat een slimmerds zijn dat!’, ‘Wat een
manieren!’ Soms is het voor meer dan één uitleg vatbaar: ‘Tjonge, wat een schepen!’
kan betekenen dat ergens veel schepen liggen, maar ook dat er sprake is van grote
of anderszins opmerkelijke schepen.
Opvallend is het lidwoord een, dat normaal gesproken niet voor een meervoud
kan staan. Volgens de Algemene Nederlandse Spraakkunst (1997) is wat in zulke
zinnen een ‘uitroepend voornaamwoord’ of ‘exclamatief pronomen’ en wordt het in
die functie altijd gevolgd door een, ook bij een meervoudsvorm.

Amish/amish
?Amish is de naam van een zekere geloofsgemeenschap in de VS. Schrijf je
dat met een hoofdletter of een kleine letter? En hoe kun je dit woord precies
gebruiken?
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Amish of amish?
Foto: GenenC55

!Zowel in de officiële spelling als in de witte spelling is amish juist. De reden is
dat het om een religieuze aanduiding gaat, en benamingen van levensbeschouwelijke
stromingen en afleidingen daarvan krijgen kleine letters: christendom, moslims,
baptistisch, scientologist, etc.
Amish kan zowel enkelvoud als meervoud zijn: ‘We zagen een bebaarde amish
lopen’, ‘De amish leven volgens oude regels.’ Daarnaast wordt het vaak met een
zelfstandig naamwoord gecombineerd: amish()jongen, amish()gemeenschap.
Woordenboeken en spellinggidsen laten zich er niet over uit of dergelijke combinaties
aaneen moeten worden geschreven of los, dus met amish als bijvoeglijk naamwoord.
In het Engels, waar het woord vandaan komt, kan Amish ook een bijvoeglijk
naamwoord zijn, maar dat gebruik is in het Nederlands niet doorgedrongen; de
verbogen vorm amishe kom je bijvoorbeeld nauwelijks tegen. Los schrijven (amish
jongen, amish gemeenschap) is daarom niet goed te verdedigen; de voorkeur gaat
uit naar amishjongen, amishgemeenschap, etc. Een streepje mag ook: amish-jongen,
amish-gemeenschap.

Naam met uitroepteken
?Als een naam op een uitroepteken of een vraagteken eindigt, komt er dan
aan het eind van de zin een punt achter?
!Nee, combinaties van een punt en een ander leesteken aan het eind van een zin
worden bij voorkeur vermeden. Voorbeelden van namen die op een uitroepteken
eindigen, zijn Stop Aids Now! (een stichting), Joomla! (een softwareprogramma) en
Groen! (een Vlaamse politieke partij); een voorbeeld met een vraagteken is Therapy?
(een rockband). Ook na film- en liedtitels en dergelijke die op een uitroep- of
vraagteken eindigen, zoals Schatjes!, What the Bleep Do We Know!? en In the
Flesh?, komt geen zinseindepunt. (Zulke titels staan overigens vaak cursief of tussen
aanhalingstekens.) Er kan eventueel wel een uitroepteken of vraagteken achter
komen.
Een paar voorbeelden:
-

Zij zijn lid van Groen!
Ik ben donateur van Stop Aids Now!
Hij heeft twee cd's van Therapy?
Ze moest hard lachen om Schatjes!
Ik ga morgen naar Therapy?!
Gebruik jij ook Joomla!?
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Opleideling
?Ik kom soms het woord opleideling tegen. Ik begrijp dat het zoiets betekent
als ‘cursist’, maar is het een goed woord?
!Taalkundig gezien wel; het is alleen niet erg bekend en kan daarom niet zonder
erg bekend en kan daar om niet zon der meer voor elke doelgroep worden gebruikt.
Opleideling betekent letterlijk ‘iemand die wordt opgeleid’; het is net zo opgebouwd
als bijvoorbeeld beschermeling en dopeling (‘iemand die beschermd/gedoopt wordt’).
Het achtervoegsel -(e)ling drukt hier uit dat een persoon een handeling (opleiden,
beschermen, dopen) ondergaat. Er zijn ook woorden waarin -(e)ling iemand aanduidt
die de handeling úítvoert, zoals leerling (‘iemand die leert’) en vluchteling (‘iemand
die vlucht of gevlucht is’).
De term opleideling komt niet uit de onderwijshoek; hij is vooral gangbaar in
vakgebieden als psychologie en psychiatrie en is waarschijnlijk ontstaan uit de
behoefte aan een breder begrip dan leerling, student of cursist. Zo wordt in het
opleidingsreglement van de Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en
Groepspsychotherapie naar eigen zeggen ‘consequent gesproken van de opleideling,
wanneer bedoeld wordt: leerling, cursist, kandidaat-groepstherapeut, groepswerker
in opleiding, etc.’ Buiten dit soort vakteksten is opleideling (nog) niet erg gangbaar.
Op de website van Onze Taal worden zo'n 1300 taalkwesties besproken:
www.onzetaal.nl/advies.
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‘Alle mensen zijn van nature geestdriftig over taal’
David Crystal over het populariseren van taalwetenschap
Marc van Oostendorp
David Crystal is waarschijnlijk de bekendste populair-wetenschappelijke
auteur over taal ter wereld. En de veelzijdigste. Spreken buitenlanders
beter Engels dan Engelsen? Gaat de taal ten onder aan het sms'en? Hoe
saai is de taalwetenschap? En waar komen Crystals grote enthousiasme
en betrokkenheid vandaan?

Foto: Susanne van der Kleij

De Engelse taalkundige David Crystal (1941) wil de wereld verbeteren. ‘De meeste
mensen doen zichzelf tekort’, zegt hij, ‘doordat ze zo weinig weten over taal. Ze
laten zich een minderwaardigheidscomplex aanpraten. Zo denken veel Engelsen
dat buitenlanders beter Engels spreken dan zijzelf. Dat komt doordat we allerlei
krankzinnige grammaticaregels hebben verzonnen. Die regels gaan in tegen het
taalgevoel van een Engelsman, maar een Nederlander die de taal op school heeft
geleerd, weet niet beter. En veel Engelsen geloven dat je alleen goed Engels spreekt
als je je aan die idiote regels houdt.’
‘Je mag een zin bijvoorbeeld niet eindigen met een voorzetsel. In plaats van “He's
the man I have been talking to” zou je moeten zeggen “He's the man to whom I have
been talking.” In het dagelijks leven zeggen wij al sinds de vroeg-middeleeuwse
tijden van de Angelen en de Saksen het eerste. Maar ooit heeft iemand bedacht
dat dit niet logisch in elkaar steekt en nu zitten we met de brokken.’
Crystal wil die onzekerheid en dat onbegrip vervangen door nieuwsgierigheid en
enthousiasme. Zelf wordt hij door die laatste kwaliteiten gedreven. Hij heeft inmiddels
tientallen boeken en honderden artikelen gepubliceerd over taal, en is nog lang niet
van plan om op te houden. Wie met hem spreekt, krijgt een stortvloed van plannen
en anekdotes over zich heen. Er zijn weinig mensen die hun liefde voor taal zo
welsprekend onder woorden weten te brengen.
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■Uilskuiken
Volgens Crystal zijn vooral mensen van middelbare leeftijd de dupe van het
taalonderwijs in Groot-Brittannië. ‘In 1965 werd bij ons het traditionele
grammatica-onderwijs afgeschaft. Dat was deels misschien terecht, het was een
schools vak waarin nogal schimmige ideeën werden verkondigd, zoals die
voorzetselregel. Het probleem was dat het kind daarbij met het badwater werd
weggegooid. (Kent u die uitdrukking in het Nederlands ook? Ja? Wat interessant!)
Het vak werd niet vervangen door een andere manier om na te denken over taal.
Pas in 1990 is het ons gelukt om de grammatica, in een moderne vorm, opnieuw in
te voeren op de scholen.’
‘De mensen die in de tussenliggende periode naar school zijn gegaan, kunnen
nauwelijks nadenken over taal. Hun baas, die oud genoeg is om nog wél de
traditionele regels te hebben geleerd, stuurt hun rapporten terug met een aantekening
in de kantlijn: “Uilskuiken! Dit is geen goed Engels!” Ze krijgen ingepeperd dat ze
dom zouden zijn, maar ze kunnen zelfs niet bevroeden waar hij het over heeft.’
Ook van zijn eigen schooltijd herinnert Crystal zich de uren Engels vooral als
enorm saai. Hoe raakte hij dan toch geboeid door taal? ‘Dat komt doordat ik in Wales
opgroeide, dat wil zeggen: in een tweetalige gemeenschap, want sommige mensen
spraken Engels en anderen Welsh. Het fascineerde me dat mijn ouders tegen de
ene persoon anders spraken dan tegen de ander. Op school leerde ik bovendien
Latijn en Grieks, Frans en Duits. Al die verschillen tussen die talen, hoe was het
mogelijk!’

■Veldjes
De jonge Crystal ging naar Londen om er taalwetenschap te studeren, maar ontdekte
al snel dat ook die studie in de vroege jaren zestig ‘gortdroog’ was: ‘Het werd
gegeven door oudbakken Duitse professoren. We kregen bijvoorbeeld in het eerste
jaar een cursus waarin we iedere week een geleerd taalkundig boek moesten
bestuderen. De allereerste week betrof dat The Meaning of Meaning, van C.K.
Ogden en I.A. Richards. Kent u dat? Het is een taai en ingewikkeld werkstuk over
de betekenis van het woord betekenis. Ik zakte voor dat tentamen en was zelfs trots
op de vier die ik kreeg.’
Misschien had hij het bijltje erbij neergegooid als hij na een tijdje niet in contact
was gekomen met andere docenten. Van hen leerde Crystal hoe de taal je leven
kon vullen. ‘Een van hen zei: kom dit weekeinde naar die-en-die pub nabij Oxford,
want we gaan onderzoek doen naar plaatsnamen. In zo'n kroeg zorgden we dat we
in gesprek raakten met de oudste bezoeker. “Mogen we u iets vragen over die
veldjes die daar liggen?”, vroegen we. “Waarom heten die eigenlijk de Skeleton
Fields?” En dan kwamen de verhalen los. Dat zijn natuurlijk de dingen die je hart
laten opbloeien voor de taal: de menselijke geschiedenis. De schandaaltjes.’
‘Alle mensen zijn van nature geestdriftig over taal, de helft van alle
spelprogramma's op tv gaat op de een of andere manier over taal. Mijn dochter
woont met haar Venezolaanse man hier in Amsterdam; gisteren liep ik over straat
met mijn vijfjarige kleinzoon en een van zijn vriendjes. Zij waren ineens helemaal
gefascineerd door het woord dankjewel: “Dankjewel, auto”, zeiden ze, en “Dankjewel,
vliegtuig.” Pas als ze naar school gaan, wordt ze ineens duidelijk gemaakt dat taal
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iets moeilijks is, en dat je je moet schamen als je alle regeltjes niet vlekkeloos
toepast.’

‘Dat zijn natuurlijk de dingen die je hart laten opbloeien voor de taal: de
menselijke geschiedenis. De schandaaltjes.’

David Crystal
David Crystal (1941) is waarschijnlijk de bekendste populair-wetenschappelijke
schrijver over taal ter wereld. Hij groeide op in Holyhead in Noord-Wales, waar hij
inmiddels ook weer woont. Tot 1984 werkte hij aan de universiteiten van Bangor in
Wales en Reading in Engeland; hij nam ontslag om zich als onafhankelijk taalkundige
te kunnen vestigen.
Hij publiceerde meer dan honderd, doorgaans populair-wetenschappelijke boeken
over taal, waarvan de bekendste waarschijnlijk de Cambridge Encyclopedia of the
English Language en de Cambridge Encyclopedia of Language zijn. Daarnaast
schreef hij over kindertaal, taal en internet, bedreigde talen, de rol van het Engels
als wereldtaal, Shakespeare en stijl.
Ook trad hij op voor radio- en tv-programma's van de BBC, was een van de
oprichters van English Today (een soort Engelse tegenhanger van Onze Taal),
redigeerde series boeken en naslagwerken, schreef gedichten en toneelstukken,
en hij was directeur van onder meer een internetbedrijf en een stichting die het
klooster van zijn woonplaats wil beschermen.

■Vliegtuig op de snelweg
Crystal kiest de onderwerpen van zijn boeken zó uit dat hij ten strijde kan trekken
tegen die schaamte. Een van zijn laatste boeken gaat bijvoorbeeld over sms-taal:
‘We versturen wereldwijd inmiddels miljarden sms-berichten per dag. Veel mensen
menen dat dit een ramp is voor de taal, dat het verkeerde spelling in de hand werkt
en dat kinderen niet meer op een andere manier kunnen schrijven. Maar ik ben
eens naar een school gegaan en heb het aan de leerlingen gevraagd: “Zou je
woorden ook zo schrijven in een officiële brief?” Ze keken me stomverbaasd aan:
“Nee, natuurlijk niet, waarom zouden we dat doen?”’
Volgens Crystal is het gebruik van sms-taal juist een uiting van creativiteit. Toch
blijven mensen bang dat de bestaande talen bedreigd worden door de nieuwe media.
‘Mensen lijken de angst op te zoeken. Het is alsof iedereen de hele tijd zou roepen:
“Heremijntijd, zo dadelijk stort er nog een vliegtuig op de snelweg! Als dat gebeurt,
gaan we er allemaal aan!” Het is dan je taak als wetenschapper om mensen erop
te wijzen dat het nog nooit gebeurd is dat een vliegtuig precies op de snelweg
neerstort.’

■Heftige emoties
Hoe komt Crystal zo betrokken bij mensen die zich onzeker voelen over hun taal?
‘Aan het begin van mijn carrière werkte ik met kinderen met een taalstoornis’, zegt
hij. ‘Hoe kun je nu niet betrokken zijn als je te maken krijgt met kinderen met dat
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soort problemen? Hun ouders zijn radeloos omdat het kindje veel te laat lijkt te
beginnen met praten,

Onze Taal. Jaargang 77

346
en de emoties lopen hoog op. Ik heb een aantal boeken geschreven over de manier
waarop taalkundige inzichten in zulke gevallen kunnen worden ingezet, de klinische
linguïstiek.’
Zo zijn er meer menselijke zorgen en problemen waarvoor de taalkundige zich
kan inzetten. ‘De laatste jaren heb ik me net als veel andere taalkundigen
beziggehouden met bedreigde talen. Op dit moment worden er wereldwijd ongeveer
5000 talen gesproken. Daarvan zullen er de komende eeuw enkele duizenden
uitsterven. Je kunt dat vanuit je studeerkamer vaststellen en simpelweg accepteren
dat een groot aantal taalkundige gegevens verdwijnt. Maar als je naar de mensen
toe gaat die zulke talen nog spreken, word je geconfronteerd met de heftige emoties
die zij hebben over het verdwijnen van eeuwenoude tradities. Daar kun je niet
gevoelloos bij blijven.’

■Heineken-reclames
Een aantal andere recente boeken van Crystal gaan over de taal van Shakespeare.
Zo schreef hij een handleiding over de beste manier om de versregels van de grote
Engelse schrijver uit te spreken en enkele studies over zijn woordgebruik. Met zijn
zoon, de acteur Ben Crystal, treedt hij regelmatig op met wat hij ‘uitvoeringslezingen’
noemt: ‘Het zijn wetenschappelijk verantwoorde lezingen, maar tegelijkertijd spelen
we er toneel bij.’ Dat soort lezingen voert David Crystal overigens ook alleen op,
over allerlei onderwerpen. Hij staat op, en imiteert een aantal Britse
Heineken-reclames uit de jaren zeventig zoals hij dat ook op het toneel doet.

