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

Veel mensen ergeren zich aan Engelse woorden in het Nederlands. Het zijn er veel
en ze zijn overbodig, zo luidt vaak de klacht. En dan die verengelsing van het
onderwijs en het bedrijfsleven. Is die wel nodig? Zit die de informatieoverdracht niet
in de weg? En gaat ons Nederlands er niet door achteruit?
Het zijn kwesties waarover je lang kunt speculeren, en dat gebeurt dan ook
veelvuldig. Óók in Onze Taal. Óók in dit nummer. Maar soms valt er wél meer over
te zeggen, bijvoorbeeld op grond van wetenschappelijke studie. In dit nummer
komen enkele van de opvallendste onderzoeken aan bod. Wat vinden wij er tot slot
zelf van? Ook daar gaan we op in - in dit themanummer over Engels in het
Nederlands.

Hoe zuiver is ‘zuiver’?
Het nut van bastaardwoorden
Ruud van der Helm
Mensen die zich schrap zetten tegen buitenlandse indringers in onze taal
doen dat sinds jaar en dag omdat ze streven naar ‘zuiver Nederlandse’
woorden. Daarbij denken ze meestal alléén aan woorden met een
onverdacht Nederlandse oorsprong. Maar ze zien dan een heel ander
zuiverheidsideaal over het hoofd: het stimuleren van precisie, elegantie
en originaliteit.
Op de boekenmarkt vond ik voor vijftig cent een bijzonder aardig boekje uit 1899:
Het boek der meest gebruikelijke basterdwoorden van Adam Strokel (tweede druk,
verschenen bij de Gebroeders Koster in Amsterdam; eerste druk: 1887). Het
verfomfaaide drukwerk bevat een woordenlijst met Nederlandse woorden met een
niet-Nederlandse oorsprong, inclusief ‘korte opgave van hun herkomst en beteekenis’.
Leenwoorden, zouden we tegenwoordig zeggen.
Hoewel het als woordenboek nauwelijks historische waarde heeft, viel mijn oog
gelijk op de eigentijdsheid van de inleiding en het motief van de auteur. Over dat
laatste kan geen misverstand bestaan: de Nederlandse taal verloedert door de
sterke toename van het aantal bastaardwoorden (woorden met een niet-Nederlandse
oorsprong), en ‘met leedwezen wordt dit verschijnsel opgemerkt door allen die op
zuiverheid van taal prijs stellen’. Want waarom zouden ‘flinke ingezetenen voor
vreemdelingen moeten opstaan: wanneer we ons kok voor cuisinier en ons kapper
voor coiffeur of friseur zien plaats maken?’
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■ Historische geruststelling
De inleiding is het waard om in haar geheel geciteerd te worden, al was het maar
vanwege het dramatische gehalte van de oproep. Hartgrondig pleit Strokel voor het
‘opwerpen van een dam tegen het voortwoekeren der basterds, die onze schoone
taal dreigen te verstikken’, waarbij de hoop wordt gevestigd op de
‘onderwijzerswereld, die met een warme liefde voor onze taal bezield is en in wier
handen de hope des vaderlands berust’.
De vraag is echter vooral wat we van deze antieke, maar tegelijk ook actuele
oproep kunnen leren. We hoeven uiteindelijk slechts voor kok het woord wissen in
te vullen en voor cuisinier het woord deleten en we staan volledig met onze voeten
in de eenentwintigste eeuw.
Strokels boekje, dat meer dan een eeuw geleden van de persen rolde, is een
historische geruststelling: de zucht naar taalzuiverheid is niet iets nieuws, en het
thema gaf eind negentiende eeuw net als nu aanleiding tot zorg en debat. Bij de
viering van het 75-jarig bestaan van het Genootschap Onze
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Taal is uitgebreid belicht wat de reden van de oprichting ervan was: afkeer van de
Duitse woorden die in het Nederlands terechtkwamen (zie bijvoorbeeld het artikel
van Jaap de Jong in Onze Taal van februari/maart 2008). Opvallend is dat Strokel,
die zijn lijst zo'n drie decennia voor de oprichting van het genootschap afrondde,
zijn pijlen voornamelijk richtte op de forse invloed van het Frans, en niet die van het
Duits. Sterker nog: veruit het grootste deel van Strokels woordenlijst bestaat uit
woorden van Franse, Latijnse, Italiaanse of Griekse afkomst.

Het ruim honderd jaar oude gidsje van Adam Strokel leert ons veel over hoe leenwoorden
werken.
Foto: Ruud van der Helm

De verloedering (maar je kunt ook zeggen: de dominante cultuurstroming) kwam
aan het einde van de negentiende eeuw duidelijk uit het zuiden. Dat het Duits en
het Frans tegenwoordig nauwelijks meer voorhoofden doen fronsen (wie weet nog
dat afbouwen in de betekenis ‘beëindigen’ een germanisme is, en hoe erg wordt
dat eigenlijk gevonden?), valt samen met het afnemen van de invloed van beide
taalculturen; nu is het ontegenzeggelijk het Engels dat het moet ontgelden.

Woorden als kerk en straat zijn zó alledaags dat maar weinigen zich
bewust zullen zijn van hun niet-Nederlandse oorsprong.

■ In gebruik?
Maar hoe blijvend was deze zuidelijke invloed eigenlijk? Om dat te achterhalen is
het interessant om nu, na ruim een eeuw, eens na te gaan wat ervan is blijven
hangen. Dat blijkt niet veel moeite te kosten. Door alle werkwoorden uit Strokels
boekje te groeperen in drie categorieën (‘tegenwoordig algemeen gebruikt’,
‘tegenwoordig in gebruik’ en ‘inmiddels in onbruik geraakt’) ontstaat een verrassende
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lijst - zie de tabel op bladzijde 7. Van alle bastaardwerkwoorden uit 1899 is een deel
volledig in het Nederlands geïntegreerd, terwijl een ander deel helemaal in onbruik
is geraakt.
Woorden als adverteren, acteren en arresteren zijn zó alledaags dat maar weinigen
zich bewust zullen zijn van hun niet-Nederlandse oorsprong. Dat geldt ook voor
bijvoorbeeld kerk, straat, koor en kaart, waarvan Strokel al in 1899 vond dat ze ‘strikt
genomen’ geen bastaarden meer waren. Andere woorden daarentegen zijn zo goed
als uit het alledaagse taalgebruik verdwenen of worden hooguit nog in een zeer
specifieke context toegepast. In ieder geval heeft abandonneren niet het woord
verlaten verdrongen, en wordt de dief op heterdaad ‘betrapt’ en niet ‘geattrapeerd’.
Waarom hebben sommige woorden het wél gehaald en andere niet? Duidelijk is
dat het niet afhangt van de mate waarin er een alternatief voorhanden is. Voor
applaudisseren bestond al klappen, arriveren kan gemakkelijk worden vervangen
door aankomen, en appreciëren door waarderen. Deze woorden komen in de praktijk
dan ook naast elkaar voor. Verder blijkt dat voor veel van de bastaardwoorden die
in onbruik geraakt zijn, er simpelweg een alternatief gangbaar is geworden. De
betekenissen die Strokel hier zelf al aan toevoegt, klinken ons veel bekender in de
oren (zie de woorden tussen haakjes in de tabel). Er is daarmee een natuurlijke
schifting ontstaan tussen bruikbare en minder bruikbare bastaardwoorden. De
bruikbare vreemde woorden komen daarbij eerder náást dan in plaats van de
inheemse woorden voor.