Illustratie: Matthias Giesen

Had hij niet zelf acteur willen zijn? ‘Nee!’, zegt hij geschrokken. ‘Dan herhaal je
jezelf!’ Hij heeft al zo'n hekel aan het persklaar maken van nieuwe edities van
standaardwerken als de Cambridge Encyclopedia of the English Language. ‘Ik schrijf
liever een nieuw boek over een nieuw onderwerp.’
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Altijd een taalkundige
Een van Crystals persoonlijkste en opmerkelijkste boeken is By Hook or By Crook.
A Journey in Search of English (‘Linksom of rechtsom. Een zoektocht naar het
Engels’). In dit boek beschrijft Crystal een reis door Engeland en een aantal andere
landen. Boven alles geeft het boek een inkijkje in de bijzondere manier waarop
taalkundigen de wereld bezien - of eigenlijk: waarop David Crystal de wereld beziet.
Overal is taal en over al die taal valt wel iets op te merken. Hij loopt bijvoorbeeld
over een pier in San Francisco en neemt zich voor om nu eens niet de hele tijd
taalkundige te zijn:
Maar dat was onmogelijk. Het gebied rondom Pier 39 vertoonde zo veel
ingenieus taalspel dat ik mijn opschrijfboekje en camera de hele tijd
benutte. Vooral de namen van winkels zetten me aan het denken. Het
leek erop dat het Engels alleen maar regels had zodat het effect het
grootst zou zijn als ze doorbroken werden.
Sommige winkelnamen waren woordspelingen of spellingspelletjes: Krazy
Kaps verkocht modieuze hoofddeksels. Bare Escentuals verkocht
cosmetica. Shirtique verkocht vrijetijdskleding voor mannen. (...)
Aan een tafeltje zat iemand een Brits importproduct te lezen - een Harry
Potter. Tenminste, een veramerikaniseerde versie van Harry Potter. Dat
kon ik aan de titel zien: die was Harry Potter and the Sorcerer's Stone in
plaats van Philosopher's Stone. De Amerikaanse uitgever was
klaarblijkelijk bang dat kinderen in de VS problemen zouden hebben met
het begrip ‘filosoof’. (...)
Een echtpaar kwam aan een ander tafeltje te zitten. ‘Wil je een broodje?’,
vroeg de man. ‘No, I just ate’, zei de vrouw. Dat is een van de weinige
grammaticale verschillen tussen het Brits- en het Amerikaans-Engels. Ik
zou hebben gezegd: ‘No, I've just eaten.’

■Autobiografie
Hoewel hij de pensioengerechtigde leeftijd inmiddels gepasseerd is, heeft Crystal
nog veel plannen. ‘Ik werk verder aan mijn weblog met taaladviezen
(david-crystal.blogspot.com) en mijn podcast voor de BBC. Ik wil een boek schrijven
over taal voor kinderen van tien en elf. Dat heb ik nog nooit gedaan - alleen voor
jongere kinderen. Onlangs zijn we begonnen met opnames voor een dvd met enkele
van mijn lezingen. En de British Library heeft me gevraagd om in 2010 de
gastconservator te zijn van een grote tentoonstelling over de Engelse taal.’ Binnenkort
verschijnt zijn autobiografe It's Just a Phrase I Am Going Through (‘Het is maar een
frase waar ik doorheen moet’ - ‘Mijn vrouw wilde die woordspeling graag’).
Eén activiteit heeft Crystal achter zich gelaten. Tot twee jaar geleden had hij
samen met zijn vrouw een bedrijfje dat zich onder andere specialiseerde in
technieken om het internet te doorzoeken. Dat bedrijfje heeft hij inmiddels verkocht.
‘Het was geen hoogdravende technologie, maar het was een manier om de
hypotheek te kunnen betalen. Ik ben blij dat ik ervanaf ben, want al die
business-terminologie is niets voor mij. Ik wil bezig zijn met taal en niet met centen.’
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Taaladviesdienst
Gaten in de taal
Prijs naar goeddunken
Hoe noem je je broer en zus in één woord? Is er een woord voor het
geluid van schaatsen op natuurijs? En zou er een treffende term te
bedenken zijn voor rokers die hun sigaret noodgedwongen buiten
de deur van een horeca-gelegenheid opsteken? Denk mee en vul de
gaten in de taal.
In oktober vroegen we ons hier af of er een woord te bedenken is voor een
verkoopprijs die helemaal aan de koper wordt overgelaten. Die kan - als hij wil - op
die manier zijn waardering voor het product in geld uitdrukken. Er kwamen niet zo
veel reacties binnen, maar de 24 lezers die reageerden, droegen maar liefst 59
verschillende suggesties aan.
Daarbij ging het onder meer om woorden als magbedrag, eigenwaarde, bonnefooi
en simpelweg donatie - maar dat laatste houdt gewoonlijk in dat iemand wel geld
geeft maar er niets voor terug verwacht. Het merendeel van de ingezonden woorden
bevatte het woord prijs, wat natuurlijk wel zo duidelijk is. Een opvallende inzending,
hoewel misschien met een ietwat dreigende bijklank, was prijs des oordeels, een
vondst van Els Mayen.
Andere prijs-woorden waren onder meer dunkprijs, emoprijs, graagprijs, keuzeprijs,
kiesprijs, mijnprijs, uwprijs, vrijprijs en zelfprijs. Daarvan werden dunkprijs, graagprijs,
kiesprijs en vrijprijs tweemaal ingezonden. Kiesprijs is misschien wat te gewoon,
dunkprijs doet aan het niet zo positieve dumpprijs denken, en vrijprijs aan wéér iets
anders. Blijft dus over: graagprijs. Wij vinden die duidelijk het sterkst: het sluit niet
alleen aan bij vraagprijs, maar graag benadrukt ook nog eens duidelijk de
betrokkenheid van de consument bij het product en bij het vaststellen van de prijs.
De eer gaat deze keer naar Douwe Brongers en Jan Vork.

Oproep: restaurantzitje
Het voorbeeld heeft al een paar keer in het intro van deze rubriek gestaan. Er zijn
heel wat restaurants - bovengemiddeld vaak Griekse - waar je, meestal met vier en
soms met meer mensen, in een soort ‘gezellig hoekje’ zit waar je voor je gevoel iets
meer privacy hebt. Het Engels noemt zo'n ding een ‘booth’, maar hoe zou je zoiets
in het Nederlands kunnen noemen? Laat het ons weten via gaten@onzetaal.nl of
Genootschap Onze Taal, t.a.v. Taaladviesdienst, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag.
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Hoe noemen we een ‘booth’ in het Nederlands?

Stuit u zelf weleens op een verschijnsel waarvan u merkt dat er geen
gangbaar Nederlands woord voor bestaat? Dan willen we dat graag in
deze rubriek voorleggen aan de andere lezers. Stuur uw suggesties naar
de Taaladviesdienst.

Digitale versie Onze Taal
Sinds begin dit jaar is het tijdschrift Onze Taal ook digitaal beschikbaar, via internet.
Wat daar de voordelen van zijn, kunt u zien op www.onzetaal.nl. Daar staan twee
proefnummers, die u kunt bereiken door te klikken op de knop ‘Digitale Onze Taal’.
U ontdekt dan dat de digitale editie van Onze Taal niet alleen prettig leesbaar en
goed doorbladerbaar is, maar ook nog eens verrijkt is met allerlei aanklikbare
voorzieningen, waardoor direct achterliggende informatie wordt opgeroepen.
Toegang tot alle nieuwe elektronische nummers is mogelijk met een apart
abonnement. Dat kost €27,50 per jaar, of €13,75 extra als u al geabonneerd bent
op de papieren versie. Daarnaast kunt u met het abonnement terecht in het
elektronische archief met álle nummers van het tijdschrift vanaf 1932.
Voor lezers buiten Nederland en België is de digitale versie een stuk goedkoper
dan een papieren abonnement, en vaak ook gemakkelijker. Geen vertraagde of
zoekgeraakte post meer. Voor scholen, bibliotheken en bedrijven ontstaan er nieuwe
toepassingen voor Onze Taal; een digitale versie kan sneller en gemakkelijker
verspreid worden. Voor dit grootschaliger gebruik zijn licenties af te sluiten, waardoor
de prijs per gebruiker sterk terugloopt.
Voor aanmelding of meer informatie kunt u mailen naar administratie@onzetaal.nl
of bellen met 070 - 356 12 20.
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Van EU-ambtenaren tot taalcoaches
Redactie Onze Taal
Waarover ging het taalnieuws dit jaar? Vaak over de taalvaardigheid van
allochtonen. En over de problemen met de universitaire talenstudies.
Maar ook uit de Europese Unie was van alles te horen: over meertaligheid,
nationale identiteit en het Engels dat oprukt in Brussel en Straatsburg.
Een overzicht van het taaljaar 2008.

Taalcoaches voor inburgeraars
Dit jaar was er opvallend veel aandacht voor het Nederlands van nieuwe
Nederlanders. Dat daar nog weleens wat aan schort, bleek deze herfst uit onderzoek
van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het CBS. Ongeveer 21 procent van de
eerste generatie Turken heeft vaak of altijd problemen met het Nederlands, bij de
eerste generatie Marokkanen is dat percentage 13. De generaties daarna doen het
beter, maar er is dus nog wel werk aan de winkel.
In juni gaven minister-president Balkenende en toenmalig minister voor integratie
Vogelaar daarom het startsein voor de campagne ‘Het begint met taal’, waarin de
overheid samenwerkt met onder meer Gilde SamenSpraak, Vluchtelingenwerk
Nederland, Humanitas en het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen). Via radio- en
tv-spotjes, advertenties en een website werden we ervan doordrongen dat
Nederlands ‘de taal van meedoen’ is, oftewel: ‘De Nederlandse taal verbindt ons
allemaal.’
Mensen die het Nederlands onvoldoende beheersen, moesten op die manier
worden overgehaald om die taal te gaan leren. Maar de boodschap was nadrukkelijk
ook gericht tot de degenen die het Nederlands wél machtig zijn. Zij werden
geënthousiasmeerd om ‘taalcoach’ te worden, dat wil zeggen: om op vrijwillige basis
geregeld met iemand op te trekken om diens taalvaardigheid bij te spijkeren. Zulke
initiatieven bestonden al langer, maar het is de bedoeling dat het allemaal wat
structureler wordt aangepakt.
Eind oktober kreeg dat zijn beslag. Op www.hetbegintmettaal.nl werd een database
geïntroduceerd waarmee met een paar muisklikken te zien is waar je in je buurt
terechtkunt als taalcoach. En daarnaast: waar je een taalcoach kunt vinden, en
natuurlijk: hoe je je kunt aanmelden voor een taalcursus. Ook deze vervolgcampagne
werd breed uitgemeten in advertenties, dit keer nadrukkelijk ook in de lokale media,
zoals huis-aan-huisbladen.
Dit jaar stond trouwens niet alleen de táál van de nieuwe Nederlanders in de
belangstelling, ook de manier waarop er in onze taal over hen wordt gesproken was
een punt van discussie. Althans: even. Minister van Justitie Hirsch Ballin pleitte er
in februari voor om zowel de aanduiding allochtoon als autochtoon af te schaffen,
omdat die zorgen voor ‘valse tegenstellingen’. De Kamer foot hem vrijwel direct
terug; zijn voorstel werd niet alleen ongewenst maar ook onmogelijk gevonden. Of
het met die discussie te maken heeft is niet duidelijk, feit is in elk geval dat het woord
allochtoon niet voorkomt op www.hetbegintmettaal.nl. Daar is sprake van
‘inburgeraars’.

Taal in de EU
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De Europese Unie met haar 23 officiële talen hecht veel belang aan het taalbeleid.
Niet voor niets is er sinds januari 2007 een commissaris die zich enkel richt op het
bevorderen van meertaligheid onder de EU-burgers: de Roemeen Leonard Orban.
Als we twee vreemde talen spreken, zoals de EU graag wil, bevordert dat het
wederzijds begrip en de economische samenwerking. Maar de eigen identiteit van
de burger is ook belangrijk, en dus streeft de EU naar bescherming van minderheden
en hun talen. Een van de gevolgen van dit beleid is de semi-officiële status die het
Welsh dit jaar gekregen heeft: inwoners van Wales mogen zich voortaan in de eigen
taal tot de EU wenden, en in die taal antwoord verwachten. Andere minderheidstalen,
zoals in Nederland het Fries, het Nedersaksisch, het Limburgs, het Romani en het
Jiddisch, worden beschermd onder het Europees Handvest voor Regionale en
Minderheidstalen, dat dit jaar tien jaar bestond.
De bepalingen in het handvest waren voor het comité van ministers van de Raad
van Europa aanleiding Nederland zachtjes op de vingers te tikken. De regering zou
vooral meer haar best moeten doen om het onderwijs in de eerstgenoemde vier
talen te bevorderen. Andere lidstaten zijn overigens nog niet zo ver als Nederland:
twaalf landen moeten het handvest nog ratificeren. Frankrijk zette dit jaar na jaren
van discussie de eerste schreden in die richting.
Dan zijn er natuurlijk ook nog de EU-medewerkers zelf: de politici en de
ambtenaren. Ondanks de roep om meertaligheid maken die onderling steeds meer
gebruik van het Engels. In 2006 was 72% van alle door de Europese Commissie
geproduceerde documenten in die taal, en dat is veel lidstaten een doorn in het oog.
Met name de Duitsers hebben dit jaar aangedrongen op een belangrijker positie
voor hun taal.
Er gaan trouwens ook stemmen op om een eind te maken aan de meertaligheid
van de EU. Emeritus hoogleraar Abram de Swaan signaleert dat de Europese
taaldiversiteit niet werkbaar is en dat in de praktijk vaak voor het Engels als lingua
franca wordt gekozen. ‘Hoe meer talen we bevorderen, hoe meer het Engels de
overhand zal krijgen’, zo zei hij tijdens een internationaal debat in het kader van het
Europese jaar van de interculturele dialoog. Hij ziet maar één oplossing: het
overstappen op twee of drie gelijkwaardige werktalen en de overige talen laten
schieten.
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Illustratie: Hein de Kort

Moeilijke tijden voor talenstudies
Universitaire talenstudies belandden dit jaar wederom in zwaar weer. Een tijdje
terug leek het even iets beter te gaan: in 2006 was het aantal talenstudenten voor
het eerst in jaren weer toegenomen, en fors ook: met 8%. Maar omdat veel
opleidingen ondanks die toename eerder minder dan meer geld kregen, kwamen
ze opnieuw in nood - de Universiteit van Amsterdam (UvA) bijvoorbeeld.
Die universiteit had al enkele jaren geprobeerd via de kaasschaafmethode te
bezuinigen, maar dat lukte niet. Daarom werden er in mei van dit jaar hardere
maatregelen aangekondigd, in de nota Toekomstplan taal- en letterkunde. Daarin
stond dat kleine, gespecialiseerde vakken moesten worden ‘verbreed’, zodat
studenten makkelijker kunnen aanschuiven bij andere opleidingen.
Die verbreding is een trend die zich voordoet op veel universiteiten. Zo kun je in
Groningen geen ‘Frans’, ‘Italiaans’ of ‘Spaans’ meer studeren, maar ‘Romaanse
taal en cultuur’, wat bijvoorbeeld betekent dat je in de eerste fase geen les meer
krijgt in de ene taal die je vlekkeloos wilt leren beheersen, maar dat je een breed
oriëntatiejaar volgt, en dat je voor een goede taalbeheersing naar het buitenland
gaat.
UvA-alumnus Erik Schoonhoven wond zich zó op over het Amsterdamse voorstel
tot verbreding dat hij samen met talenstudent Jonathan Oudendijk de website
Reddetalen.nl oprichtte. Gesteund door onder anderen de schrijvers Arthur Japin
en Hella Haasse strijdt hij op die website en via andere media tegen de
‘oppervlakkigheid’ en ‘verschraling’ die dit ‘rendementsdenken’ met zich mee zou
brengen - en met succes: de UvA trok het controversiële plan in.
Daarmee is er voorlopig nog geen oplossing voor de financiële problemen
waarmee de UvA en sommige andere universiteiten kampen. De hoop is gevestigd
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op de Commissie Nationaal Plan Geesteswetenschappen, onder voorzitterschap
van de Amsterdamse burgemeester Job Cohen. Die commissie, die in september
vorig jaar door minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werd
opgericht, onderzoekt hoe het allemaal beter kan.
Eén lid van die commissie, oud-president van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen Frits van Oostrom, liet onlangs in de Volkskrant
weten waar volgens hem onder meer de schoen wringt: alfawetenschappers slepen
minder vaak commerciële opdrachten uit het bedrijfsleven binnen dan bèta's. ‘Daarom
zou het terecht zijn als de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek
NWO naar verhouding meer voor deze wetenschappen gaat doen’, aldus Van
Oostrom. ‘Onze commissie zal zeker adviseren dat er meer geld naar
geesteswetenschappen gaat.’
Het rapport van de commissie-Cohen wordt op 18 december gepresenteerd.

Dit jaar verder in het nieuws
januari
11 Schrijver Benno Barnard zwengelt in het Cultureel Supplement van NRC
Handelsblad een weken durende discussie aan over de Nederlandse Taalunie, die
in zijn ogen te weinig onderneemt om ‘onze in nood verkerende moedertaal’ te hulp
te schieten.

februari
21 Op de ‘Internationale Moedertaaldag’ begint officieel het door de Unesco
georganiseerde ‘Jaar van de talen’, dat de aandacht moet vestigen op de duizenden
talen die in de komende eeuw dreigen uit te sterven. In Nederland en Vlaanderen
zal er van het themajaar niet zo veel te merken zijn.

april
3 Staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs maakt bekend de komende jaren
enkele miljoenen extra uit te trekken voor de bestrijding van taalachterstanden bij
kleuters.

juni
9 Naar aanleiding van vragen van Tweede Kamerlid Jan Schinkelshoek (CDA)
bevestigt de Nederlandse Taalunie nog eens dat zij de spellingregels in 2015 (als
het Groene Boekje aan zijn tienjaarlijkse herziening toe is) ongemoeid zal laten.
19 Het voorstel van de Onderwijsraad aan het kabinet om kinderen al in de
kleuterklas Engels te onderwijzen, doet veel stof opwaaien.

juli
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18 De Vlaamse cultuurminister Bert Anciaux kondigt in diverse kranten aan dat hij
de Nederlandse Taalunie wil hervormen en er een ‘zichtbaarder’ organisatie van
wil maken.

september
16 Op Prinsjesdag kondigt minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst aan
werk te gaan maken van het kabinetsplan om het Nederlands te verankeren in de
grondwet. In de dagen erna roeren de Friezen zich: die willen hun taal dan óók in
de grondwet.

oktober
7 VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie dringen er in een brief aan Kamervoorzitter
Gerdi Verbeet op aan scherper op te treden tegen grove taal in het parlement.

december
17 Uitzending Groot Dictee der Nederlandse Taal, dit jaar samengesteld door
schrijfster Kristien Hemmerechts.
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Het taaljaar 2008
Meningen van taalgebruikers

Benno Barnard
dichter, essayist,
toneelschrijver
Foto: Vincent Mentzel /
Hollandse Hoogte

Bart Chabot
dichter

1. De toespraken van
Barack Obama; hoop en
optimisme zijn weer
helemaal terug.

Paulien Cornelisse
cabaretier en columnist
Nrc.next en NRC
Handelsblad

1. Jaaaaa, het succes van
Obama natuurlijk! En
daarmee het in de
Nederlandse taal opnemen
van de frase ‘Yes we can!’
Zelf zeg ik vrij vaak: ‘Ik
vind dat niet bepaald “Yes
we can” van je.’

Johannes van Dam
journalist

1. Verbasteringen en
fouten die de betekenis
van woorden en
uitdrukkingen wijzigen,
zoals éminence grise in
plaats van nestor, of
consumeren (van een
huwelijk) in plaats van
consummeren.

Erik Dams
tekstschrijver; redacteur
Taalpost

1. Het jaar deed aan
ecorijden. In de eerste zes
maanden dacht je bij dat
woord aan ‘ecologie’. Na
de vakantie schakelde je
automatisch over naar
‘economie’.

Kristien Hemmerechts
schrijfster

1. In Vlaanderen de
definitieve doorbraak van
de streektaal in liedjes
(vooral dan het
West-Vlaams en het

Foto: Arenda Oomen

Foto: Chris van Houts

Foto: Bart Castelein

1. Wat is de belangrijkste
gebeurtenis of trend
van het afgelopen
taaljaar?
1. Het groeiende
onvermogen van talloze
Nederlandse acteurs en
televisiepersonen om
behoorlijk te articuleren.
De onverstaanbaarheid
van Paul de Leeuw lijkt me
dan weer een voordeel.
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Antwerps), zie het succes
van de Fixkes, Hannelore,
Flip Kowlier en Wannes
Cappelle.
Peter Smulders
directeur Genootschap
Onze Taal

1. Het debat over het
vermeende einde van de
standaardtaal en de
mogelijkheden om taal te
reguleren: noodzaak voor
de één, illusie voor de
ander.

Mei Li Vos
Tweede Kamerlid PvdA

1. De Obamania, en de
manier waarop de nieuwe
president met woorden
werkt. ‘Change we can
believe in.’ Het waren
soms rare grammaticale
constructies, maar het
werkt wél.

Mieke van der Weij
radio- en tv-journaliste

1. Dat fouten zo normaal
gevonden worden. Met ‘Ik
pas mijn jas’ en ‘De jas
past mij’ bijvoorbeeld gaat
het vaak mis. Laatst in de
Volkskrant nog: ‘Het ergste
vond ik dat ik mijn rode jas
niet meer pas.’

Foto: Reformatorisch Dagblad

Foto: Willem Feddema

Benno Barnard
dichter, essayist,
toneelschrijver
Foto: Vincent Mentzel /
Hollandse Hoogte

2. Wat is het beste boek
(of artikel of website)
over taal dat u dit jaar las
of gebruikte?
2. Ik noem liever het
ergerlijkste: Het einde van
de standaardtaal van Joop
van der Horst. De
onverschilligheid van deze
taalkundige voor
taalnormen vervult mij met
velerlei sombere
gevoelens.

Bart Chabot
dichter

2. De columns van Aaf
Brandt Corstius veelbelovend!

Paulien Cornelisse
cabaretier en columnist
Nrc.next en NRC
Handelsblad

2. Taalpost krijg ik, en kijk
ik vaak wel door. Ben niet
zo'n taalboekenfetisjist.

Foto: Arenda Oomen
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Johannes van Dam
journalist

2. De rubriek ‘Woordhoek’
van Ewoud Sanders in
NRC Handelsblad doet me
meestal veel deugd.

Erik Dams
tekstschrijver; redacteur
Taalpost

2. Ik luister graag naar de
wekelijkse podcast van het
programma Klare Taal van
Radio Nederland
Wereldomroep.

Kristien Hemmerechts
schrijfster

2. VRTtaal.net vind ik altijd
erg goed; handig ook is
Synoniemen.net.

Peter Smulders
directeur Genootschap
Onze Taal

2. De artikelen in het
meinummer van Onze Taal
over de mogelijkheden om
een vooraanstaand
gremium een taalnorm te
laten vaststellen.

Mei Li Vos
Tweede Kamerlid PvdA

2. Het artikeltje van Joris
Luyendijk in Nrc.next over
het gebruik van het woord
verbijsterend door politici.
Ik moet elke keer weer
grinniken als ik het lees.

Mieke van der Weij
radio- en tv-journaliste

2. Het in 2004 uitgekomen
standaardwerk van
Nicoline van der Sijs, Taal
als mensenwerk. Het
ontstaan van het ABN. En
het artikel van Arjen van
Veelen over de taal van de
treinconducteur in Onze
Taal van oktober vond ik
erg vermakelijk.

Foto: Chris van Houts

Foto: Bart Castelein

Foto: Reformatorisch Dagblad

Foto: Willem Feddema
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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.
Redactie Onze Taal

Benno Barnard
dichter, essayist,
toneelschrijver
Foto: Vincent Mentzel /
Hollandse Hoogte

3. Wat is het ergste woord
van 2008?
3. Kids. Ik heb twee
kinderen. Overigens
getuigt het van onhandig
verstopt provincialisme dat
de Hollanders het Engels
zo verafgoden en geen
enkele moeite meer doen
om Frans en Duits te leren.

Bart Chabot
dichter

3. Kredietcrisis, Fortis,
Fitna.

Paulien Cornelisse
cabaretier en columnist
Nrc.next en NRC
Handelsblad

3. Boerkini (‘zwempak met
geïntegreerde hoofddoek’).
Tegen het object heb ik
niets, wél tegen de jolige
samentrekking. Yoghurt en
mayonaise: yoghonaise.
Concurrent en collega:
conculega. Argh! (En
boerkini klinkt ook nog heel
lullig, er hangt een muffe
walm van boerenkool
omheen.)

Johannes van Dam
journalist

3. Pimpen of nog erger:
oppimpen.

Erik Dams
tekstschrijver; redacteur
Taalpost

3. Goed bestuur.

Kristien Hemmerechts
schrijfster

3. Kredietcrisis.

Foto: Arenda Oomen

Foto: Chris van Houts

Foto: Bart Castelein
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Peter Smulders
directeur Genootschap
Onze Taal

3. Omvallen. Je was dit
jaar niet bij de tijd als je
met andere woorden zei
dat het slecht ging met een
bedrijf.

Mei Li Vos
Tweede Kamerlid PvdA

3. Klip (in combinatie met
klaar). Veronderstelt dat de
overheid, politici en
bewindslieden eenduidige
oplossingen kunnen
bieden. Quod non, quod
nooit. Het is misschien het
onderliggende
maakbaarheidsideaal en
de behoefte aan
versimpeling die me er zo
in storen.

Mieke van der Weij
radio- en tv-journaliste

3. Swaffelen. Dat vind ik
zo'n gore klank hebben waardoor het tegelijk ook
een goed woord is.

Foto: Reformatorisch Dagblad

Foto: Willem Feddema

Benno Barnard
dichter, essayist,
toneelschrijver
Foto: Vincent Mentzel /
Hollandse Hoogte

Foto: Arenda Oomen

4. Wat is het mooiste
woord van 2008?
4. Ondertutteling. Dorian
van der Brempt - van het
Vlaams-Nederlandse huis
De Buren in Brussel gebruikte dat om de
wederzijdse ondertiteling
in Holland en Vlaanderen
aan te klagen.

Bart Chabot
dichter

4. Obama.

Paulien Cornelisse
cabaretier en columnist
Nrc.next en NRC
Handelsblad

4. Focking.
Gepopulariseerd door
Joran v.d. S. Let op: niet
fucking, maar focking. Dit
zei hij in de gewraakte
Peter R. de Vriesvideo een
keer of drie per zin.
Amerikanen gebruiken
fucking ook binnen een
woord: ‘fan-fucking-tastic!’
Dat fenomeen heet, haha,
‘fucking insertion’.
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Johannes van Dam
journalist

4. Batafysica (‘de
wetenschap van de
denkbeeldige
oplossingen’).

Erik Dams
tekstschrijver; redacteur
Taalpost

4. Medvedev (spreek uit:
‘Med-vje-djev’).

Kristien Hemmerechts
schrijfster

4. Seksvriendinnetje. Een
student van me gebruikte
het; het klonk lief en
bevrijdend. Het woord - en
het concept - bestaan vast
langer, maar ik hoorde het
dit jaar.

Peter Smulders
directeur Genootschap
Onze Taal

4. Plusmama, het Vlaamse
positieve alternatief voor
het negatieve stiefmoeder,
dat kinderen associëren
met enge dingen uit
sprookjes.

Mei Li Vos
Tweede Kamerlid PvdA

4. Klaar (wanneer mijn
neefje dat zegt na het
poepen). Daar gaat dan
weer een oprechte
beschouwing over de
wereld en echt belangrijke
zaken van uit.

Mieke van der Weij
radio- en tv-journaliste

4. Duyvendakken. Of zo'n
woord langer meegaat,
weet je niet.

Foto: Chris van Houts

Foto: Bart Castelein

Foto: Reformatorisch Dagblad

Foto: Willem Feddema

Benno Barnard
dichter, essayist,
toneelschrijver
Foto: Vincent Mentzel /
Hollandse Hoogte

Bart Chabot
dichter

5. Wie was dit jaar de
beste taalgebruiker?
5. Mijn zoon van tien. Zijn
grootvader beheert in onze
familiesage het kasteel van
Barnard. Christopher
stuurde hem een kaartje
met de tekst: ‘Hoe is het
met mijn beminde
burchtheer?’
5. Bill Clinton tijdens zijn
speech op de
Democratische Conventie.
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Paulien Cornelisse
cabaretier en columnist
Nrc.next en NRC
Handelsblad

5. Moeilijk. Ik denk niet zo
in goed en slecht wat
betreft taal. Ik raak
ontroerd door mensen die
veel ‘en alles’ zeggen. ‘We
gingen skiën in Oostenrijk,
en alles.’ Mooi om ‘alles’
erbij te halen. Maar ja, dat
zijn altijd de onbekende
mensen die dat doen, en
alles.

Johannes van Dam
journalist

5. Ik heb geen idee;
niemand is volmaakt en
om in die context dan een
beste aan te wijzen past
me niet.

Erik Dams
tekstschrijver; redacteur
Taalpost

5. Roos Van Acker voor
het Nederlands. Clement
Peerens voor de rest.

Kristien Hemmerechts
schrijfster

5. Ik geniet altijd van de
verbaliteit van Wouter Bos.

Peter Smulders
directeur Genootschap
Onze Taal

5. Wouter Bos ten tijde van
de hectische bankencrisis.
Zijn vaak spontane
persverklaringen waren
een toonbeeld van
helderheid en beslistheid.

Mei Li Vos
Tweede Kamerlid PvdA

5. Obama als
woordkunstenaar.
Vanwege zijn
grammaticale fratsen,
maar ook omdat hij
woorden zó kan uitspreken
dat ze mensen in
beweging brengen. Daar
kunnen Nederlandse
politici nog vele punten aan
zuigen.

Mieke van der Weij
radio- en tv-journaliste

5. Frits van Oostrom, om
zijn vermogen om vrij
zware kost in hapklare
brokken te serveren, en er
dan ook nog zo'n

Foto: Arenda Oomen

Foto: Chris van Houts

Foto: Bart Castelein

Foto: Reformatorisch Dagblad

Foto: Willem Feddema
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lichtvoetige stijl op na te
houden.
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Vallen als dominostenen
De woorden van de economische crisis
Ton den Boon
De tweede helft van 2008 stond in het teken van de kredietcrisis. Hoe
werd deze malaise zichtbaar in onze taal? Ton den Boon, hoofdredacteur
van de grote Van Dale, gaat het na.

Illustratie: Matthijs Sluiter

Economisch gezien begint 2008 eigenlijk niet eens zo slecht. Weliswaar is er in
Amerika alweer enige tijd een vervelende hypotheekcrisis gaande, maar volgens
minister van Financiën Wouter Bos hoeven wij ons niet al te veel zorgen te maken:
‘De Nederlandse economie heeft de verdediging op orde’, zegt hij op 26 januari nog
in het Haarlems Dagblad.
Dat dat niet geldt voor sommige financiële instellingen, blijkt een half jaar later.
De grote Belgisch-Nederlandse bank-verzekeraar Fortis wordt genationaliseerd en
een paar andere geldmolochs in ons taalgebied, zoals ING en Aegon, hebben
miljardeninjecties nodig. De Amerikaanse hypotheekcrisis is een wereldwijde
financiële crisis geworden.
Hoe beroerd de wereld van het grote geld er ook voor staat, onze taal vaart op
het eerste gezicht wel bij de turbulentie in de financiële wereld. De Nederlandse
woordenschat wordt in de tweede helft van 2008 ongeveer dagelijks uitgebreid met
financieel-economische woorden en uitdrukkingen. Nu eens zijn het vaktermen die
vanuit de wereld van het grote geld doorsijpelen naar de omgangstaal, dan weer
zijn het metaforen die onze taal verrijken.
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■Rommel
Aan het taalgebruik was in 2007 eigenlijk al te zien dat er iets aan de hand was.
Her en der duiken financiële vaktermen op in de media, en dat zegt meestal wel
wat. Aanvankelijk zijn het vooral Amerikaans-Engelse aanduidingen, zoals subprime,
de ietwat eufemistische naam voor een risicovolle hypotheek (een ‘veilige lening’
heet in het Engels een prime, subprime is dan iets als een ‘minder dan veilige
lening’). Nogal wat Amerikaanse banken zijn kwetsbaar geworden door deze ‘junk
mortgages’. Die term wordt hier en daar adequaat vertaald als rommelhypotheek,
maar over het algemeen geven journalisten toch de voorkeur aan de oorspronkelijke,
Engelse termen. Misschien komt dat wel doordat de hypotheekcrisis tot de herfst
van 2008 voor veel niet-Amerikanen een ver-van-mijn-bedshow was.
Het aantal vaktermen breidt zich intussen gestaag uit. Zo blijken na de sub-primes
ook de ‘alt-A-leningen’ een probleem te zijn. Bij die lening is sprake van een
‘alternative A paper’, oftewel een schuldpapier dat niet aan de hoogste eisen, dus
aan de A-rating, voldoet. De constructie in kwestie bestaat namelijk uit hypotheken
of kredieten aan personen van wie de kredietwaardigheid slechts tot op zekere
hoogte gecheckt is.
Met die dubieuze praktijken is de hypotheekcrisis uit 2007 haast ongemerkt een
‘kredietcrisis’ geworden, of zoals de Amerikanen zeggen een ‘credit crunch’. Dat
woord kredietcrisis lijkt weliswaar héél ‘2008’, maar werd ook al gebruikt tijdens
eerdere financiële crises, zoals de Aziatische crisis in 1997 en 1998.