Foto: Ruud van der Helm
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■ Engels
Dat zuidelijke talen (en in het bijzonder het Frans en het Latijn) zo'n sterke invloed
hebben gehad op de vorming van het Nederlands van vandaag de dag kan niet
worden ontkend, maar daarmee is nog niet gezegd dat het Nederlands verfranst is,
of erger nog, verarmd. Eerder is het verrijkt met nieuwe begrippen en bruikbare
synoniemen, waarmee we ons voordeel doen.
We zouden nu de vraag kunnen stellen of de niet-Nederlandse invloeden van
vandaag, en dan in het bijzonder de Anglo-Amerikaanse, uiteindelijk niet op eenzelfde
ontvangst kunnen rekenen. Als dat zo is, dan zullen die vele Engelse termen en
anglicismen geleidelijk worden weggefilterd, waarna de bruikbare (en dus kennelijk
verrijkende) woorden overblijven, en de onbruikbare geleidelijk weer zullen
verdwijnen. Een woord als tipp-exen, toch kenmerkend voor een hele generatie
scholieren en secretaresses, zal het waarschijnlijk niet gaan halen, door de
teloorgang van de typemachine. Deleten daarentegen, de elektronische evenknie
van tipp-exen, lijkt een veel langer leven beschoren, ook buiten de strikte
informaticatoepassing. Verrassend is overigens dat Strokel al een klein aantal
Engelse woorden heeft opgenomen (natuurlijk als afkeurenswaardige bastaards),
waaronder heel eigentijds aandoende woorden als meeting en would-be, in de
betekenis van ‘graag zouden willen zijn’.

Nieuwe woorden van over de grenzen kunnen ook gewoon mooi zijn.

■ Soorten zuiverheid
Een initiatief als dat van Strokel laat niet alleen de onvoorspelbare evolutie van de
taal zien, maar ook de bezwaren die kleven aan een dergelijk zuiverheidsideaal.
Dit ideaal komt namelijk voort uit een fundamentele verwarring over wat zuiverheid
nu precies is - beter: wat zuiverheid precies kan zijn.
Een woord kan om verschillende redenen ‘zuiver’ worden gevonden. Je kunt
kijken naar de praktische kant van de zaak (is het woord functioneel?), naar de
esthetische kant (is het mooi?) en naar de oorsprong (waar komt het vandaan?).
Pleitbezorgers voor taalzuiverheid hebben meestal louter oog voor die laatste
dimensie. Alleen woorden met een - in ons geval - Nederlandse oorsprong mogen
worden gebruikt, of genieten in elk geval de voorkeur.

Onze Taal. Jaargang 78

Tot halverwege de vorige eeuw was de Engelse invloed op het Nederlands betrekkelijk
gering.
Uit: J.C. van Wageningen, ‘Goed gezegd zo!’ Dagelijkse misdrijven tegen onze taal, aan
het licht gebracht en gehekeld (1941).

Maar de vraag of een woord een zuivere oorsprong heeft, is natuurlijk in hoge
mate arbitrair. Waar ligt de grens tussen ‘woorden die sinds lang burgerrecht
verkregen en een Nederlands gewaad aangetogen hebben’ en ‘het kwaad dat
bestreden moet worden’? Het woord kok, dat Strokel met veel bombarie als ‘flinke
ingezetene’ (dus oorspronkelijk) presenteert, wordt vervolgens in de
bastaardwoordenlijst vermeld als een afleiding van het Latijnse coquus. En van het
eerdergenoemde meeting is de niet-Nederlandse oorsprong voor iedereen
overduidelijk, terwijl het toch al ruim een eeuw meegaat in de Nederlandse taal.
Ingeburgerd? In de praktijk zeker, zonder daarbij woorden als bijeenkomst of
vergadering naar het rijk der archaïsmen te hebben verwezen. Maar heeft het
daarmee ook burgerrechten verworven in het Nederlands, zoals kerk en kaart?
Juist door dit arbitraire verzet tegen specifieke woorden of bronnen van invloed
slaat het streven naar zuiverheid van oorsprong maar al te snel om in zuivere
xenofobie. Alleen vanuit die gedachte kon Strokel volhouden dat hij met zijn
woordenlijst ‘een steentje kon bijdragen tot het versterken van een der hechtste
bolwerken onzes volksbestaans’.

■ Dynamisch
Het streven naar zuiverheid van oorsprong veronderstelt dat er hulp nodig is om
een taal overeind te houden. Buiten de vraag of dit überhaupt (!) mogelijk is, gaat
het ook voorbij aan de kracht waarover levende talen van nature beschikken. Talen
verdwijnen doorgaans niet doordat ze invloeden van buitenaf ondergaan. Uitsterving
(of uitroeiing) van de dragers van een taal daargelaten, kan dat alleen als álle
woorden en alle taalregels vervangen zijn door buitenlandse.
Het kan niet ontkend worden dat de taalpolitiek van sommige landen en regimes
niet altijd even tolerant (geweest) is. In alle andere gevallen blijkt taal veelal
dynamisch te zijn en uitermate goed om te gaan met allerlei invloeden. Het streven
om alleen woorden toe te laten waarvan de oorsprong zuiver op de graat is, ontneemt
de taal in wezen de kans om zich te meten aan en te versterken door deze invloeden.
Het is daarmee een weinig nastrevenswaardig doel, zeker wanneer je daar de
andere dimensies van taalzuiverheid naast zet.
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■ Nieuwe precisie
Een van die andere kanten van zuiver taalgebruik is vooral praktisch van aard: hoe
functioneel is het geïmporteerde woord? Daarbij gaat het bovenal om de precisie
waarmee een boodschap kan worden overgebracht. Het juiste woord op de juiste
plaats door het op de juiste manier verbinden van context en woordkeus maakt het
verschil uit tussen begrip en onbegrip, tussen acceptabel
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en onacceptabel, tussen emotie en onverschilligheid. Wie precies wil communiceren,
heeft dan ook behoefte aan woorden die nauwkeurig de juiste boodschap
overbrengen en ervoor zorgen dat die op de bedoelde manier begrepen wordt.
Diversiteit van de taal en een grote woordenschat van de taalgebruikers zijn
hiervoor essentieel. Daarom is het geweldig om nieuwkomers als inloggen wél te
gebruiken, omdat dat gelijk duidelijk maakt dat het gaat om het registreren via een
computer. Die nieuwe precisie, die eerst niet bestond, zou juist omarmd moeten
worden.
Een ander voorbeeld. Woorden als gummen, tipp-exen en deleten behoren
allemaal tot het betekenisdomein van wissen, maar het woord wissen zelf bevat
deze precisie niet. Zolang inloggen maar niet leidt tot een verdringing van alle vormen
van registreren of aanmelden, en deleten wissen niet laat verdwijnen (want daarmee
zou de juist gewonnen precisie weer verloren gaan), is er alleen maar reden voor
een feestje.

■ Elegantie
Nieuwe woorden van over de grenzen kunnen ook gewoon mooi zijn, en zorgen
voor elegantie. Taal is nu eenmaal óók een kunstvorm, en als je hetzelfde mooier
kunt zeggen zonder de precisie te verliezen, dan is ook dat winst. Zo weten
wiskundigen maar al te goed dat een elegantere oplossing voor een wiskundig
probleem hoger wordt gewaardeerd (en daarmee ook daadwerkelijk wiskundig als
een vooruitgang kan worden gezien). Ook voor de esthetiek is diversiteit van de
woordenschat een voorwaarde, naast natuurlijk een niet onaanzienlijke dosis
taalbehendigheid en taaloriginaliteit.
Waar het uiteindelijk om gaat - en waar het manifest van Strokel en dat van zijn
navolgers volledig aan voorbijgaat - is dus het behoud van de dynamiek van de
Nederlandse taal door het stimuleren van precisie, elegantie en originaliteit. Dat is
een heel ander en veel uitdagender zuiverheidsideaal dan het schiften van woorden
die wél mogen en die níét mogen (of zelfs maar het wekken van de suggestie dat
dit mogelijk zou zijn). Juist door deze dynamiek te stimuleren ontstaat een rijkere,
verrassende en eigentijdse taal.
Gelukkig weet de taal zelf deze processen wél in gang te houden en het lukt altijd
verbazingwekkend goed om daarbij nieuwkomers zonder zichtbare moeite te
absorberen. De strijd tegen deze nieuwkomers leidt - als die al ergens toe leidt slechts tot het tegenovergestelde: tot een verarming door het afremmen van de
taaldynamiek en tot het vastleggen van een taal die geen aansluiting meer vindt bij
haar eigen tijd.
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Het woord tipp-exen zal waarschijnlijk vanzelf verdwijnen, door de teloorgang van de
typemachine.
Foto: Onze Taal

Ruud van der Helm is Eerste Secretaris op de Nederlandse ambassade
in Accra. Dit artikel werd op persoonlijke titel geschreven.