■Aloude staatsbank
Niet alleen personen die in het verleden te veel geld geleend hebben plukken nu
de wrange vruchten van de malaise, ook banken raken hierdoor diep in de
problemen. Veel van hun leningen blijken ‘slechte leningen’ te zijn die
‘afgewaardeerd’ moeten worden (wat wil zeggen dat het bedrag waarvoor ze op de
balans staan moet worden verlaagd). Hierdoor neemt de ‘solvabiliteit’ van de banken
af: zowel spaarders als beleggers twijfelen of de banken nog wel aan hun
verplichtingen kunnen voldoen. Zo ontpopt de kredietcrisis zich tot een ‘bankencrisis’.
Aanvankelijk lijkt het slechts om een paar hypotheekbanken te gaan, maar in de
tweede helft van 2008 wordt duidelijk dat de haute finance zó creatief met risicovolle
leningen is omgesprongen dat financiële instellingen wereldwijd het schip in dreigen
te gaan.
Banken hebben namelijk hun risico's gespreid door uitstaande leningen te
‘securitiseren’: ze zijn omgezet in verhandelbare obligaties met een aantrekkelijke
rente, die wereldwijd zijn doorverkocht aan andere banken en investeerders. Die
lijden inmiddels zware verliezen door deze ‘collaterized debt obligations’ oftewel
‘cdo's’: pakketjes verhandelbare obligaties met slechte hypotheken als onderpand.
In Nederland gaan bancaire instellingen daardoor bijna failliet. Maar als het daarbij
gaat om een ‘systeembank’ - een bank die onmisbaar is voor het financiële systeem
en dus de geldcirculatie - wordt die door de overheid ‘gered’. In een enkel geval
betekent redden ‘nationaliseren’, waarmee het aloude woord staatsbank in ons
taalgebied opnieuw verankerd raakt in de werkelijkheid - wat ons bijna terugbrengt
naar 1986, het jaar dat de Postgiro/Rijkspostspaarbank werd geprivatiseerd tot de
huidige Postbank.
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In de media hoor je geregeld dat banken die geld krijgen toegestopt door
de minister van Financiën, een ‘warme trui’ aan krijgen.

■Warme trui
Behalve de al bestaande vaktermen komen er ook nieuwe woorden en uitdrukkingen
bovendrijven in de omgangstaal. Veelal zijn dat gelegenheidssamenstellingen als
kredietdroogte en bankenpaniek, maar er zijn ook interessantere termen, die soms
berusten op aansprekende metaforen. Zo komen de bedrijven tot leven door ze te
vergelijken met wezens van vlees en bloed. In 2008 ontstond bijvoorbeeld de
uitdrukking giftige lening: een lening of krediet waarbij het risico groot is dat de
debiteur niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Zo'n giftige lening leidt dus tot een
‘ongezonde’ balans en een ‘ziek’ bedrijf. Giftige lening is trouwens niet authentiek
Nederlands, want de uitdrukking gaat terug op het Engelstalige toxic loan.
En wat doe je met patiënten die rillen van de kou? Die kleed je goed aan. In de
media hoor je dan ook geregeld dat banken die geld krijgen toegestopt door de
minister van Financiën, een ‘warme trui’ aan krijgen. Minister Bos zelf, die de
uitdrukking introduceerde, drukte het trouwens wat omslachtiger uit als ‘een extra
trui ter bescherming tegen de kou’. Er staat blijkbaar een ijskoude economische
winter voor de deur.
Ook worden banken vaak gelijkgesteld met de gebouwen waarin ze zetelen. In
2008 staan de banken te ‘wankelen’ en een paar banken ‘vallen’ zelfs ‘om’, waarmee
omvallen er in Van Dale de betekenis ‘failliet gaan’ bij krijgt. Deze beeldspraak wordt
overigens mooi voortgezet als in september 2008 in Amerika de ene na de andere
bank omvalt. De Nederlandse media beschrijven dit proces treffend als een
‘bankendomino’.

■Meltdown
Bij tegenspoed bestaat vaak de neiging sussende woorden te gebruiken. Zo spreken
bedrijven en overheden nogal eens over ‘economische tegenwind’ als het in feite
bar slecht gaat.
Bij de huidige crisis wordt er niet gesust maar geblust: geregeld noemen politici
de crisis een ‘brand’ die moet worden ‘geblust’. Deze calamiteiten-metafoor doet
denken aan een andere, nog wijder verspreide uitdrukking die de afgelopen maanden
populair geworden is: financiële meltdown. Tot voor kort verwees meltdown alleen
naar ‘het smelten van de splijtstofelementen van een kernreactor door een storing
in het koelsysteem’, zoals Van Dale het omschrijft - een complete ramp dus, zo'n
meltdown. Maar in 2008 is het woord in één klap volledig ingeburgerd in de figuurlijke
betekenis ‘totale ineenstorting’. Behalve van een financiële meltdown is in de krant
ook nu en dan sprake van een ‘economische’ en een ‘bancaire meltdown’. En wie
op zoek gaat, vindt meltdown eveneens als tweede woorddeel in samenstellingen
als hypotheekmeltdown en bankenmeltdown.
Al deze nieuwe woorden en uitdrukkingen maken één ding duidelijk: deze
kapitaalvernietigende crisis heeft een flink taalscheppend vermogen. Maar daarmee
is nog niets gezegd over de kwaliteit of de duurzaamheid van deze
taalvernieuwingen. Want tot echt verrassende taalcreaties heeft de financiële crisis
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(nog) niet geleid. En misschien is dat onder de huidige omstandigheden wel een
heel geruststellende gedachte.
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‘Ook gij, Nout Wellink?’
Oproep: citaatsjablonen
Peter-Arno Coppen - Redactie Onze Taal
‘Cramertje moet hangen, vindt de PVV’, stond dit najaar boven een stuk in de
Volkskrant. NRC Handelsblad kopte eens ‘De school is dood, leve de school’, en
Het Financieele Dagblad: ‘Mannen komen van Terschelling, vrouwen van Ameland’.
Wat hebben deze koppen met elkaar gemeen? Ze knipogen naar iets bekends: de
door Multatuli bekend geworden uitdrukking ‘Barbertje moet hangen’, het Franse
motto ‘De koning is dood, leve de koning!’ en de beroemde boektitel Mannen komen
van Mars, vrouwen van Venus. Zo'n titel, literair citaat of gevleugeld woord werkt
dan als sjabloon, waarin je een of twee eigen woorden kwijt kunt. Je krijgt dan een
kop die vertrouwd is en tegelijk origineel.
‘Citaatsjablonen’ zou je die creatieve variaties op iets bekends kunnen noemen.
In het Engels heten ze tamelijk cryptisch ‘snowclones’, en er bestaat een uitgebreide
verzameling van (www.snowclones.org).
Maar werken ze ook? Worden ze gewaardeerd? Gaat het weleens mis? Hoe komt
dat dan? Zijn er ongeschreven regels waaraan het citaatsjabloon moet
beantwoorden? Wij willen het graag onderzoeken. Maar dan moeten we wel over
zo veel mogelijk voorbeelden beschikken. En daar hebben wij uw hulp bij nodig.
Vandaar onze vraag: kent u voorbeelden van zulke citaatsjablonen? Zag u weleens
iets in de krant als ‘De ondraaglijke lichtheid van digitale televisie’ (De Standaard),
‘Ook gij, Nout Wellink?’ (www.vrijspreker.nl) of ‘Beam me up, Patrick’ (De Standaard
Online)? Laat het ons weten, heel graag met bronvermelding. Alleen gepubliceerde
voorbeelden tellen mee (een internet-publicatie mag ook), en we zijn niet alleen op
zoek naar geslaagde, maar ook naar minder geslaagde exemplaren. Het adres:
koppen@onzetaal.nl, of Redactie Onze Taal, Raamweg ia, 2596 HL Den Haag.
In de loop van 2009 zullen we de resultaten bespreken in Onze Taal. Alvast veel
dank.

Comment ça va?
Oproep: vreemde talen in Nederlandse liedjes
Riemer Reinsma
In 1956 zong de Duitse Caterina Valente met een zware, Duitse tongval: ‘Sweetheart,
my darling, mijn schat’. Twee talen in één liedje. Van recente datum zijn de Eurokids
met het werkje ‘Yakalee Yakalea’, uit 2005 (‘Hoe maak je een cool en vrolijk lied /
Moi j'imagine quelques accords’).
En ook in de tussentijd lieten veel artiesten zich inspireren door vreemde talen.
Zo zong Raymond van het Groenewoud over artiesten met ‘maar één
verzoeknummer / Je veux de l'amour’, Tol Hansse over ‘Amsterdam holadié / Big
city’, Doe Maar over ‘Belle Hélène (...) zo mooi en minstens 17’, Imca Marina (en
anderen) over ‘dansen en muziek / E viva España’, Trea Dobbs over een onbekende
casanova (‘Casanova kissin' me / In m'n hart klinkt zachtjes dit refrein’) en de
Amazing Stroopwafels over Hawaii (‘I wonder when the boat sails to Waikiki / Hawaii
blues, Hawaii blues / Ik zit hier nu wel in Oahu / Maar ik wil naar huis terug’).
Maar misschien wel het bekendste Nederlands-met-vreemde-talen-liedje stamt
uit 1983 en is van The Shorts: ‘Zij liep plots in mijn richting / Dat was toen mijn kans
/ Ik zocht snel naar mijn woorden / Zei toen in m'n beste Frans: Comment ça va /
Comme ci comme ci comme ci comme ça’.
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Sommige artiesten zingen in meer dan twee talen. Het record is voorlopig in
handen van de Vlaamse kleuterpopgroep K3, die in het liedje ‘Baby come back’
naast het Nederlands in nóg vier talen zingt (‘Baby, come back / Chérie, je t'aime
(...) Ti amo, mi amor / Süsser, ich lieb' dich’). Baby come back is kennelijk een
populaire kreet in Nederlandstalige teksten; ook een nummer van Sam Gooris draagt
deze titel (‘Ik zei yeah yeah yeah (...) Come back / Baby, come back’).
In al die voorbeelden is het Nederlands de hoofdtaal: het maakt het leeuwendeel
van de tekst uit. Maar er zijn ook liedteksten waarin het Nederlands de tweede viool
speelt, zoals bij het grotendeels Franstalige ‘Marieke’ van Jacques Brel, uit 1972:
‘Ay Marieke, Marieke / Il y a longtemps / Entre les tours / De Bruges et Gand / Zonder
liefde, warme liefde / waait de wind’).

The Shorts doorschoten in hun hit ‘Comment ça va’ (1983) Nederlandse tekst met Frans.

Wie kent nog meer voorbeelden van liedteksten waarin niet alleen Nederlands
voorkomt, maar ook passages in één of meer andere talen - waarbij het ons dus
om het even is wat precies de hoofdtaal is? Stuur ze naar de redactie van Onze
Taal: liedjes@onzetaal.nl of per post (Raamweg ia, 2596 HL Den Haag).
In een van de komende nummers van Onze Taal kom ik erop terug.
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Taaltest
Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1.

a.
b.
c.

apetiser
apetizer
appetizer

2.

a.
b.
c.

gebridgd
gebridged
gebridget

3.

a.
b.
c.

high tech meubilair
hightech meubulair
hightechmeubilair

4.

a.
b.
c.

rekwieëm
requiëm
requiem

5.

a.
b.
c.

u-vormig
U-vormig
uvormig

B. Vergroot uw woordenschat
1. falcon
a.
b.
c.

gewone valk
langlopende optie
vuurwapen met lange loop

2. izabelkleurig
a. geelwit
b. roodoranje
c. roodpaars
3. polygraaf
a.
b.
c.

leugendetector
veelschrijver
voorloper va. de grammofoon

4. pront
a.
b.
c.

arrogant
parmantig
rondborstig
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C. Zoek de fouten
1. Het Utrechter museum voor religieuse kunst, het Catharijneconvent verrast
haar bezoekers met een tentoonstelling vol heen en weer fladderende engelen.
2. De plastieken, iconen en miniaturen va. Cupidootjes, Kerstengeltjes,
aardsengelen, cherubijnen en serafijnen wekken bij jong-en-oud aesthetische
genoegens op.

D. Extra
Wat hebben de volgende woorden volgens Van Dale gemeen: arabier, beest,
bofstoot, koffiekan en zwijntje?
De antwoorden vindt u op bladzijde 363. van dit nummer.