Ingeburgerd of niet? Bastaardwoorden van een eeuw geleden
‘Basterdwerkwoorden’ beginnend met een a, zoals vermeld in de woordenlijst van
Adam Strokel uit 1899. Ze zijn hier (soms onvermijdelijk misschien een beetje
arbitrair) onderverdeeld in drie categorieën: ‘tegenwoordig algemeen gebruikt’,
‘tegenwoordig in gebruik’ en ‘inmiddels in onbruik geraakt’. Woorden met een *
komen niet voor in de veertiende editie van de grote Van Dale (2005).
In algemeen gebruik

In gebruik

In onbruik

accepteeren

abstraheeren

abandonneeren (verlaten)

acteeren

accordeeren

absolveeren (vrijspreken)

adopteeren

adoreeren

abuseeren (misleiden)

adresseeren

affecteeren

accompagneeren
(begeleiden, vergezellen)

adverteeren

annoteeren

accosteeren (aanspreken)

ageeren

appeleeren

a(d)journeeren (verdagen)

ambieeren

apporteeren

admitteeren* (toelaten)

amuseeren

arrangeeren

affirmeeren (bevestigen)

animeeren

aspireeren

agreëeren* (aangenaam
zijn)
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annexeeren

alimenteeren
(onderhouden)

applaudisseeren

amortiseeren (vernietigen)

apprecieeren

amoveeren (uit de weg
ruimen)

arresteeren

aplaneeren (vlak maken)

arriveeren

appliceeren (toepassen)

articuleeren

approviandeeren (van
levensmiddelen voorzien)

associeeren

assumeeren (aannemen)

attendeeren

attesteeren (getuigen)
attrapeeren (betrappen)
avanceeren (vooruitgaan)
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Maaike Govers
Docent Nederlands
‘Wij misbegrijpen elkaar’
De invloed van tweetalig onderwijs op de Nederlandse
taalvaardigheid
Bij tweetalig onderwijs krijgen leerlingen vakken als geschiedenis en
biologie in een andere taal dan de moedertaal, meestal het Engels. Het
idee is dat ze hiermee hun vaardigheid in die taal vergroten, maar heeft
het alleen voordelen? Heeft het Nederlands er bijvoorbeeld niet onder te
lijden? Er wordt al jaren over gespeculeerd, maar onlangs werd er eindelijk
onderzoek naar gedaan.

De Wolfert van Borselen Scholengroep in Rotterdam biedt tweetalig onderwijs.
Foto: Iris Vetter

‘Please, take your books and go to page 114.’ Als op een tweetalige school
geschiedenis of aardrijkskunde wordt gegeven zijn instructies als deze aan de orde
van de dag. Alle vakken worden daar in het Engels gegeven (of soms ook in het
Duits), behalve het talenonderwijs zelf. In Nederland zijn er momenteel 101 tweetalige
vwo's en 25 tweetalige havo's, en het aantal groeit nog altijd.
Volgens het Europees Platform, dat zich inzet voor meertaligheid, leren scholieren
in het tweetalig onderwijs de vreemde taal ‘snel en goed’, en stoomt het leerlingen
beter klaar voor de globaliserende maatschappij. Maar er klinken ook wel minder
positieve geluiden. Zo vrezen sommigen dat het Nederlands van de leerlingen door
die vreemde talen in de verdrukking komt. Ook docenten uit het tweetalig onderwijs
zelf zeggen af en toe de indruk te hebben dat het Nederlands beïnvloed wordt door
het Engels. Leerlingen blijken in de praktijk dingen te zeggen waarin die taal heel
erg doorklinkt, zoals ‘Wij misbegrijpen elkaar.’ Of - een voorbeeld uit de eigen praktijk
- ze spreken de voornaam van personage Fake Ploeg uit De aanslag van Harry
Mulisch uit als ‘feek’ (zoals het Engelse woord voor ‘nep’).
Maar is die beïnvloeding incidenteel, of doet die zich stelselmatig voor? Cijfers
waren tot nu toe niet beschikbaar, want veel onderzoek naar tweetalig onderwijs
op de middelbare school is er nog niet gedaan. Tijd om daar verandering in te
brengen dus.
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■ Onderzoek
Het onderzoek vond plaats onder 65 leerlingen uit de vierde klassen van één school,
de Wolfert van Borselen in Rotterdam, waar Engels de tweede taal is. Er werden
45 leerlingen gevolgd van de tweetalige vwo- en havo-afdeling en ook 25 van de
reguliere opleiding. De vergelijking met die ‘reguliere’ leerlingen is nodig omdat álle
zestienjarigen veel Engels horen en erdoor beïnvloed worden: ze luisteren allemaal
naar Engelstalige muziek, kijken naar Engelstalige films en spelen Engelstalige
computerspelletjes. De vraag is dus niet óf het Nederlands van deze jongeren
beïnvloed wordt door het Engels, maar of dat van de tweetalige leerlingen méér
beïnvloed wordt dan dat van de jongeren die regulier, Nederlandstalig onderwijs
krijgen. Een interessant extra aspect daarbij is dat de leerlingen op de tweetalige
afdeling in het algemeen bepaald niet dommer zijn - integendeel: ze volgen veelal
de tweetalige route als extra uitdaging. Hun taalvaardigheid zou dus eigenlijk eerder
beter dan slech-
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ter moeten zijn dan die van andere leerlingen.
Alle leerlingen die meededen aan het onderzoek kregen een toets met negentig
gevallen waarin het Engels mogelijk het Nederlands beïnvloedt.

■ Jan's fiets
Allereerst hebben we gekeken naar spelling. De gecursiveerde woorden in een
Nederlands zinnetje als ‘De langeafstandsloper heeft de brief over zijn hobby's
gefaxt’ zouden in het Engels geschreven worden als long distance runner (met
spaties), hobbies (met een ie-meervoud) en faxed (let op de uitgang). Heeft die
Engelse schrijfwijze invloed op de Nederlandse?
We lieten leerlingen voltooide deelwoorden vormen, zowel op basis van aan het
Engels ontleende werkwoorden (zoals faxen) als op basis van nietbestaande woorden
(flaken). Als het Engels inderdaad invloed zou hebben, zouden de scholieren niet
alleen gefaxed schrijven, maar ook iets als geflaked in plaats van geflaakt. Verder
vroegen we alle leerlingen naar samenstellingen, meervoudsvormen van woorden
op -y en bezitsvormen, om te kijken of ze dingen zouden opschrijven als lange
afstandloper, hobbies of Jan's fiets (in plaats van Jans fiets).
Op al deze spellingonderdelen maakten de leerlingen uit het tweetalig onderwijs
weliswaar iets meer fouten dan de reguliere leerlingen, maar het verschil is zó klein
dat het op toeval zou kunnen berusten. Dit type fouten wordt in het Nederlands
sowieso veel gemaakt. Correct Nederlands schrijven vergt hier beheersing van niet
de meest voor de hand liggende spellingregels, en daarbij doet het er kennelijk niet
zo veel toe of je tweetalig onderwijs volgt of niet.

De zin ‘In Holland je kunt veel tulpen zien’ werd door leerlingen uit
het tweetalig onderwijs vaker goedgekeurd.

■ Instinkwoorden
Op andere spellingonderdelen scoorden de tweetalige leerlingen wél minder goed,
bijvoorbeeld bij hoofdletters en leestekens. Als we de leerlingen uit het tweetalig
onderwijs vroegen data op te schrijven, deden ze dat volgens de Engelse conventie
en niet volgens de Nederlandse: dus 26 Juli 1979 en niet 26 juli 1979. Ook verder
doken vaker hoofdletters op. Dan schreven ze bijvoorbeeld Minister President in
plaats van minister-president, waaruit blijkt dat ook de leestekens soms worden
aangepast naar Engels model.
Verder vroegen we leerlingen zinnen met een Engelse woordvolgorde te
beoordelen, zoals ‘In Holland je kunt veel tulpen zien.’ Die werden door leerlingen
uit het tweetalig onderwijs vaker goedgekeurd dan door de overige scholieren.
Ten slotte lieten we leerlingen Engelse zinnetjes vertalen die ‘instinkwoorden’
bevatten, zoals map (‘kaart’, en dus niet ‘map’), global (‘wereldwijd’, niet ‘globaal’)
en line (in de betekenis ‘regel’, niet ‘lijn’). Leerlingen uit het tweetalig onderwijs
kiezen vaker voor de gemakkelijke weg en geven een te letterlijke vertaling.
Huisgemaakte taart bijvoorbeeld als vertaling van homemade pie in plaats van
zelfgebakken taart.
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■ ‘Juist een moment’
De conclusie is duidelijk: leerlingen in het tweetalig onderwijs maken in hun
Nederlands meer fouten. Het lijkt er inderdaad op dat al dat Engels op een tweetalige
school het Nederlands van de leerlingen negatief beïnvloedt.
Hoe nu verder? Wat kan een school of leraar Nederlands doen om die invloed
van het Engels uit het Nederlands te weren? Moeten docenten Nederlands op
tweetalige scholen ten strijde trekken tegen zinnen als ‘Dat is allemaal recht dan’
(‘That's all right then’) en ‘Juist een moment’ (‘Just a moment’)?
Het lijkt weinig zinvol. Uit ander onderzoek is bekend dat leerders van een moderne
vreemde taal of tweede taal vaak een tijdlang zó veel van de nieuwe taal horen en
leren dat de moedertaal wat achterop raakt. De spelling- en grammaticaregels van
de nieuwe taal worden in die periode vaak verward met diezelfde regels uit de
moedertaal. Als leerlingen langer met een taal bezig zijn, houdt die verwarring wel
een keer op, en daarmee ook de fouten: ze kunnen de twee talen dan zo goed als
foutloos naast elkaar gebruiken. ‘Wij misbegrijpen elkaar’ is dus slechts een fase,
waarna het vanzelf weer goed zal komen.
Tenminste, dat is de verwachting.
Naar het langetermijneffect van tweetalig onderwijs op de moedertaal van de
leerlingen is nog geen onderzoek gedaan. Misschien is het dus een goed idee om
het Nederlands van dezelfde groepen leerlingen over een jaar of tien nog eens te
vergelijken.
Maaike Govers is docent Nederlands op de Wolfert van Borselen. Het
onderzoek uit het artikel verrichtte ze in het kader van haar
afstudeerscriptie voor de eerstegraadslerarenopleiding van het
ICLON/Hogeschool Rotterdam.
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Diana Vinke
Technische Universiteit Eindhoven, faculteit industrial design
In het Engels op weg naar je bul
Lijdt de kwaliteit van het hoger onderwijs onder het gebruik van
Engels?
Zodra studenten in de eindfase van hun studie zitten, is het vaak afgelopen
met onderwijs in het Nederlands. Dan komt het Engels om de hoek kijken.
Maar zit zo'n vreemde taal goed onderwijs niet in de weg? ‘Na een college
in het Nederlands ben ik moe, na een college in het Engels ben ik
uitgeput.’

Foto: Ben Bergmans

Ruim vijftien jaar geleden opperde toenmalig minister van Onderwijs Ritzen dat alle
universiteiten op termijn moesten omschakelen naar het Engels als instructietaal.
Het plan werd destijds weggehoond, maar inmiddels bedient het hoger onderwijs
zich steeds vaker van die taal. Vooral de zogeheten masterfase (in de praktijk het
vierde en eventueel het vijfde jaar van de opleiding) verloopt nogal eens in het
Engels. Dat gebeurt niet alleen om buitenlandse studenten aan te trekken, maar
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ook om hun Nederlandse collega's voor te bereiden op een internationale
werkomgeving.
Dat buitenlandse studenten gebaat zijn bij de lingua franca van de academische
wereld is duidelijk: zo kunnen zij zich richten op de inhoud van het onderwijs zonder
Nederlands te hoeven leren. Maar hoe zit het met de studenten die het Nederlands
als moedertaal hebben? En met de docenten? Gaat er met het onderwijs in het
Engels niet ook veel verloren? Kan een docent in het Engels bijvoorbeeld wel net
zo goed zijn verhaal kwijt als in het Nederlands? En komt dat verhaal vervolgens
wel over bij de studenten?

■ Inspannender
Halverwege de jaren negentig deed ik mijn promotieonderzoek naar de ervaringen
van docenten en studenten. Ik richtte me daarbij op technische en economische
opleidingen aan Nederlandse universiteiten.
De docenten die meededen aan het onderzoek, hadden allemaal het Nederlands
als moedertaal, en ze doceerden al in het Engels. Vooral de economiedocenten
gaven aan wel gelukkig te zijn met het Engels. Doordat hun vakgebied voor het
grootste deel Engelstalig is, hoefden ze niet alles in het Nederlands te vertalen.
Maar er werden ook minder positieve punten genoemd, vooral door de docenten
die niet zo geoefend waren in het Engels en minder ervaring hadden met het
verzorgen van Engelstalig onderwijs. De voorbereiding van de colleges kost meer
tijd, en het geven van colleges zelf vonden ze inspannender: ‘Na een college in het
Nederlands ben ik moe, na een college in het Engels ben ik uitgeput.’ Daar komt
bij dat ze het moeilijker vinden om zich duidelijk en nauwkeurig uit te drukken, om
dingen te nuanceren of
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iets op verschillende manieren uit te leggen door samen te vatten, anders te
formuleren of een voorbeeld te geven. Ook hebben ze in het Engels meer moeite
om te improviseren, bijvoorbeeld in te spelen op de actualiteit, vragen van studenten
te beantwoorden, of tussendoor een grapje te maken.
De problemen die ze ondervonden werden ook duidelijk zichtbaar in de twee
video-opnames die ik maakte: één van een Engelstalig en één van een
Nederlandstalig hoorcollege. De docenten moesten in het Engels inderdaad vaker
zoeken naar woorden en voorbeelden. Maar er was nog een belangrijk verschil: de
lessen leken er wat saaier op te worden. Dat zat 'm vooral in de intonatie en
spreeksnelheid. Die waren wat vlakker. Maar ook vertelde de docent het verhaal
minder expressief, dus met minder gebaren, lichaamstaal en mimiek.
Het had voor de hand gelegen dat sommige docenten ontwijkingsgedrag zouden
vertonen om te verbloemen dat hun Engels tekortschoot, bijvoorbeeld stukken tekst
voorlezen, of het beantwoorden van vragen uitstellen tot na het college. Maar dat
bleek allemaal niet het geval.