Iktionaire
Tot stilstand gekomen
Dinsdagochtend, 4 november. In de straat hangt een dunne mist, een egale sluier,
alsof je door vitrage kijkt. Uit het grijs verschijnt de krantenman. Trouw. ‘Crisis brengt
economie EU tot stilstand’.
Juist. De economie is tot stilstand gekomen. Blijkbaar was de krantenbezorger
niet op de hoogte. Die had dus thuis moeten blijven. Zou er nog water uit de kraan
komen?
De manier waarop de media over de crisis berichten doet denken aan hoe we
vroeger cowboytje speelden, of riddertje. Wat er in de handeling aan drama ontbrak,
werd in de taal gecompenseerd. Je vuurde een fictief schot af uit een plastic pistooltje
en zei: ‘En toen was jij dood.’ Of: ‘En toen was jouw hoofd doormidden.’ De ander
kon dan protesteren, bijvoorbeeld door te beweren dat het schot mis was, of er het
beste van maken. ‘Ja, maar ik leefde nog, en terwijl ik neerviel schoot ik jou precies
door je hart.’
Zo is het met de kredietcrisis ook: veel meer dan wat gezwaai met plastic zwaarden
behelst het vooralsnog niet, maar in het begeleidend commentaar van de media is
een cataclysmisch bloedbad gaande. Beleven we het armageddon van de financiële
industrie. Is de financiële sector voor opgegroeide mannen wat cowboytje spelen
is voor jongetjes?
De internationale beurskoersen zijn de afgelopen maanden al zeker tien keer
‘gekelderd’. Bij mijn weten kan een schip maar één keer kelderen. En ‘ongekend
kelderen’ (de Volkskrant), wat zou dat zijn? Blijft het dan tot het laatst een verrassing
naar welke kelder je gaat?
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Hetzelfde met ‘instorten’. ‘Koers Wall Street stort in’, ‘Damrak ingestort’ - hoe vaak
hebben we dat de afgelopen maanden niet gelezen? Het kan aan mij liggen, maar
bij het woord instorten zie ik een gebouw voor me dat ineenzijgt en waarvan even
later alleen nog een puinhoop en een stofwolk te zien zijn. Eén ding weet je dan
zeker: dat gebouw staat nooit meer op. En dus kan het ook nooit meer instorten.
Voor beurskoersen gelden blijkbaar andere wetten, die storten soms wel drie keer
per week in.
Of ze ‘gaan onderuit’. Maar ook hier is de gangbare betekenis van die zegswijze
- iemand stapt op een bananenschil en ligt even later op zijn gat - niet van toepassing.
Nee, ook bij een daling van vijf of zes procent, waar de regiomanager van een
winkelketen niet wakker van ligt en die een politicus, gebogen over de laatste polls,
zou afdoen als ‘een dipje’, wordt al gesproken van ‘onderuitgaan’.
Ook de ‘vrije val’ werd meermalen gesignaleerd. Die koppenmakers hadden
blijkbaar door hun verrekijker gezien dat de vallende koersen géén parachute om
hadden en dus gedoemd waren te pletter te slaan, waarna de vrije val op
raadselachtige wijze alsnog tot staan kwam. Om een paar dagen later gewoon weer
te worden hervat, hoewel het toen wéér geen vrije val bleek.
Het tegenovergestelde van ‘nooit’ is ‘altijd’, tegenover ‘plus’ staat ‘min’ en
tegenover ‘zwart’ staat ‘wit’, zo wil de logica het nu eenmaal, maar in de economie
ligt het blijkbaar anders. Als de koersen vijf procent stijgen, ‘zat de stemming er
vandaag aardig in op Wall Street’; dalen ze met hetzelfde percentage, dan is er
sprake van een ‘meltdown’. En intussen draait de wereld gewoon door.
Tot het moment, op een mistige dinsdagochtend in november, dat de Europese
economie ‘tot stilstand’ komt. Och, dat kon er ook nog wel bij. Zou hij vandaag weer
opgestart worden, of zitten we de rest van de week met een stilstaande Europese
economie?
Nee hè?
Hm.
Dvd'tje huren dan maar?
Jan Kuitenbrouwer
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Het mooiste woord van...
Ewoud Sanders
Bestaat er zoiets als het mooiste Nederlandse woord? Ja, dat bestaat. Althans, er
zijn de afgelopen jaren allerlei mooistewoordverkiezingen geweest, regionaal,
nationaal en internationaal. Om u een indruk te geven van de inzendingen: volgens
een NIPO-onderzoek uit 2004 is liefde het mooiste Nederlandse woord. Lezers van
de Volkskrant kozen, nog datzelfde jaar, voor vrijen. Radio Veronica kon niet
achterblijven en schreef eveneens een mooistewoordwedstrijd uit. Winnaar: liefde.
Ook Onze Taal deed mee met deze modegril. Liefde en vrijen werden wel
ingezonden, maar uiteindelijk werd desalniettemin tot winnaar gekozen. Is bekend
op basis van hoeveel inzendingen dat gebeurde? Ja, omdat zestien mensen
onafhankelijk van elkaar desalniettemin instuurden, is dit namens het Genootschap
Onze Taal uitgeroepen tot het mooiste Nederlandse woord.
Tja. Ons land telt bijna zeventien miljoen inwoners, maar je hebt er aan zestien
genoeg om een verkiezing te winnen. Uit dit alles volgt trouwens meteen de mooiste
Nederlandse zin aller tijden: ‘Liefde, liefde, desalniettemin vrijen.’

■Miss world
U voelt het al: ik neem die mooistewoordverkiezingen niet zo serieus. Is lief een
mooi woord? Ja, het is prachtig - zacht, warm, betekenisvol. Is file een mooi woord?
Er zullen vast zestien mensen te vinden zijn die dit een allemachtig prachtwoord
vinden, maar bij de meeste mensen roept file geen warme gevoelens op.
Toch bestaan lief en file (of liefde en de file) uit precies dezelfde letters. Ze staan
niet in dezelfde volgorde, maar dat kan in dit geval toch niet het verschil tussen mooi
en lelijk uitmaken. Nee, veel belangrijker zijn de associaties die we bij die woorden
hebben. Liefde, daar draait het uiteindelijk allemaal om in het leven. Files vinden
de meeste mensen toch een stuk onaangenamer. Kosten tijd, ergernis, geld, slecht
voor de economie, enzovoort.
Dezelfde lettertjes, maar heel andere associaties. Ik moet nog meemaken dat
woorden als marteling, concentratiekamp, gaskamer, moord en verkrachting op
lijstjes met mooiste woorden worden geplaatst.

Foto: Jeroen Snijders
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Iedere tijd lijkt overigens zijn eigen favoriet te hebben. Mooiste woord gedurende
de Koude Oorlog, vooral in trek bij potentiële Miss Worlds: vrede, of nog beter
wereldvrede. Inmiddels vindt men dit zó afgezaagd dat deelneemsters aan Miss
World-verkiezingen wordt afgeraden om dit cliché nog langer op te dissen.
Wereldvrede, zo weten we inmiddels, gaat er nou eenmaal nooit van komen. Liefde
misschien nog wel, files elke dag opnieuw, maar wereldvrede - helaas.

■Haaibaai rampetampen
Volgt uit dit alles dat er voor mij helemaal geen woorden bestaan die mooi of lelijk
zijn? Nee, all words are equal but some are more equal than others. Zo heb ik een
zwak voor woorden met binnenrijm. We hebben het hier over woorden als haaibaai,
harrewarren, hassebassen, hittepetit, hoteldebotel, jokkebrok, kissebissen,
lanterfanten, lellebel, roezemoezen, rollebollen, ruizemuizen, slampampen, sufkut,
tierelieren, wipkip, enzovoort.
Geen van die woorden is mijn lievelingswoord, ik vind ze allemaal mooi. Een
lellebel die loopt te trekkebekken en te hakketakken - je kunt er mij voor
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wakker maken. Een jokkebrok die een haaibaai rampetampt, ondanks de problemen
aan zijn rikketik - hij kan op mijn grote waardering rekenen. Iemand die tureluurs,
nee kierewiet wordt van het gekissebis van het schorriemorrie en die de hele
reutemeteut achter zich laat - die heeft natuurlijk volkomen gelijk.
Ja, ze zijn misschien een beetje honneponnig, deze woorden, maar wat kan mij
dat schelen? Ze maken me blij. Ik moest lachen toen ik voor het eerst het woord
wipkip hoorde, en sufkut had op mij hetzelfde effect. Onverwacht, grappig en creatief.
Er zijn voor mij geen mooiste woorden, ik vind het Nederlands een mooie taal. Nog
niet eens de mooiste taal om naar te luisteren - dat vind ik de Braziliaanse variant
van het Portugees - maar het Nederlands is nou eenmaal mijn moedertaal, de taal
die ik het best beheers, de taal waarin ik woon.
Ewoud Sanders is taalcolumnist voor NRC Handelsblad en vaste
medewerker van Onze Taal. Hij schreef vele taalboeken, waaronder het
Eponiemenwoordenboek en Jemig de pemig!

Spaan
Indianen
Als ik één verschil zou moeten noemen tussen het jaren-vijftig-lezen en dat van nu
is het, toegespitst op kinderboeken, de huidige verwerping van oude spelling en
archa sch taalgebruik. Kinderen hebben geen zin meer in stoffigheid, dus
uitgeverijen slaan aan het moderniseren. Of omgekeerd, dat weet je nooit.
Ik was gek op oude spelling. Bij mijn oma's in Haarlem en in de bibliotheek vond
ik boeken waar de uitgang -s werd gespeld als -sch. In die boeken waren dubbele
klinkers in open lettergrepen scheering en inslag. Heerlijk was het. De oude geuren
bij mijn oma's, het gelige papier, de flauwe schemerlampen, kolenkachels en de
dubbele o in droomen schiepen een gevoel van warmte dat de centrale verwarming
zo pijnlijk ontbeert.
Het is een sentiment dat door de Haarlemse schrijver Arthur Japin op sluwe wijze
wordt geëxploiteerd. Eerst schreef hij met De zwarte met het witte hart een nieuwe
De Artapappa's, de legendarische jeugdroman van J.B. Schuil uit Haarlem uit 1920.
Het boek bracht me als kind keer op keer aan het huilen. Ik herlas alle boeken van
Schuil, de beste kinderboekenschrijver van ons taalgebied. Ooit hoorde hij in Indië
van een zekere Puk het verhaal van de twee zwarte koningskinderen Kwasi Boakije
en Kwame Poku van de stam der Ashanti's. Schuil verwerkte het verhaal in De
Artapappa's. Daarin zijn de hoofdpersonen Paul en Bloemfontein, de zoon en een
neef van een koning bij de ‘Wilden’ in Zuid-Afrika. Eentje ging dood. Dan huilde ik.
Japin verklaarde, na beschuldigingen van plagiaat, De Artapappa's een vervelend
boek te vinden. Dat zegt hij nu, nadat hij er eerst zijn karaoke-versie van heeft
gepubliceerd. Dat is flauw.
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Andere jeugdlectuur waaraan ik verslaafd was, ging over indianen. De serie over
het Comanche-opperhoofd Tecumseh herlas ik even vaak als de boeken van Schuil.
In de ‘Prisma Juniores’-reeks had je boeken over de Pioniers. Dat waren blanken,
Duitsers of Nederlanders van oorsprong, die in Baltimore een huifkar kochten om
in colonne af te reizen naar het Wilde Westen. In Oregon aangekomen begonnen
ze een ranch. Vaak kwamen ze niet aan in Oregon, maar werden ze overvallen
door indianen. Hoewel ze hun huifkarren dan in een cirkel opstelden en met scherp
terugschoten, werden ze gespietst en gescalpeerd door Sioux, Apaches of
Comanches.
Ook hierover heeft Japin een ‘roman’ geschreven: De overgave. Hij is, gek genoeg,
vóór de indianen, terwijl zij toch wrede roodhuiden waren die je met één glaasje
vuurwater onder tafel kon drinken.
Van zijn indianenboek heeft Japin bijna tweehonderdduizend stuks verkocht, en
hij won er de NS Publieksprijs mee. Ik pleit voor een herdruk in een beperkte oplage
in oude spelling en op vergeeld papier.
Henk Spaan
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Riemer Reinsma
Namen op de kaart
Fabrieksdorpen
Waar komt de naam Schiphol vandaan? Heeft Abel Tasman inderdaad
Tasmanië ontdekt? Waarin onderscheidt een terp zich van een wier?
Dit soort vragen kunnen rijzen als je met de vinger over de landkaart
gaat. Riemer Reinsma gaat er in zijn tweemaandelijkse rubriek
‘Namen op de kaart’ op in.
Het is een vreemde naam, die van Budel-Dorplein, een dorpje in Noord-Brabant
vlak bij de Belgische grens. Alsof er bij vergissing twee letters ontbreken: de gedachte
aan een dorpsplein dringt zich op. Maar daarvan is hier geen sprake. Het moet
worden opgevat als ‘Dor-plein’. Hoe zit dat?

■Stinken
In 1892 kochten drie Belgen uit de omgeving van het Franstalige Luik een flink stuk
grond in het onbewoonde, moerassige Budel, tien kilometer ten westen van Weert.
Ze wilden er een zinkfabriek beginnen. Twee van hen waren de broers Lucien en
Emile Dor. In de omgeving van Luik hadden zij voor deze plannen geen toestemming
weten te krijgen: een zinkfabriek vereiste een uitgestrekt gebied dat als ‘uitwaairuimte’
kon dienen. Bij Luik was die ruimte er niet, in het Nederlandse Budel wel.
De fabriek lag hier zelfs zó ver van de bewoonde wereld dat de leiding besloot
ter plaatse een dorp te bouwen voor de werknemers. Dat werd goed uitgekiend.
Zinkfabrieken stinken een uur in de wind, en dus kwam het dorp ten noorden van
de fabriek te liggen, waar de lucht schoon was (de wind komt meestal uit het westen).
De eenzame ligging van het complex in een oneindigheid van moeras en woeste
grond werd nog benadrukt door een slagboom bij de toegang tot het dorp. Tot 1963
ging die enkele malen per jaar dicht.

■Franstalige enclave
Ook in een ander opzicht was Dorplein een geïsoleerd dorpje. De stichters waren
Walen, en nog vele tientallen jaren zou Dorplein in sommige opzichten een
Franstalige enclave blijven. Veel opschriften waren in het Frans, de fanfare heette
‘Les échos de Dorplein’, op het dorpsgevangenisje (slechts eenmaal werkelijk als
zodanig gebruikt) stond ‘Prison’, en tot 1962 sprak men op directieniveau Frans met
elkaar. Op de brievenbus in de Hoofdstraat - inderdaad, de straatnamen waren
Nederlands - staat nog steeds ‘Lettres’. Een van de weinige signalen dat
Budel-Dorplein toch echt wel in Nederland lag, was een rondboograam in een van
de gebouwen waarop koningin Wilhelmina stond afgebeeld met de, nu ja, in dit
geval onvermijdelijk Franse, tekst ‘Je maintiendrai’ - de wapenspreuk van Nederland.
Dorplein was niet de oorspronkelijke naam van het industriedorp. In het begin, in
1892, heette de nederzetting heel prozaïsch Nieuwdorp, maar op 5 september 1893
kreeg ze van gemeentewege de naam Dorplein, als eerbetoon aan de heren Dor,
die op het centrale plein woonden. Het plein heeft zelf overigens nooit Dorplein
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geheten. Dorplein - of Budel-Dorplein, zoals het dorp vanouds officieel volledig heet
- valt tegenwoordig onder de gemeente Cranendonck.

■Goed toeven
Gevreesde stankoverlast was ook de reden waarom de rubberfabriek Hevea naar
een afgelegen plek zocht. Oorspronkelijk stond de fabriek midden in het Groningse
Hoogezand, maar de geur was onverdraaglijk. In de nieuwgebouwde
vestigingsplaats, Heveadorp in de gemeente Renkum (ten westen van Arnhem),
had niemand er last van. In het nieuwgebouwde dorp was het voor de
personeelsleden goed toeven. De huizen in deze bosachtige omgeving hadden
mooie rieten daken en leken op Engelse cottages. Niet alleen naar vroegere, maar
ook naar huidige maatstaven zijn ze aantrekkelijk, comfortabel en degelijk. De
huizenblokken werden vernoemd naar de Indische eilanden waar de rubber vandaan
kwam: Java, Sumatra en Borneo.

■Echtpaar
Een van de vroegste fabrieksdorpen in Nederland was Helenaveen, genoemd naar
Helena Panis, de vrouw van de ondernemer Jan van de Griendt (1804-1884). Het
dorp werd in 1853 in de Peel in Noord-Brabant gebouwd voor arbeiders die turf
kwamen steken. ‘Gebouwd’ is trouwens een groot woord, want Helenaveen bood
een bedroevende aanblik, ook naar toenmalige maatstaven.
Negen kilometer ten noorden van Helenaveen ligt Griendtsveen. Het lijkt zo
ontroerend: twee dorpen die samen een echtpaar aanduiden, maar de werkelijkheid
is minder romantisch. Griendtsveen dateert pas van 1899 en is niet gesticht door
‘Ouwe Jan’ zelf (zoals Jan van de Griendt ter plaatse werd genoemd), maar door
zijn twee zonen en twee dochters. Voor zover is na te gaan was dat geen hommage
aan hun vader.
In januari verschijnt bij uitgeverij Atlas Riemer Reinsma's boek Namen
op de kaart.