■ Didactische vaardigheden
Dan de studenten. Wat vinden die van Engelstalige colleges? Het bleek ze niet veel
uit te maken. Ik zocht honderd tweedejaarsstudenten bij elkaar en splitste ze in twee
groepen. De ene groep volgde een college in het Engels, de andere in het
Nederlands. De docent was steeds dezelfde.
De twee groepen studenten beoordeelden het college gelijk: de stof vonden ze
even moeilijk of makkelijk en de docent vonden ze even goed in het uitleggen van
de stof. Studenten uit een ander, later onderzoek toonden zich overigens wat
kritischer, bijvoorbeeld over het Engels van hun docenten. Dat deden ze al snel af
als ‘steenkolenengels’ - zelfs als dat Engels objectief gezien erg goed bleek te zijn.
Zij wilden liever docenten met Engels als moedertaal, zodat ze zelf van het Engels
konden leren. Wat ze bovendien in het Nederlands níét, maar in het Engels wél als
storend bleken te ervaren, was het ontbreken van didactische vaardigheden:
enthousiast kunnen vertellen, duidelijk uitleggen, oogcontact maken, goede
voorbeelden geven, etc. De studenten konden zich er minder goed door concentreren
en het zat de spanningsboog eerder in de weg.
Tot zover de oordelen. Maar welke groep stak nu uiteindelijk het meest op van
die colleges? De Engelse groep of de Nederlandse? Direct na het college deden
beide groepen dezelfde toets, en daaruit bleek duidelijk dat de studenten die college
in het Nederlands hadden gevolgd, het best scoorden.

■ Voordeel van de twijfel
Tot nu toe klinkt het allemaal nog niet echt als een aanbeveling voor Engelstalig
onderwijs. Moeten we daarom niet voorzichtig de afschaffing ervan gaan overwegen?
Nee, ik denk dat Engels op de universiteit ten minste het voordeel van de twijfel
moet krijgen. De resultaten zijn ook minder erg dan het op het eerste gezicht lijkt.
Over die slechtere toetsresultaten bijvoorbeeld: uit twee latere
promotieonderzoeken blijkt dat het een kwestie van wennen is. In het begin scoren
de studenten lager op toetsvragen over toepassing en integratie van de stof. Maar
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dit nadelige effect van Engels verdwijnt als studenten wat langer Engelstalig onderwijs
hebben gehad.
Sterker nog, volgens een van die latere onderzoeken heeft het gebruik van Engels
wellicht zelfs een positief effect op hun leerproces. Engelse colleges lijken - meer
dan colleges in de moedertaal - bij studenten een ‘kritische verwerkingsstrategie’
uit te lokken, wat wil zeggen dat ze proberen de kerngedachte van een college te
achterhalen, zelf structuur in de studiestof aanbrengen, naar verbanden zoeken en
een kritische houding hebben ten opzichte van de stof. Mogelijk komt dit doordat
ze tijdens het college minder van de inhoud oppikken vanwege het Engels. Bij de
Nederlandse colleges neigden de studenten meer naar andere, oppervlakkigere
verwerkingsstrategieën, zoals memoriseren en selecteren.

■ Landsgrenzen
Hoewel de onderwijskwaliteit er aan de docentkant weliswaar op achteruit lijkt te
gaan bij Engelstalige colleges, zit het de leerresultaten van de studenten dus minder
in de weg dan je zou denken. Dat wil evengoed nog niet zeggen dat er aan
Engelstalig onderwijs verder helemaal geen eisen gesteld hoeven te worden of dat
er niets aan valt te verbeteren. Het belangrijkste is dat een opleiding een gegronde
reden moet hebben om over te stappen op het Engels - bijvoorbeeld het
internationaal toegankelijk maken van een uniek vakgebied, zoals lucht- en
ruimtevaart - en concrete maatregelen neemt om de onderwijskwaliteit te waarborgen.
Zo kan de gewenningstijd voor studenten worden teruggebracht door extra Engelse
les in te bouwen en door het contact met de docent persoonlijker te maken,
bijvoorbeeld door onderwijs in kleinere groepen.
En moeten alle docenten op taalcursus, zoals weleens gesuggereerd wordt? Dat
is een goed idee, zeker op het moment dat ze net beginnen met het geven van
Engelstalige colleges. Dan heeft zo'n cursus nog veel effect, zo blijkt uit onderzoek.
Maar een cursus didactische vaardigheden in het Engels slaat twee vliegen in één
klap. Het bereidt docenten heel gericht voor op doceren in het Engels en vergroot
hun didactische repertoire. Een maand of wat in een Engelstalige omgeving werken
is een goed alternatief. Dit is uiteindelijk een van de achterliggende ideeën van
internationalisering: onderwijs over de landsgrenzen heen tillen.
Een lijst met meer informatie over dit onderwerp vindt u op
www.onzetaal.nl/2009/01/vinke.php.
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Nicoline van der Sijs
Etymologica
Nederlands-Engelse wisselwerking
Momenteel neemt het Nederlands veel leenwoorden over uit het
Engels. In het verleden is dat wel anders geweest, zo blijkt in deze
aflevering van ‘Etymologica’.
De afgelopen eeuw is het Engels de grootste leverancier van leenwoorden in het
Nederlands. Toch valt het totale aantal Engelse leenwoorden nog steeds in het niet
vergeleken bij dat uit de Romaanse talen, met name Frans en Latijn. Ik heb ooit in
de tweede druk van het Etymologisch woordenboek van Van Dale berekend dat
van alle woorden die daarin staan, 51 procent afkomstig is uit een Romaanse taal
en slechts 8 procent uit het Engels. Als we kijken naar het daadwerkelijke gebruik
van woorden in een krant, is dat verschil nog groter: 25 procent van de woorden
die op een willekeurige krantenpagina voorkomen, komt uit een Romaanse taal en
slechts 2 procent uit het Engels. En van de nieuwe woorden die in een bijgewerkte
druk van de Nederlandse woordenboeken worden opgenomen, is minder dan 15
procent een Engels leenwoord.
Natuurlijk, in sommige domeinen, zoals de ICT, is het percentage leenwoorden
veel hoger. Maar dan spreken we van jargon, en dat is per definitie een vluchtig
deel van de Nederlandse woordenschat. Geregeld verdwijnen Engelse leenwoorden
weer of worden ze vervangen door iets Nederlands; zo zijn beeldscherm, tiener en
strafschop in de plaats gekomen van monitor, teenager en penalty.

Stilleven van Pieter Claesz (1596-1661). Het woord stilleven kwam in het Engels terecht als
still life.

Leenwoorden hebben bovendien nooit de structuur van de taal aangetast, en dat
gebeurt ook nu niet door de Engelse leenwoorden. Nederlanders passen de
leenwoorden simpelweg aan hun eigen taal aan. Dat is al eeuwenlang probleemloos
gebeurd met leenwoorden uit allerlei talen zonder dat het Nederlands daardoor is
bedreigd, verloederd of verkracht, zoals sommigen wel beweren.

■ Nederlands als donor
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Maar er is ook een andere kant aan deze zaak: het ontlenen van woorden is bepaald
geen eenrichtingsverkeer geweest. Sterker nog: er zijn vele eeuwen geweest dat
het Nederlands de gevende en het Engels de ontvangende taal was.
De meeste Nederlandse ‘uitleenwoorden’ zijn terechtgekomen in de talen van de
voormalige koloniën en in de Scandinavische talen (via de Hanze uit het Nederduitse
en Oost-Nederlandse gebied). Maar direct daarna is het ironisch genoeg het
Brits-Engels dat de meeste Nederlandse leenwoorden heeft overgenomen. Op basis
van de Oxford English Dictionary, dat de Engelse woordenschat van het midden
van de twaalfde eeuw tot heden beschrijft, kom ik in het Engels op ongeveer 1500
Nederlandse leenwoorden. Een deel daarvan is inmiddels verouderd of wordt slechts
op een beperkt gebied gebruikt. In 1939 heeft J. Bense in zijn boek A Dictionary of
the Low-Dutch Element in the English Vocabulary alle Nederlandse en Nederduitse
woorden gepubliceerd die ooit ergens in enige variant van het Engels zijn gebruikt.
Hij kwam op maar liefst 5000 woorden, waaronder onvermijdelijk veel
eendagsvliegen.

■ Water en bier
Vóór 1800 nam het Nederlands nauwelijks woorden over uit het Engels, en de
woorden die werden overgenomen, betroffen met name typisch Engelse vindingen,
ontdekkingen of bijzonderheden: scheepvaarttermen (brik, log, pakketboot, praaien),
exotische dierennamen (albatros, alligator, jaguar, kangoeroe, pinguïn), namen voor
hondensoorten (bloedhond, dog, buldog), sporttermen (regatta), en aanhangers
van verschillende in Groot-Brittannië ontstane geloofsrichtingen: methodist, puritein
en quaker.
Juist in de periode vóór 1800 is daarentegen de Nederlandse invloed op het
Engels het grootst. De eerste Nederlandse leenwoorden duiken al in de twaalfde
eeuw op. Het gaat om een handjevol woorden, waarvan het bekendste dam is (ook
toen al waren de Nederlanders vermaard om hun watermanagement: dijk, polder
en inpolderen zijn eveneens, zij het later, door het Engels overgenomen). In deze
periode bestonden er al handelscontacten tussen beide landen. Belangrijker was
echter dat de hertog van Normandië, Willem I, in 1066 koning van Engeland werd.
Willem sprak zelf weliswaar Frans, maar zijn entourage omvatte ook Vlamingen.
Een deel van hen vestigde zich in Groot-Brittannië. Vanaf dat moment tot ongeveer
1700 was er een gestage immigratie van Noord- en Zuid-Nederlandse
handwerkslieden. Deze waren namelijk in industrieel opzicht de meerderen van de
Engelsen en konden dus een goed belegde boterham verdienen in Engeland. Zij
introduceerden nieuwe vormen van nijverheid, waarvan weven de belangrijk-
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ste was. En zo verschenen in het Engels leenwoorden als spool van spoel en flock
van vlok. Bierbrouwers brachten hop, coop (‘kuip’) en tub (‘tobbe’). De Engelsen
namen woorden voor instrumenten over, zoals drivel (‘drevel’), hack (‘hak’), peg,
plug en tackle (‘takel’).

De term van der Waals forces verwijst naar een vinding van de Nederlandse natuurkundige
Johannes Diderik van der Waals (1837-1923).

■ Oorlogshandelingen
Het nauwst waren de contacten met Groot-Brittannië in de zestiende en zeventiende
eeuw, mede doordat veel Noord- en Zuid-Nederlanders in de Tachtigjarige Oorlog
daarnaartoe vluchtten, en door de oorlogshandelingen die op Vlaams grondgebied
plaatsvonden. De meeste woorden zijn dan ook in deze twee eeuwen overgenomen,
met een uitloop in de eerste helft van de achttiende eeuw. Denk aan oorlogstermen
als beleaguer (‘belegeren’), enlist (‘inlijsten’), furlough (‘verlof’), hireling (‘huurling’),
knapsack (‘knapzak’), lifeguard (‘lijfgarde’), onslaught (‘aanslag’), plunder
(‘plunderen’), tattoo (‘taptoe’), undermine (‘ondermijnen’) en uproar (‘oproer’).
Ook de superieure zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst heeft veel
sporen in het Engels nagelaten, zoals easel (‘ezel’), etch (‘etsen’), foreground
(‘voorgrond’), landscape (‘landschap’), masterpiece (‘meesterstuk’), still life (‘stilleven’)
en stipple (‘stippel’).
Lang niet alle uitleenwoorden hebben te maken met een speciaal vak. Opvallend
is juist het grote aantal ‘algemene’ woorden: woorden als bluff (‘bluffen’), booze (van
het Nederlandse buizen, ‘zuipen’), luck (‘geluk’), loiter (‘leuteren’), mangle
(‘mangelen’), pack (‘pak’), slip (‘slippen’) en smuggle (‘smokkelen’).

■ Omgedraaide stroom
In de loop van de achttiende eeuw draaide de richting van de leenwoordenstroom
om: niet meer van de Lage Landen naar Groot-Brittannië maar andersom. Dat hing
nauw samen met de toenemende Engelse invloed op handel en nijverheid. De
spoorwegen, stoomboot en industriële revolutie vonden hun oorsprong in
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Groot-Brittannië. De nieuwe Nederlandse staatsregeling werd geënt op het Engelse
parlementaire regeringsstelsel. Op literair gebied (Jane Austen, de Brontë's, Dickens,
Kipling, Walter Scott) en wetenschappelijk terrein (Darwin, Spencer) beïnvloedden
de Engelsen de rest van de wereld.
De Nederlandse invloed op het Engels is in de twintigste eeuw voornamelijk
beperkt tot de wetenschapstaal. Verschillende uitvindingen werden met hun naam
overgenomen, bijvoorbeeld superconductor en superconducting als vertalingen van
supergeleidend en supergeleider, twee ontdekkingen van Heike Kamerlingh Onnes.
Nederlandse wetenschappers verbonden hun naam aan een vinding en wisten zo
tot het Engels door te dringen, vandaar onder andere termen als van der Waals
forces, Zeeman effect, Lorentz contraction, van 't Hoff equation, Oort('s) (comet)
cloud, Kuiper belt en Vroman effect. De klapschaats en het korfbal stammen uit
Nederland en hun namen zijn, in de vormen clap skate en korfball, erkend door de
internationale sportorganisaties.

■ Meer gegeven of genomen?
Heeft het Nederlands nu meer gegeven dan genomen? Dat is niet zo eenvoudig te
bepalen. Het beste is om te kijken naar twee qua omvang vergelijkbare
woordbestanden. In de Oxford Dictionary of English Etymology wordt van ongeveer
20.000 algemeen gebruikelijke Engelse woorden de herkomst gegeven, en ongeveer
650 daarvan blijken ontleend aan het Nederlands, oftewel 3,3 procent. In mijn
Chronologisch woordenboek (2001) staan ruim 18.540 moderne Nederlandse
ingangen, en 1863 daarvan zijn Engelse leenwoorden, oftewel 10 procent. Dat zou
dus betekenen dat het Nederlands driemaal zo veel leenwoorden uit het Engels
heeft overgenomen als andersom. Daar moet echter wel bij worden aangetekend
dat de woorden die het Engels uit het Nederlands heeft geleend, zich een vaste
plaats in het Engels hebben veroverd, terwijl de Engelse leenwoorden relatief vers
zijn. Er komen woorden bij, maar er vallen er ook veel af, waardoor het uiteindelijke
percentage leenwoorden over een eeuw heel goed lager zou kunnen uitvallen.
3,3 procent Nederlandse woorden in het Engels is bepaald substantieel te noemen.
Hoewel precieze cijfers moeilijk te geven zijn en per definitie discutabel, lijkt de
Brits-Engelse woordenschat in aflopende volgorde het meest geleend te hebben
uit het Latijn, Frans, Scandinavisch (uit de tijd van de Noormannen), Nederlands,
Italiaans en diverse talen uit de koloniën. Nederlands staat dus op de vierde plaats.
Andersom staan Engelse leenwoorden in het Nederlands op de derde plaats, na
Franse en Latijnse. Veel ontlopen Engels en Nederlands elkaar dus niet qua
wederzijdse invloed.