Dorplein is een dorp speciaal gemaakt voor werknemers van een zinkfabriek.
Foto: Jos Meusen
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Guus Middag
Zong
De fanfare van honger en dorst
Waarom zingt Eva de Roovere ‘Jij is lastig’ en ‘fantastig’? En de
jongens van Opgezwolle ‘proef die woofer’? En hoe komt het dat dit
zo bijzonder klinkt? In zijn rubriek ‘Zong’ staat Guus Middag stil bij
de taal en de poëzie die te horen is in allerlei Nederlandstalige liedjes,
oud en nieuw.
Er kwam weer eens bijzondere muziek uit de radio. Ik ving Nederlandse woorden
op. Het klonk langzaam, bijna gedragen, als een volkslied. Als je beter luisterde,
hoorde je dat het over een bepaald soort mensen ging. Een wat schorre stem zong:
‘We kwamen van nergens, / gingen nergens naartoe.’ Wat waren dit voor
vreemdelingen, zonder missie zomaar ergens opgedoken? De stem vertelde kalm
verder: ‘Vanaf de terrassen, / in de koffiehuizen, / bekeken we de mensen / en hun
drukke gedoe.’ Buitenstaanders waren het, toeschouwers. Ze hoorden er niet
helemaal bij, en waren met hun gedachten heel ergens anders: ‘We liepen met ons
hoofd in de wolken, / en werden dan wakker met honger en dorst.’
Zo diende zich langzaam een beeld aan van een groepje dagdromers of
naïevelingen of armoedzaaiers - of alle drie tegelijk. En als het groepje (‘we waren
met zessen’) zich dan in beweging zette, wezen de mensen hen na. ‘En iedereen
riep: kijk, daar loopt de fanfare, / de fanfare van honger en dorst.’ Tot dan toe was
het lied een eenvoudig praatlied met eenvoudige gitaarbegeleiding, maar bij het
woord ‘fanfare’ viel er een kleine fanfare in. Zo werd het praatlied een meezinglied,
waarvan de refreinregel door iedereen meegezongen kon worden.

■Eretitel
Voor de toegezongenen zelf wordt de spotnaam een eretitel. Ze gaan verder door
de stad, in een stoet, in hetzelfde trage tempo, en wij kunnen al luisterend meelopen,
als het ware achter de fanfare aan. Het wonderlijke gezelschap vertelt verder: ‘We
hadden geen geld om eten te kopen, / maar we wisten voor alles het beste adres.’
De sfeer is middeleeuws. Het speelt zich af in Gent. Je zou denken dat dit een oud
gildelied is, of een ballade uit de tijd van Francois Villon, maar daar sluit de inhoud
toch niet helemaal bij aan. De fanfare schooiert in de loop van de nacht wat eten
en drinken bij elkaar en eindigt de tocht elke nacht bij de jukebox van Eddie, om
daar samen ‘A Hard Rain's A-Gonna Fall’ te zingen. Een jukebox is geen
middeleeuwse uitvinding en ‘A Hard Rain's A-Gonna Fall’ van Bob Dylan geen
middeleeuws lied. We bevinden ons hier wel degelijk aan het eind van de twintigste
eeuw.
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De Vlaamse zanger Jan De Wilde.
Foto: Hilde Gilbos

Ook toen liepen er, net als in de tijd van Villon, vrouwen door de stad. En ook
toen kon het weleens gebeuren dat een van de mannen verliefd werd, zodat de
fanfare slonk. ‘Dan namen we afscheid en zegden vaarwel. / De fanfare trok verder
/ met minder leden, de toon in mineur, / we begrepen dat wel.’ Het lied wordt hier
wel heel triest en traag, en de schorre stem van de zanger klinkt nog schorrer - alsof
je Tom Waits in het Nederlands hoort zingen. Maar ook zulke tegenslagen wist de
fanfare te overleven. Na verloop van tijd kwamen de mannen altijd met hangende
pootjes terug, want ‘er was nooit een vrouw die mooier kon zingen / dan onze fanfare
van honger en dorst.’

■Burgermannetjes
Zo eindigt het derde couplet. In het vierde en laatste couplet wordt dan toch nog
het uiteenvallen van de fanfare bezongen. De zwervers uit vrije wil zijn alsnog
burgermannetjes geworden: ‘in ruil voor wat centen, / een baan bij de bank, een
auto, een kind.’ Het komt er droevig uit. Voor deze ex-dromers is er geen redding
meer. Er is maar één troost: er zullen altijd weer nieuwe honger- en dorstkunstenaars
komen. Ergens in de stad moet alweer een nieuwe fanfare zijn opgestaan, ‘een
nieuwe fanfare van honger en dorst’.
Ik bleek geluisterd te hebben naar een lied van de Vlaamse zanger Lieven
Tavernier. Het werd beroemd in de uitvoering van Jan De Wilde, uit 1990. Het geldt
inmiddels als het volkslied van Gent, en hele zalen zingen het mee. Dat wist ik
allemaal niet toen ik het hoorde. Vic van de Reijt, die dit het op een na mooiste
Vlaamse lied aller tijden vindt: ‘Er zijn mensen die dit nummer nog nooit gehoord
hebben. Die mensen zijn te benijden, net als die lui die nog nooit Nescio gelezen
hebben. Want die hebben de confrontatie nog tegoed met de Titaantjes, 's nachts
leunend tegen het hek van het Oosterpark.’
Nescio en Tavernier: het is dezelfde sfeer van wereldhervormers, uitvreters en
dichtertjes. Het sentiment ligt op de loer, maar de zanger is inmiddels al wat ouder
en kan met een zekere meewarigheid terugkijken op zichzelf. Ook hier een mengsel
van spot en weemoed, zodat het lied steeds van gedaante verandert. Het ene
moment lijkt het een vrolijk fanfarelied, maar even later hoor je er een treurmars in.
Het ene moment loop je nog achter de muziek aan, even later schrijd je traag achter
een denkbeeldige kist. Hier wordt een jeugd ten grave gedragen.
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Redactie Onze Taal
Tamtam
Strengere eisen eindexamen Nederlands en Engels
Havo- en vwo-eindexamenkandidaten mogen vanaf het schooljaar 2011-2012 voor
de drie vakken Nederlands, Engels en wiskunde nog maar één enkele vijf halen.
Dat maakte staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs eind oktober
bekend. Ook liet ze weten dat scholieren van alle schooltypen voortaan gemiddeld
een voldoende moeten halen voor het centraal eindexamen. Onvoldoendes voor
het centraal examen kunnen nu nog worden gecompenseerd met voldoendes voor
het schoolexamen.

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt
Foto: Ministerie van OCW

Door deze strengere exameneisen worden ‘leerlingen uitgedaagd maximaal te
presteren en zijn ze verzekerd van een goede aansluiting op het vervolgonderwijs’,
aldus de staatssecretaris op de website van haar ministerie. Met de maatregelen
volgt zij voor een groot deel het advies uit het Onderwijsraadrapport Doorstroom en
talentontwikkeling. Ook sluit ze aan bij de aanbevelingen van de
commissie-Dijsselbloem, de parlementaire onderzoekscommissie die in februari
een vernietigend rapport publiceerde over de onderwijsvernieuwingen van de
afgelopen jaren.
Vmbo-leerlingen mogen voorlopig nog wel twee vijven halen voor de drie
kernvakken. Voor dit schooltype vraagt Van Bijsterveldt eerst nog extra advies aan
de Onderwijsraad.

Verzet tegen Engelse diplomauitreiking
Enkele studenten van een Nijmeegse ‘researchmaster’ (zoals de onderzoeksfase
van een universitaire studie tegenwoordig heet) kwamen onlangs in actie toen ze
twee weken voor hun diploma-uitreiking hoorden dat deze - net als de opleiding zelf
- in het Engels zou plaatsvinden.
De actievoerders, die dreigden niet naar de uitreiking te komen, meenden dat het
bij een diploma-uitreiking niet alleen om de studenten gaat, maar ook om hun
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vrienden en familie. ‘En die spreken nu eenmaal niet allemaal goed Engels’, zei een
van de studenten op Voxlog, de website van het Nijmeegse universiteitsmagazine
Vox. ‘Een vakantiebabbel in het Engels is heel wat anders dan een inhoudelijk
verhaal over mijn onderzoek, dat is in het Nederlands al lastig genoeg.’
Dankzij de protesten was de plechtigheid uiteindelijk toch in het Nederlands. Wat
dit betekent voor toekomstige Nijmeegse diploma-uitreikingen, is nog de vraag.

Bejaardentaal slecht voor ouderen
Iedereen die geregeld in een verpleegtehuis komt, kent het wel: verpleegkundigen
of familieleden die zich tot ouderen richten met zinnetjes als ‘Hoe voelen we ons
vandaag?’ of zelfs ‘Grote meid’ - meestal ook nog eens uitgesproken op kinderlijke
toon, of veel te langzaam, of veel te hard.
Veel hulpverleners en familieleden denken dat ze ouderen hiermee een dienst
bewijzen en dat het vriendelijk overkomt. Maar het tegendeel blijkt waar: de ouderen
ervaren het als vernederend en als een bevestiging van hun ouderdom. De stress
die ermee gepaard gaat, kan zelfs levensbekortend werken. Dat alles blijkt uit recent
onderzoek van de psychologe Becca Levy aan de universiteit van Yale, die jarenlang
honderden 50+'ers volgde in een klein stadje in Ohio.
Bij mensen met lichte tot gematigde dementie werden de negatieve gevolgen van
de bejaardentaal direct zichtbaar: patiënten weigerden mee te werken of begonnen
te schreeuwen.
Het Nationaal Ouderenfonds, dat zich ‘actief inzet voor het welzijn van kwetsbare
ouderen in Nederland’, roept mensen dan ook op dit soort taal niet langer te
gebruiken en ouderen voortaan altijd op een normale, waardige manier aan te
spreken.

Plasterk pleit voor Nederlands op de Antillen
Minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft tijdens een
bijeenkomst van de Vereniging Antilliaans Netwerk in Amsterdam een pleidooi
gehouden voor het Nederlands als instructietaal in het onderwijs op de Nederlandse
Antillen. Sinds enkele jaren mogen basisschoolleerlingen ook les krijgen in het
Engels of het Papiaments, maar in het voortgezet onderwijs wordt alleen in het
Nederlands gedoceerd. Hoewel sommige Antillianen menen dat ook daar Engels
en Papiaments toegestaan moeten worden, is Plasterk daar dus tegen.
In zijn toespraak wees de minister erop dat veel Antilliaanse studenten hoger
onderwijs in Nederland willen volgen. De studenten zijn er dan bij gebaat als ze ook
op de Antillen onderwijs in het Nederlands hebben gehad. Op de lange termijn ziet
hij de Nederlandse taal bovendien als een middel om de onderlinge samenhang in
het koninkrijk te ondersteunen.
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Frank Jansen
Hom of kuit
Meer aandacht voor handschrift op school?
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige Frank Jansen behandelt iedere maand zo'n kwestie, en
nodigt iedereen uit te reageren.
Uit onderzoek blijkt dat het handschrift van scholieren steeds slechter leesbaar
wordt. Moet het aanleren van een duidelijk schoonschrift weer de volle aandacht
krijgen in de Nederlandse les?

Voorstander
Docenten zullen het beamen: wat vooral jongens op proefwerk- en tentamen-vellen
krabbelen, is niet om aan te zien en meestal nauwelijks te ontcijferen. Daardoor zijn
leraren veel te lang bezig met nakijken. Ook om een andere reden is het jammer
dat het schoonschrijven zo wordt verwaarloosd. Een tekst in een ritmisch, regelmatig
handschrift is een lust voor het oog, en geeft extra informatie over het karakter van
de schrijver en de nauwgezetheid waarmee hij het onderwerp behandelt.
En denk nu niet dat er alleen in dat ouderwetse onderwijs nog situaties voorkomen
waarin handgeschreven stukken vereist worden. Hoeveel ‘geeltjes’ worden er niet
dagelijks geschreven die uiterst urgente boodschappen op deurposten, spiegels en
ijskastdeuren overbrengen? Maar ook valt te denken aan teksten in een wat grotere
letter, zoals op spandoeken. Verder zie je weleens berichten waarbij letters
afzonderlijk in 48-punts-grootte op een A4'tje afgedrukt zijn en dan aan elkaar geplakt
(of met wasknijpers opgehangen), maar ideaal is dat niet; een duidelijke reeks
handgeschreven letters was dan een uitkomst geweest. En net zoals er altijd
omstandigheden zijn waarin je zonder rekenmachientje iets moet uitrekenen, is het
soms ook noodzakelijk dat je leesbaar kunt schrijven met een pen.
Traditioneel werd van een sollicitant geëist dat hij zijn sollicitatiebrief met de hand
schreef, en dat hij dat netjes deed. Het verdient aanbeveling om die traditie weer in
te voeren. Dan wordt het sollicitanten meteen wat moeilijker gemaakt om van die
pasklare standaardbrieven van sollicitatiecursussen in te sturen - een nieuwe
frauduleuze praktijk waarmee werkgevers begrijpelijkerwijs weinig gelukkig zijn.

Tegenstander
Het onderwijs moet dit en het onderwijs moet dat ... Leerkrachten krijgen van alles
op hun bordje. Gelukkig maar dat er af en toe ook een vaardigheid van dat bordje
af kan, omdat die geen enkel maatschappelijk doel meer dient. Mooi schrijven is
typisch zo'n leerdoel dat zichzelf overleefd heeft. Al heel lang eigenlijk, sinds het
enorme succes van de typemachine aan het begin van de vorige eeuw, is dat
nergens meer voor nodig. Tegen de standaardletter en de gemakkelijke leesbaarheid
van een getypte tekst kan geen schoonschrift op. En door de opkomst van de
computer en de sms-mogelijkheid van de mobiele telefoon is het schoonschrift
alleen maar overbodiger geworden.
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Bovendien kunnen we met de spellingcontrole vrijwel alle spelfouten uit onze
teksten halen. Gelukkig maar, want zo kan bij sollicitaties een gebrekkige kennis
van de spelling niet meer als oneigenlijk selectiemiddel ingezet worden.
Schoonschrijven hoort thuis bij de staartdeling en het leren van de namen van
dorpjes langs een spoorlijn. Onderwijs is er om leerlingen voor te bereiden op de
toekomst, en niet op nostalgie.

Wat vindt u ervan? Moet er op school meer aandacht worden besteed
aan een duidelijk handschrift?
Geef voor 17 december 2008 uw mening op onze website:
www.onzetaal.nl/homofkuit. Of stuur een briefkaart met ‘Meer aandacht voor
handschrift op school is nodig’ of ‘Meer aandacht voor handschrift op school
is niet nodig’ naar de redactie van Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag.
In de volgende aflevering de uitslag.

Uitslag vorige stemming
Moeten obers telkens vragen of het gesmaakt heeft? Dit keer houden de meningen
elkaar nagenoeg in evenwicht. 92 inzenders (52%) hebben het liever niet, 84 (48%)
vinden het geen probleem. Uit de reacties op het internetforum blijkt dat veel
tegenstemmers de ober van onoprechtheid verdenken, omdat die een ontkennend
antwoord toch niet op prijs zou stellen. Een ingestuurd praktijkvoorbeeld: ‘Na luttele
minuten kwam de gerant aangestampt en riep met luide stem, nog een tiental meters
van mijn tafel verwijderd: “Is het díé heer die klachten heeft?”’
De voorstanders vinden de bezwaren tegen de vragende ober maar gezeur. Een
inzender wijst erop dat de vraag een goede manier is om contact met de klant te
maken. Overigens spreken zowel voor- als tegenstanders zich uit voor het alternatief
‘Is alles naar wens?’, omdat deze vraag op alle aspecten van het bezoek van
toepassing is.

Antwoorden Taaltest (zie bladzijde 355)
A. Spelling
1.
2.
3.
4.
5.

c. appetizer
b. gebridged en c. gebridget
c. hightechmeubilair
c. requiem
b. U-vormig
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B. Woordenschat
1.
2.
3.
4.

b. langlopende optie
a. geelwit
a. leugendetector en b. veelschrijver
b. parmantig

C. Zoek de fouten
1. Utrechtse, religieuze, komma na Catharijneconvent, zijn bezoekers
2. cupidootjes, kerstengeltjes, aartsengelen, jong en oud, esthetische

D. Extra
Arabier, beest, bofstoot, koffiekan en zwijntje betekenen volgens Van Dale allemaal
‘geluksstoot’ oftewel ‘bij toeval gelukte biljartstoot’.
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Raymond Noë
InZicht
Spelling
‘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.