■ Moederschoot
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En dan is er nog een bijkomende aardigheid van het grote aantal woorden dat
momenteel uit het Engels geleend wordt. Een deel van die ‘Engelse’ woorden is
namelijk van Nederlandse origine en keert nu terug in de moederschoot, hoewel ze
inmiddels Engelse trekken hebben aangenomen (zie het kader). De meeste van
deze woorden zijn bovendien internationaal, dat wil zeggen dat een groot aantal
talen ze uit het Engels geleend heeft. Dankzij de Engelse mondiale invloed worden
dus Nederlandse woorden verder over de wereld verbreid.

Teruggeleend
Er bestaan Engelse woorden die van oorsprong Nederlands zijn, en door ons zijn
teruggeleend, meestal met veranderde vorm en betekenis.
boss van het Nederlandse baas
brandy ooit geleend als brandewine, ‘brandewijn’
cruiser van kruiser
dope van doop, ‘saus, stof waarin men iets doopt’; in het Engels heeft het woord
een betekenisontwikkeling doorgemaakt naar ‘drugs’
gin van het oudere geneva, ‘jenever, genever’
golf van kolf (het spel)
pickles van pekel
rack van rek
shock van schok
skate van schaats
sketch van schets
skipper van schipper
snack van snakken, ‘happen’
yacht van jacht
yawl van jol
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Kees van Hage
Musicus, student muziekwetenschap en medewerker van Dale
Nieuw snaren en een stemsleutel
Muziektermen in het Nederlands en het Engels
Ook in de muziekwereld is het Engels flink doorgedrongen. Dat is goed,
want nu kunnen musici en musicologen uit de hele wereld niet alleen
muzikaal maar ook verbaal met elkaar communiceren. Maar er zitten wel
wat haken en ogen aan.

In het Nederlands noem je een sterdirigent als Valery Gergiev geen ‘muzikant’.
Foto: Marco Borggreve

Stel je voor dat je pianist bent en moet spelen op een piano die niet alleen
ontstemd is, maar ook een aantal snaren mist. Je maakt er maar het beste van en
je hoopt dat de toehoorders door de gebrekkige uitvoering heen luisteren. Aan dit
beeld moest ik vaak denken toen ik docent solfège (zangoefening) en elementaire
muziektheorie was aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ongeveer de
helft van de studenten kwam uit het buitenland, en al spraken velen weinig of geen
Nederlands, iedereen had Engels als tweede taal. De docenten moesten dus veel
lessen in het Engels geven. Muziek in woorden vangen is al moeilijk, en muziekles
geven is nog lastiger, zeker in theoriecolleges, waarin je niet alles kunt voordoen.
Maar in behoorlijk Engels muziekles geven met een gebrekkig taalkundig
instrumentarium - dat is pas een opgave.
Toen de problemen met het Engels aan de orde kwamen in een vergadering van
de afdeling theorie, zei ik in een overmoedige bui dat ik wel een muziekwoordenboek
Nederlands-Engels zou maken. Ook nadat ik had besloten me te beperken tot het
geven van vertalingen (en betekenisomschrijvingen dus achterwege te laten), alleen
algemene termen op te nemen en geen termen uit de pop, jazz en wereldmuziek,
bleek het een bijzonder lastig karwei. Na drie jaar was ik klaar; het lexicon staat
sinds februari 2005 op internet onder de titel Muziektermen Nederlands-Engels,
Engels-Nederlands. Na mijn vervroegde uittreding ging ik muziekwetenschap
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studeren aan de Universiteit van Amsterdam. In mijn bachelorscriptie deed ik verslag
van de totstandkoming van het woordenboek en onderzocht ik het lexicografisch
materiaal.

■ Engels-Nederlands
Een belangrijk probleem bij het maken van het woordenboek was dat bepaalde
muziektermen moeilijk of niet vertaalbaar blijken te zijn. De oorzaak ligt soms in de
onoverbrugbare verschillen die er tussen talen nu eenmaal bestaan. Zelfs woorden
uit nauw verwante talen als het Nederlands, Engels en Duits hebben nooit precies
dezelfde gevoelswaarde. Zo kun je als operazanger in één avond op drie
uiteenlopende manieren gelukkig zijn: ‘glücklich’ in je aria, ‘gelukkig’ met het applaus
en ‘happy’ met je honorarium.
Moeilijk vertaalbaar is bijvoorbeeld horn, een populair woord voor een (willekeurig)
koperen blaasinstrument. ‘Blow your horn!’ kun je zeggen tegen een jazztrompettist,
die dan een mooie blues blaast. ‘Pak je toeter!’ klinkt platter, en dat zeg je dan ook
eerder tegen een carnavalsmuzikant.
Een rosalia is een modulatie aan het eind van een schlager, waarin je abrupt een
toon omhooggaat. Het is een bekend fenomeen, maar er bestaat geen Nederlands
woord voor. En dat is op zijn beurt een eigenaardig fenomeen: met iets bekend zijn,
maar het niet kunnen benoemen.
In sommige partituren staan twee schuine strepen (‘//’) voor een cesuur langer
dan een komma, maar korter dan een fermate. Het Engels heeft hiervoor niet minder
dan vier termen: fetura, interruption sign, cut-off en het aanschouwelijke tram-lines.
In het Nederlands bestaat het teken, maar er is geen woord voor.
Pitch class is een term voor de verzameling tonen met dezelfde naam,
onafhankelijk van het octaaf. Op een piano kun je bijvoorbeeld acht verschillende
c's aanslaan en iedere c draagt in het Nederlands de naam van zijn octaaf (zo heet
de middelste c' of c-eengestreept). Voor pitch class hebben wij geen term.

■ Nederlands-Engels
In het Nederlands heeft muzikant vier betekenissen: ‘amateurmusicus’, ‘lid van een
harmonie of fanfare’, ‘iemand die
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op straat muziek maakt’ en ‘een beroepsmusicus die respect verdient door goed
en vooral handig spel’. In het Engels is de betekenis nog ruimer: iedereen die muziek
maakt, van de sterdirigent tot de straatmuzikant, is een ‘musician’. Terwijl je toch
niet kunt zeggen dat de Britse of Amerikaanse maatschappij egalitairder is dan de
onze.
Tussen de schuifdeuren optreden is een bekende en vaak wat negatieve
uitdrukking voor ‘een informeel huisconcert geven’. To have/hold a recital at home
is een correcte vertaling, maar geen staande uitdrukking. Ik merkte dan ook dat
voor mijn muziekwoordenboek geldt wat voor elk vertaalwoordenboek geldt: je kunt
de talen niet zomaar omkeren.
Het Engelse woord voor de uit de solfègeles bekende ‘tikoefening’ is rhythm
exercise, maar eigenlijk is rhythm exercise een veel algemener en vager begrip dan
tikoefening.