Iedereen heeft met spelling te maken, en veel mensen hebben er een mening over,
vooral als er weer eens wijzigingen zijn. Tegelijkertijd weten maar weinigen iets van
de achtergronden van onze spelling. Waarom zijn er regels voor de tussen-n? Hoezo
vakantie met een ken vacature met een c? Waarom schrijven we mens niet meer
met -ch (mensch) en waarom deden we dat vroeger wel? Waarom zijn we van de
tot 1995 gangbare dubbelspellingen afgestapt? Taalkundigen weten het meestal
wel, maar de doorsnee-taalgebruikers - hoe betrokken ze ook zijn bij het Nederlands
- hebben geen flauw idee. Voor hen schreef de Vlaamse emeritus hoogleraar
algemene taalkunde Guy Tops het boek Waarom die lettertjes in de soep?
Tops gaat eerst in op de ontwikkeling van onze spelling, in ‘een tocht op
zevenmijlslaarzen door een geschiedenis van zo'n kleine 1500 jaar’. Vervolgens
zet hij zich aan wat hij een ‘haast onmogelijke opgave’ noemt: het uitleggen van de
problemen die élke spelling van het Nederlands zal moeten oplossen, en van de
manier waarop de officiële spelling van 2005 die aanpakt. In dat gedeelte - het
leeuwendeel van het boek - gaat hij ook uitgebreid in op de principes die aan de
spelling ten grondslag liggen, namelijk het basisbeginsel van de standaarduitspraak
(de spelling van mijt is gebaseerd op de uitspraak ‘mijt’), en de nevenbeginselen
van de gelijkvormigheid (de spelling meid is gebaseerd op het meervoud meiden)
en de etymologie (de ij in mijt gaat terug op de spelling mîte).
In het laatste hoofdstuk kijkt Tops naar de toekomst. Hij geeft redenen voor een
verdergaande spellingwijziging, maar doet ook uit de doeken waarom je die maar
beter achterwege kunt laten, en voorspelt uiteindelijk dat het nog lang onrustig zal
blijven aan het spellingfront.
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Waarom die lettertjes in de soep? Inzicht in spelling van Guy A.J. Tops
is een uitgave van het Davidsfonds en kost €17,50 (gelijmd, 222 blz.).
ISBN 978 90 6306 582 9

■Managerstaal

Veel beroepsgroepen hebben een eigen vocabulaire, en zo ook de managers,
consultants en beleidsmakers. Hun kantoorjargon is doorspekt met Engelse termen
als backoffice, benchmarking en bottom-up, die ze gebruiken om nare boodschappen
te verzachten en om glans te geven aan grauwe gegevens. In Waartoe is deze tent
op aarde? heeft Carien Overdijk ruim driehonderd managerstermen bijeengebracht
en verklaard. De woordenlijst wordt ingeleid met enkele hoofdstukjes over de
eigenaardigheden van kantoormetaforen, die vaak afkomstig blijken van het slagveld,
het sportveld en uit de operatiekamer.

Waartoe is deze tent op aarde? Een taalkit voor kantoorprofessionals is
verschenen bij Uitgeverij Nieuwezijds en kost €14,95 (gebonden, 126
blz.). ISBN 978 90 5712 290 3

■Thesaurus voor anderstaligen

Een thematisch woordenboek, ook wel thesaurus geheten, rangschikt de opgenomen
woorden niet alfabetisch maar op onderwerp. Een voorbeeld hiervan is het vermaarde
Het juiste woord van L. Brouwers. Bij taalstudieboekenuitgeverij Intertaal is onlangs
een thematisch woordenboek voor anderstaligen verschenen. Het verklaart zo'n
6000 woorden in 25 hoofdstukken. De beschrijvingen zijn gesteld in eenvoudige
bewoordingen en ze worden verduidelijkt met voorbeeldzinnen en soms ook met
plaatjes. Alle woorden zijn opgenomen in het alfabetische register.

Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen van Peter
Schoenaarts en Helga Van Loo (ingenaaid, 628 blz.).
ISBN 978 90 5451 698 9

■Schrijftips voor ambtenaren
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Chiel Galjaard (1921-2002) was een van de oprichters van de Vereniging voor
overheidscommunicatie en de auteur van tal van boeken over
(overheids)communicatie. In 1978 publiceerde hij Schrijven voor de lezer, een boekje
met schrijftips (over onder meer structuur, toon en woordkeus) voor de ambtenaren
van de gemeente Den Haag. Het is onlangs opnieuw uitgegeven omdat het nog
steeds actueel bleek.

Schrijven voor de lezer kost €2,50 en is te bestellen op de website
www.helderhaags.nl.

■Taaltoets
Inburgeraars die in aanmerking willen komen voor een voorlopige verblijfsvergunning,
moeten sinds maart 2006 een ‘Toets gesproken Nederlands’ afleggen. Het boek
Onderweg van Jenny van der Toorn-Schutte, auteur van meerdere boeken voor
mensen die het Nederlands als tweede taal leren, bereidt hen voor op dit taalexamen.
In twintig korte lessen komen alle onderdelen aan bod: woordenschat, luisteren en
nazeggen, vragen, en tegenstellingen. Het boek bevat ook oefeningen, en veel
zaken worden verduidelijkt met een illustratie. Het boek is een vervolg op Op weg
uit 2007.

Onderweg. Voorbereiding op het inburgeringsexamen in Nederland is
een uitgave van Boom en kost €27,50 (ingenaaid, 124 blz.).
ISBN 978 90 8506 836 1
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■Technisch schrijven

Nu apparaten en machines steeds complexer worden, wordt ook het belang van
handleidingen, instructies en systeem-beschrijvingen steeds groter. Het Basisboek
technische communicatie richt zich (in eerste instantie) op hen die geen ervaring
hebben met het schrijven van dit soort ondersteunend materiaal. Het boek behandelt
de planning vooraf (opzet, doelgroep), de kenmerken van en vereisten voor diverse
technische teksten, de vormgeving (papier, beeldscherm) en de afwerking van het
schrijfproces (redigeren, publiceren en actualiseren). Ieder hoofdstuk wordt afgesloten
met een checklist.

Basisboek technische communicatie, onder redactie van Peter van Bart
en Michaël Steehouder, is een uitgave van Van Gorcum en kost €42,50
(ingenaaid, 328 blz.). ISBN 978 90 232 4386 1

■Nederlandse syntaxis

In zijn monumentale Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis beschrijft historisch
taalkundige Joop van der Horst de ontwikkelingen van de Nederlandse zinsbouw
vanaf het Oudnederlands tot nu toe. Alle stadia werden zorgvuldig geattesteerd met
citaten en voorbeeldzinnen uit klassieke werken en hedendaagse bronnen. De
academische opzet van het tweedelige naslagwerk vergt enige inspanning van de
lezer. (Zie ook het interview met Van der Horst in het septembernummer van Onze
Taal.) Het boek is met korting te koop bij Onze Taal: www.onzetaal.nl/boeken.

Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis is een tweedelige uitgave
van Leuven University Press en kost tot 1 januari €189,50, daarna €210,
- (gebonden, 2014 blz.). ISBN 978 90 58676467

■Atletiek- en turnwoorden
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Woordenboekuitgever Van Dale is een sportwoordenboekenreeks begonnen, die
zal worden verzorgd door taal-publicist Jan Luitzen. Het eerste deel is het Atletieken turnwoordenboek (waarin overigens ook fitness- en krachtsporttermen zijn
opgenomen). Van ieder lemma wordt de betekenis gegeven en eventueel de
herkomst verklaard, en ze worden verduidelijkt met citaten of voorbeeldzinnen en
soms een illustratie. De trefwoorden worden afgewisseld met kaderteksten ‘vol
sappige anekdotes, sporttalige wetenswaardigheden en insideverhalen’.

Van Dale atletiek- en turnwoordenboek. Van afzetbalk totzolendraai en
1948 andere sportwoorden uit atletiek - turnen - krachtsport - fitness kost
€22,50 (gebonden, 223 blz.).
ISBN 978 90 6648 922 6

■Eenletterwoordenboek

Bibliothecaris Diedrik van der Wal verzamelde jarenlang eenletterwoorden. Hij heeft
zijn verzameling nu gepubliceerd in Achter de letter, een ‘encyclopedisch
eenletterwoordenboek’, waarin een groot deel van de Nederlandse
een-letterwoorden, -afkortingen, -symbolen, -titels en -curiosa wordt verklaard. Zo
vindt men bij de e onder meer dat deze letter niet alleen staat voor diverse
wetenschappelijke grootheden, maar ook voor een cupmaat, een muziektoon en
de drug ecstasy - en dat het een pseudoniem was van de schrijver J.J. Slauerhoff.
Ook uitdrukkingen als de p hebben aan zijn opgenomen in dit leeswoordenboek.
Lezers van Onze Taal kunnen dit boek met korting bestellen; zie de aanbieding op
blz. 359.

Achter de letter. Enyclopedisch eenletterwoordenboek is een
eigenbeheeruitgave bij Uitgeverij Alfabet en kost €19,95 (ingenaaid, 261
blz.).

■Toespraken en presentaties
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Spreken voor publiek gaat niet iedereen even goed af, maar je kunt het wel leren,
aldus Geerhard Bolte in De kunst van het speechen. Het boek geeft stapsgewijs onderwerpsbepaling, opbouw, schrijfproces en het spreken zelf - aan hoe je tot een
geslaagde toespraak of presentatie kunt komen. De tekst wordt afgewisseld met
portretten van bekende publieke sprekers als Pim Fortuyn, Wouter Bos en Al Gore.

De kunst van het speechen is een uitgave van Haystack en kost €19,95
(gelijmd, 109 blz.). ISBN 978 90 7788 140 8

■Puzzelwoordenboeken
Van Dale heeft ook een reeks puzzelwoordenboeken, de ‘Dr. Verschuyl
puzzelbibliotheek’, en daarin zijn onlangs twee titels opnieuw uitgegeven. Ten eerste
het Omgekeerd puzzelwoordenboek, een zogenoemd retrograde woordenboek (dat
wil zeggen dat de trefwoorden ‘omgekeerd’ zijn gealfabetiseerd, in volgorde vanaf
de eindletters). De 236.837 woorden die erin voorkomen zijn behalve op eindletter
ook nog eens naar hun lengte (vanaf drie letters) gerubriceerd. Behalve gewone
woordenboekwoorden zijn ook geografische en persoonsnamen in de lijsten
opgenomen.
Het tweede boek is de Officiële scrabblewoordenlijst. Die somt 227.202 woorden
van twee tot negen letters op (inclusief vervoegingen en verbuigingen). Nieuw in
deze uitgave zijn de negenletterwoorden en de nieuwe woorden uit het Jaarboek
taal 2007 en het Jaarboek taal 2008.

† Omgekeerd puzzelwoordenboek is een uitgave van Van Dale en kost
€24,95 (gebonden, 846 blz.). ISBN 978 90 6648 836 6
† Officiële scrabblewoordenlijst is een uitgave van Van Dale en kost
€22,95 (gebonden, 861 blz.).
ISBN 978 90 6648 837 3

■Spelling en stijl oefenen
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Leraar Nederlands Dick Pak is auteur van een aantal bijspijkerboeken waarmee je
je kennis van het Nederlands kunt opfrissen en testen. Zijn nieuwste boek is
Vlekkeloos Nederlands voor iedereen, dat in kort bestek de belangrijkste regels
over spelling, stijl, interpunctie en grammatica behandelt en toetst. Het boek bevat
ook een lijst met duizend lastig te spellen woorden.

Vlekkeloos Nederlands voor iedereen is verschenen bij Pak Uitgeverij en
kost €18,50 (gelijmd, 211 blz.). ISBN 978 90 7701 875 0

En verder
■De gekietelde kameel van Adam Jacot de Boinod. Heruitgave onder een andere
titel en met een ander omslag van het in 2006 verschenen Tingo. Een verzameling
woorden uit allerlei talen waar geen een-op-een-vertaling voor bestaat. Mouria, €10,
- (gelijmd, 206 blz.).
ISBN 978 90 458 0075 2
■Stap 1|2|3. Grammatica en oefeningen van Els Mertens. Extra oefenmateriaal
voor zelfstudie bij Stap, een cursus Nederlands voor anderstaligen. Intertaal, €9,90
(ingenaaid, 102 blz.).
ISBN 978 90 5451 876 1
■Joost mag het weten. De herkomst van bekende spreekwoorden en uitdrukkingen
van Heidi Aalbrecht. Bundeling van Aalbrechts Al regent het varkens... (2003) en
Parels voor de zwijnen (2005). Betekenis en herkomst van circa zeshonderd
spreekwoorden verklaard. BZZTôH, €17,50 (gelijmd, 284 blz.).
ISBN 978 90 453 0907 1
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Taalergernissen
Hoort of ziet u taalverschijnselen die u lelijk, verwerpelijk, leuk, nieuw
of anderszins opmerkelijk vindt? Laat het ons dan weten. Liefst per
e-mail (redactie@onzetaal.nl, met vermelding van uw adres) of anders
per reguliere post (Redactie Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den
Haag).

Het verschil maken
Arie de Jong - Vertaler, Arnhem
Naar mijn idee wordt de relatief nieuwe uitdrukking het verschil maken in de betekenis
‘belangrijk zijn, van (doorslaggevend) belang zijn’ vrij algemeen onbekommerd
overgenomen. Sinds de Poema's in 2001 een nummer-1-hit scoorden met het liedje
‘Zij maakt het verschil’ hoor ik de uitdrukking werkelijk overal.
Het komt mij voor dat deze term is overgekomen - net als vele andere zegswijzen
- uit het Engels: to make the difference.

‘Genootschap, doe er wat aan!’

Dodelijk
Marco Adriaanse - Hengelo
Wat bij mij telkens weer tot ergernis leidt, is het hedendaagse gebruik van het
bijvoeglijk naamwoord dodelijk, direct vóór het woord slachtoffer(s). Met name
woordvoerders van de politie hebben het nogal eens over ‘dodelijke slachtoffers’.
Hoewel dodelijk in Van Dale niet alleen staat omschreven als ‘de dood veroorzakend’
maar ook als ‘met de dood gepaard gaand’, kan het woord voor mij niets anders
betekenen dan dat eerste. Slachtoffers, zeker dode slachtoffers, kunnen nu eenmaal
niet doden zoals een dodelijk wapen dat kan. Het woordgebruik van de politie komt
mij onlogisch voor.

Financiële instellingen
Theo Ruyter - Ijmuiden
Met name in de geschreven pers wordt de laatste tijd systematisch de aanduiding
financiële instellingen gebruikt wanneer uitdrukkelijk sprake is van particuliere
bedrijven en ondernemingen. Dat riekt naar misleiding. Ik associeer instellingen
vooral met het publieke domein, dat wil zeggen met organisaties die per definitie
het algemeen belang beogen. Ik vermoed dat het begonnen is bij politici en bankiers,
die sinds het uitbreken van de ‘hypotheekcrisis’ in de VS voortdurend hele leugens
en halve waarheden de wereld in geslingerd hebben om te voorkomen dat het
publiek zijn vertrouwen zou verliezen in allerlei actoren op de financiële markten.
In ieder geval lijkt me dit een duidelijk staaltje van, door bepaalde belangen
ingegeven, taalvervuiling. Hopelijk is deze van tijdelijke aard, want ik kan me nog
niet voorstellen dat ik straks naar mijn favoriete sportinstelling ga, als ik een
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voetbalwedstrijd wil zien, of naar de broodinstelling om de hoek, wanneer ik de
bakker op het oog heb.

In verband met uw privacy?
Frans Lisman - Velp
Ukent allemaal deze zin in apotheken, banken, enz.: ‘In verband met uw privacy
verzoeken wij u achter de streep te wachten.’ Een onzinnig verzoek, want het gaat
dan niet om úw privacy, maar om die van degene die vóór u aan de balie geholpen
wordt.

Komma in krantenkoppen
Jos Paardekooper - Deventer
NRC Handelsblad heeft de gewoonte zijn lezers met grote regelmaat te trakteren
op koppen als:
- Poetin, Bush in goede sfeer uiteen
- Japan, China eens over betere relatie
- Weer ruzie Colombia, Ecuador
Waarschijnlijk wordt in al deze gevallen het gebruik van de komma in plaats van
het voegwoord en ingegeven door ruimtegebrek: Poetin, Bush past net wel boven
één kolom, Poetin en Bush vermoedelijk net niet. Maar dat is niet het probleem van
de lezer, en die hoeft dus ook niet opgezadeld worden met de onmacht van een
koppenmaker.
In andere dagbladen ben ik een dergelijke constructie nog nooit tegengekomen,
zelfs niet in een plaatselijke krant of een huis-aan-huisblaadje. Zou de NRC-redactie
menen dat dit een juiste toepassing van de komma is?

Gesignaleerd
Samenstellers
H. de Bruijn - Rotterdam
Consequent vertaalt mijn mediaspeler iTunes composer als ‘samensteller’. Bach
bijvoorbeeld en Debussy. Die stelden veel samen.
Dat vertalen niet de sterkste kant is van iTunes-ontwikkelaar Apple bleek ook wel
uit een foutje in een recente update, toen het Engelse woordje free als gratis werd
vertaald, hoewel het hier de betekenis ‘vrije, nog te benutten ruimte’ had.
Dat foutje is inmiddels hersteld, maar de ‘composers’ blijven voorlopig
‘samenstellers’.

Een inwoner uit...
Willem Hekhuis - Leusden
In het septembernummer van Onze Taal werd door de Taaladviesdienst het verschil
uitgelegd tussen inwoners en bewoners. Maar mij valt op dat je steeds minder leest
een inwoner van... (vul maar een willekeurige plaatsnaam in), en steeds vaker een
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inwoner uit... Gezien de frequentie waarmee het voorkomt, is het niet meer tegen
te houden. En och, zo onlogisch is het eigenlijk ook weer niet.

Check die vlieger hoog
Jan van den Berg - Goirle
Afgelopen zomer waren wij op Texel. Mijn zoon van 14 jaar was aan het vliegeren
op het strand. Een stukje verderop stond iemand anders dat ook te doen en die had
aanmerkelijk meer succes. Zijn vlieger stond veel hoger. Toen mijn zoon dat zag,
riep hij: ‘Check die vlieger hoog!’ Ik had het zelf niet bondiger kunnen zeggen.
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Trefwoordenregister 2008
aanbevelen, verleden tijd -

269

aaneenschrijven

331

aantal, die/dat -

21

Académie française

120, 123

Académie néerlandaise

120, 123

af()rijden

21

Afrikaans

291

alloceren

43, 126

allochtoon

108, 134

alsnog

160

ambtenaar, best schrijvende -

38

A/amish

343

amper

212

anagramzinnen

330

andere (gallicisme)

187

anderhalf

234

aptoniemen

89

Arabisch in het Ned.

282

AVI-norm

88

Ballenbaks

95, 160, 217, 283, 341

Bargoens

20, 90, 164, 204, 273

Barnard, Benno

120, 123

basisschool, Engels op -

146, 220

basterdsuiker (etym.)

73

Beatrix, uitspraak -

53, 126

bedenken, zich

295

begrijpelijke taal

4-16, 71

bejaardentaal, effect -

362

Belgen in Onze Taal

89

ben/wees (maar blij)

129

beter

259

betreft/betreffen, het -

269

Bie, De, en Van Kooten, ereleden Onze 68
Taal
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bijbel in eenvoudig Ned.

38

bijbelvertalingen digitaal

156

bikini, eerste -

248, 315

biologisch

151

bistro (etym.)

312

bokitoproof

22

bridge too far, a -

110

Brugs voor anderstaligen

324

buitenrokers

216, 268

BureauTaal

4, 9

calamiteit

150

care

295

carnavalsplaatsnamen

30, 88

catchphrases

84, 160

cedille (herkomst)

91

check

366

C/chinees, de -

213

Chinees

192-208

Chinees als schoolvak

196

Chinees leren

222

Chinees, buitenlandse invloeden op het 192
Chinese inburgering

208

Chinese spreekwoorden

206, 233

Chinese woorden in het Ned.

202

chinezen (ww)

204

Chinezen in liedteksten

200

citaatsjablonen

354

Cito-toets

24

comadrinken

23

congres ‘Onze taal, onze toekomst’

48-68

copy-pasten

314

crisiswoorden

352, 355

Crystal, David (interview)

344

cursussen Onze Taal

19, 245, 272

d/t-fouten

187, 295

De wereld draait door

130
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de/het voor NT2'ers

281, 340

de/het vóór namen

280

debatteren, WK -

76

dekbed/beddek

167

delen

331

digitale Onze Taal

69, 347

digitale taalbronnen

56

Dis, Adriaan van

62

drieluik, de/het -

187

dûh en d'oh

160

duidelijk

17

duyvendakje

331

eenvoudige taal

4-16, 88

eerste, als -

331

eindtoets basisschool

24

eisenhouwer

186

elfen/elven

269

en, interpretatie -

314

enalaatste

187

Engels bij afstuderen

362

Engels in Chinees

192

Engels op basisschool

146, 220

Engels van Reve

181, 233

Engels voertaal universiteit

78

Engels, opmars -

28

Engelse invloed

28, 78, 146, 186, 220, 295

Esperantocongres

238

essentiële oliën

89

etmaal

186, 233

etymologische misvattingen

248

Europese Unie, talen in de -

76, 348

evenaar/evenaren

343

exameneisen talen

362

financiële instellingen

366

fluisterbroek

89

formatiemoeheid

23

Fries taalbeleid

61, 324
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ga koken

70

gabber

90

gaten in de taal

18, 69, 128, 216, 268, 347

gebruiksaanwijzingen

35

GeenStijl, taal van -

70

geitenwollensokken

241

geoniemen, valse -

248

gevleugelde woorden

84

Gilze-Rijen

89

goochem

20

graagprijs

347

grammar school

214

grammaticageschiedenis

234

grande bouffe

325

Groenman-taalprijs 2007

62

grof/grove

129

grondwet in eenvoudig Ned.

10

Groot Dictee der NT2

70

Groot Dictee

254

grove taal Tweede Kamer

324

Guangdong

267

Guinees biggetje (etym.)

248

gym(m)en

234

gymp(ie)

104

haar-ziekte

279, 340

handdoek gooien, de -

258

handschrift scholieren

363

hbo, taalachterstand -

76

heel BMW

258

heibel

273

Hek, Youp van 't, taal van -

336

herberg (etym.)

313

hoestoet

259

Holland

331

homohuwelijk

38, 151

homoniemen

103

horeca (etym.)

312
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Horst, Joop van der (interview)

234

huis te + riviernaam

175, 232

huisgemaakt

89

huizen in dorpsnamen

289

icoon, de/het -

73

ijsgeluiden

69

ik zeg-zinnen

96

incasso, de/het -

167

inconvenient truth

252

indexatie

258

inwoner uit/van

366

inwoners/bewoners

234

Italiaans, schelden in het -

228, 315

jaarvergadering Onze Taal

149, 294

jij i.p.v. u

187

jongstleden

314

jood

38

jorannetje

151

juridische taal

10

kalkoen (etym.)

248

keurslijf (etym.)

129

keuze uit een van

331

kipsalon

70

Klare Taalprijs

324

klemtoon in plaatsnamen

17

klimaatneutraal

23

komaf/afkomst

258

komma in krantenkoppen

366

Kooten, Van, en De Bie, ereleden Onze 68
Taal

koten

234, 315

krachttermen

256

krantenkoppentaal

326, 354

krat, de/het -

21

kroeg (etym.)

312

kwalitatief

186

Labov, William (interview)

92
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Latijnse plaatsnamen

102

Laurentien, prinses

48

leesbaarheidsformules

4, 88

leestoetsen op basisschool

290

leeswoordenboeken

328

leges, uitspraak -

269

lettergreepstapels

41

lezen als hulpwerkwoord

246, 341

lidwoord de vóór namen

280

lidwoorden in kranten-koppen

326

lidwoorden bij NT2'ers

281, 340

liedjes, Ned. - met vreemde talen

354

liedteksten

75, 109, 133, 178, 214, 253, 287, 321,
354, 361

liever gewoon dood

233

Lofprijs taal

108

lokhomo

23

maal-teken

70

Maerlants Rijmbijbel

270

Maleis(isch)

167

mam(m)a, pap(p)a

73

mandarijn

213

Marita

214

mechatronicus

314

medium of large

295

meertaligheid

127

meisjesnaam

147, 215

meningen taaljaar 2008

350

menutaal

300

minderheidstalenbeleid

254

mooiste woord

18, 212, 356

mooiste woorden 2007

76

multitasken

18

naamgeving

292

naar... toe

331

nachtmerrie (etym.)

314

namen + de/het

280
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namen fabrieksdorpen

360

namen rivierdorpen

175, 232

namen streekproducten

39

namen, toepasselijke -

21

Nederland en minderheidstalen

254

Nederlands als tweede taal

172, 232

Nederlands op Antillen

362

Nederlands zesde wereldtaal

220

Nederlands, het oudste -

288

Nederlandse Taalunie

28, 59, 76, 254

Nederlandse woorden in het Chinees

202

Nederlandstalige liedjes, quotum -

255

nieuwe woorden 2007

22

Nieuwkerk, Matthijs van, taal van -

130

nodig

267

normering standaardtaal

120, 123

Nuba('s) is/zijn

150

Obama, retorica van -

316

obertaal

307, 327

O/olympisch

213

omstreden termen

136, 138

onder constructie

150

onder de voet(en) lopen

73

onroerend()goed

129

onverstaanbaar spreken

95, 160, 277

onvertogen

269

Onze Taal, geschiedenis -

50, 242

onzinlettergrepen, gezongen -

98, 214

opacriminaliteit

23

opleideling

343

oudst(e) bekende stad

91

oudste Nederlands

288

overheidstaal

10, 14, 38

pabo-taaltoets

182

pap(p)a, mam(m)a

73

persoonsvorm (na 3 op de 4)

129

plaatsnamen met carnaval

32, 88
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Plain Language-beweging

8

Pools, schelden in het -

228, 341

populariseren van taal

344

presentatietechniek

130

prestatie()gerelateerd

314

probleem is

186, 232

punt na uitroepteken

343

puntkomma

295, 341

r, uitspraak -

53

r, verdwijnende -

161

Readshop, the

186

rebel without a cause

166

reduplicatie naamklanken

142

reiziger, reizer

91

reltoerist

22

restaurant, taal van het -

300

restaurantnamen

304

restaurantrecensies

308

retoriek van Obama

316

Rijmbijbel Van Maerlant

270

rijweg

215

roken en taal

162, 232

saffiaantje

164

scheldgedrag (internationaal)

228, 315, 341

services

295

shanghaaien

204

singersong(-)writer

187

sint-juttemis, met -

70

sj-klank i.p.v. s

286

slot-l, verdwijning -

126

slot-r (uitspraak)

53, 126, 161

smog

234

Smulders, Peter, over 25 jaar Onze Taal 242

snees

204

Sofprijs taal

108, 182

sorry

258

spatiegebruik, onjuist -

108
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spaties rondom streepje

21

spelen met taal

41, 103, 185, 245, 330

spelling, oude -

357

spellingherziening

220

sponsors/sponsoren

167

spreeksnelheid Nederland en Vlaanderen 179
spreekwoorden, Chinese -

206, 233

stagiair(e)s

150

Statenvertaling digitaal

156

stemopname, oudste -

146

sterke/zwakke werkwoorden

91, 105, 215

stigmatiserende woorden

134, 137

stilstand, tot - komen

355

stilton (etym.)

248

stoplicht

17

straatnamen, schrijfwijze van -

150, 214, 267

straattaal, politie leert -

254

struikrovers

127

studentenprijs Onze Taal

241, 276

studententaal

101, 214

Suzanne (liedtekst)

109, 160

syntaxis, Geschiedenis van de
Nederlandse -

234

taal verkoopreizen

139

taalacademie

120

taalachterstand peuters

146

Taaladvies.net

69

taalbeleid

59, 127

taalcoach voor allochtonen

220, 348

taaldatabanken

56

taalergernissen

42, 114, 150, 186, 258, 295, 331, 366

Taalkunde Olympiade

290, 341

taalkundig onderzoek, nut -

273

taalnieuws 2008

349

taalnormen

112, 120, 123

Taalpost

307

taalsignalementen

43, 115, 151, 187, 258, 331, 366
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taaltest

35, 101, 138, 174, 217, 233, 277, 319,
355

taaltoets pabo

182

Taalunie, Nederlandse

28, 59, 76, 254

taalverandering

64, 92, 112, 278

taalverloedering

127

taalwetenschap populariseren

344

talenstudies, problemen bij -

349

taverne (etym.)

312

teken(ings)bevoegdheid

167

teksten versimpelen

4-16

terp

34

tidelipom

98

toet(je)

104

toitoitoi

17

topless

259

track record

151

tralala

98

treinconducteur, taal van de -

264, 340

treinjargon

264, 340

Troonrede, taal van de -

14

twaalf(en)eenhalf

17

tweede taal leren

172, 232

tweedonker

18

tweetalig Amsterdam

290

uitleenmoslim

258

uitroker

268

uitspraakverandering

53, 92, 126, 161

vaak nog

258

vacatures, woordkeus in -

290

vergissen, jullie - jullie/je

91

vergoe(i)lijken

186

verkleiningsvormen

104

verkooptaal

139

verschil maken

366

vertaalcomputer

74

verwijzing

278, 340
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Vlaanderen, Ned. in -

111

vleesverlater

151

vloeken is aangeleerd

70

vloekgedrag

108

vloekmonitor

221

vmbo-woordenboeken

148

voetballers, verplicht Nederlands voor - 183

volgend weekend

269

voornaamwoorden

278, 340

voornamenmode

143, 215

vve'en

186

vandaag jarig, was/is -

150

Washington (D.C.)

73

wees/ben (maar blij)

129

weesfiets

258

Weijnen, prof. A.A. (†)

108

werkplaats

186

weven/gewoven

105, 215

wier

34

wijzigen

187

wilfen

22

wittekool (spelling)

151

woordafbrekingen

232

woorden economische crisis

352, 355

woorden, nieuwe - 2007

22

woordverkorting

95, 160, 217, 283, 341

Youp van 't Hek, taal van -

336

zegde/zei

91, 215

zelfbedieningskapitalisme

22

zingend ijs

128

zoals het ernaar uitziet

258

zonnestralen, het regent -

287, 341
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368

Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl

Voorlopig laatste huwelijk
Het is een bijzonder huwelijk. Niet alleen omdat het Raadshuis aan de
Vecht tijdelijk haar deuren sluit en dit voorlopig het laatste huwelijk is,
maar ook vanwege het bruidspaar. ‘Wij zijn niet meer de jongste’, zegt
de bruidegom.
De weekkrant.nl
Bij foutief parkeren kunnen overtreders worden beboet of worden
voorzien van een wielklem of eventueel worden weggesleept.
Bord parkeergarage Hogeschool INHolland, Haarlem
In vijf jaar tijd neemt het denkvermogen van rokers twee keer zo snel af
als dat van nooit-rokers. Verder blijkt dat in vijf jaar tijd het denkvermogen
van rokers twee keer zo snel afneemt als dat van nooit-rokers.
De Stentor
Verpleegcentrum Overrhyn aan de Willem de Zwijgerlaan 44 zoekt
vrijwilligers voor het hondenaaiproject.
Leids Nieuwsblad
Bent u nog niet overtuigt? Probeer nu gratis zonder risico!
Tekstschrijversvergelijken.nl
U gaat in 2 uur een leuk schilderijtje maken, gezellig onder elkaar. Onder
leiding van een gediplomeerd leraar. En u krijgt deze mee in een Bob
doos.
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Oudebadhuis.nl over een ‘Bob Ross-uitje’
Vorig jaar werd een kwart van de zaken opgehelderd, tegen bijna
een op de vier in 2003.
Eindhovens Dagblad
De therapie is een unieke vorm van Microcurrent Electrical Therapy
met bewezen resultaten op het gebied van het tegengaan van
chronische en acute pijnbestrijding.
Folder gezondheidscentrum

Maas en Geleenbode
Wegens uitbreiding van ons team zoeken wij een
geestelijk verzorger
bij voorkeur rooms katholiek voor 20, mogelijk 28 uur per week
Advertentie GGZ Delfland in VolZin
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