■ Akkoorden
De Nederlandse benamingen van akkoorden vormen een geordend systeem, terwijl
de Engelse termen vaak de indruk maken van een noodoplossing of geïmproviseerde
omschrijving. Van al die akkoorden komt onze ‘hardverminderde drieklank’ (bv.
c-e-ges) in Engelstalige theorieboeken niet voor. Nu kun je een eigen vertaling als
hard-diminished triad bedenken, maar die is in het Engels niet gebruikelijk. Na heel
lang zoeken vond ik op internet twee acceptabele vertalingen: major flat-fifth triad
en major triad with flat fifth.
Een Nederlandstalige muziekstudent kan uit de formulering opmaken hoe een
‘overmatig sextakkoord’ (bv. f-a-dis) en dito ‘tertskwartakkoord’ (bv. F-a-b-dis) en
‘kwintsextakkoord’ (bv. f-a-c-dis) in elkaar zitten, maar een Engelstalige student
leert de termen Italian, French en German sixth chord, die over de opbouw van
diezelfde akkoorden niets zeggen en van de docent een historische toelichting
vragen.
Voor bepaalde termen bestaat een vertaling die voortkomt uit een andere
benadering van de zaak. Lang moest ik zoeken naar een equivalent van molldur,
een term voor een majeurtoonladder met een mineurkenmerk. De term stamt uit de
negentiende eeuw, toen de Nederlandse muziek sterk onder Duitse invloed stond.
Een vertaling van dur en moll met major en minor leverde niets op, want
Engelstaligen benaderen het verschijnsel molldur algemener: zij hebben het over
mode mixture en noemen een akkoord uit een ander toongeslacht een mixture chord
of borrowed chord.

■ Verengelsing
Tijdens mijn werk aan het woordenboek werd me duidelijk hoezeer het Engels ook
in de klassieke muziek is doorgedrongen. Er is voor het eerst in de geschiedenis
een taal die het musici en musicologen uit de hele wereld mogelijk maakt niet alleen
muzikaal, maar ook verbaal met elkaar te communiceren. Maar we betalen er een
prijs voor, namelijk de verdringing van andere in de muziek belangrijke talen als
Duits en Frans. En niet te vergeten het Nederlands, dat in de masteropleidingen
van mijn universiteit al zeventig procent heeft ingeleverd.
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Ik werd benieuwd wanneer de opmars van het Engels in Nederland begonnen is,
en ging op zoek naar relevante, vergelijkbare en gedateerde gegevens. Ik koos de
titels van composities uitgegeven door Donemus, de belangrijkste uitgeverij van
Nederlandse klassieke muziek. Titels zijn belangrijk, want daarmee moet een
componist musici en kopers trekken. Kiest hij woorden uit een vreemde taal, dan
hoeft hij die taal niet eerst te leren spreken, en hij kan dan ook direct aansluiten bij
de tijdgeest.
Ik verwerkte uit de eeuw 1906-2005 alle 12.793 gedateerde titels van de door
Donemus uitgegeven Nederlandse en in Nederland werkende buitenlandse
componisten. Het Engels blijkt lange tijd geen rol te spelen, ook niet na de bevrijding
in 1945 van Nederland door Engelstalige geallieerden. Het komt pas op in het midden
van de jaren zestig. Omstreeks 1970 gaat het gelijk op met het Nederlands, in 1987
passeert het het Nederlands definitief en zet dat in de eenentwintigste eeuw op
grote achterstand. Natuurlijk moet je hierbij bedenken dat uitgeverij Donemus veel
in het buitenland verkoopt, omdat Nederland een kleine markt is.

Het is niet waarschijnlijk dat de Nederlandse muziekterminologie
diepgaand zal verengelsen.

■ Inburgeringscursus

Het lijkt me niet waarschijnlijk dat de Nederlandse muziekterminologie diepgaand
zal verengelsen. Engelse woorden die het Nederlands binnendringen, worden
namelijk onderworpen aan de Nederlandse uitspraak- en grammaticaregels. Neem
de term drums. Zelfs een Nederlandse drummer die veel optreedt in Amerika, spreekt
dat woord uit met een Nederlandse u en een stemloze s aan het eind, en als hij het
op zijn Amerikaans zou doen, zou iedereen hem een aansteller vinden. Een
componist die het woord sampelen gebruikt, spreekt de a uit als de Nederlandse e
van pet, en zijn slotmedeklinker in gesampeld is geen stemhebbende Engelse d,
maar een stemloze Nederlandse t. Bovendien is er een fundamentelere
vernederlandsing op grammaticaal niveau, want het woord wordt op zijn Nederlands
vervoegd: ‘ik sampel - jij sampelt - hij sampelt - wij sampelen - ik sampelde - ik heb
gesampeld’. De vreemdeling to sample is na een inburgeringscursus Nederlands
geïntegreerd. Waarbij je dan wel moet aantekenen dat integratie niet altijd slaagt:
sommige Nederlandstaligen nemen Engelse constructies over en luisteren niet naar
‘het mooiste nummer van de altsaxofonist’, maar naar ‘het meest mooie nummer
van de alt saxophoon speler’.

■ Amerikaans en Vlaams
Bij het maken van Muziektermen merkte ik dat er een groot verschil is tussen Britse
en Amerikaanse muziektermen en een nog veel groter verschil tussen de
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Nederlandse en de Vlaamse terminologie. Vlaanderen heeft nu eenmaal een heel
andere politieke en culturele geschiedenis en had vroeger te maken met het
dominante Frans. Een collega die me adviseerde bij de Belgisch-Nederlandse
termen had op een Vlaams conservatorium nog les gehad van een stijfkoppige
docent die uitsluitend Frans sprak.
Verder werd het me duidelijk dat perfect, dat wil zeggen foutloos én congeniaal
vertalen onmogelijk is, dat het ideale woordenboek dus niet bestaat en ook niet kan
bestaan. Maar om terug te komen op de vergelijking met de ontstemde en gebrekkige
piano: een paar nieuwe snaren en een stemsleutel kunnen wel helpen.
Muziektermen Nederlands-Engels, Engels-Nederlands omvat in totaal ruim 9000
trefwoorden met de betekenis en aanwijzingen voor de uitspraak. De lijst is, met
een uitvoerige toelichting, te vinden op www.xs4all.nl/~wrvh/kvhage/muziektermen.
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‘Edinberoow’ en ‘Sevielja’
Onze uitspraak van vreemde namen
Piet Paardekooper
Emeritus hoogleraar Nederlandse taalkunde, Leiden
In de Nederlandse media worden buitenlandse namen vaak op z'n
buitenlands uitgesproken. Maar Engelsen hebben het echt altijd over
‘Emsterdem’. Vanwaar dat verschil?
Er was es* een tijd waarin geen tv bestond, geen reclamezenders en zelfs geen
Algemeen Nederlands Persbureau. Wel was de radio uitgevonden, en kort daarna
ook vier officiële omroepen die stevig gefundeerd waren op vier zuilen: de KRO, de
NCRV, de AVRO en de VARA, met elk een eigen gids of bode die de eigen
programma's in een normaal letterkorps aankondigde, en de andere in kleine
lettertjes.
Binnen- en buitenlands nieuws was meestal onverzuild, en werd dagelijks op de
radio uitgezonden door het persbureau Vaz Diaz in Amsterdam. Natuurlijk bevatte
dat nieuws buitenlandse namen, en de nieuwsomroeper moest die op een of andere
manier uitspreken. De brave man had op de middelbare school vrij zeker een mondje
Engels, Duits en Frans geleerd, maar de wereld kent een massa andere vreemde
talen. Wat moest ie dus doen als een Chinese pianist of een Russische dirigent
concerten gegeven had, of als een Tsjechische of Hongaarse componist een
meesterwerk gemaakt had? Wat deed ie met Kodály en Dvořák, met Leningrad en
Reykjavik?

■ Register
In de meeste landen was dit geen probleem: de nieuwsomroepers zorgden dat de
luistervinken begrepen waar het om ging, maar in Nederland was dat soms anders.
Sommige luisteraars kenden iets van sommige vreemde talen, en constateerden
dat sommige nieuwsomroepers niet de uitspraak gebruikten van het vreemde land
in kwestie. Dat leverde ergernis plus een brief op met opmerkingen van het type:
‘U hebt “Skoda” gezegd, en dat moet zijn “Sjkoda”.’
Dat soort verdrietige dingen wou Vaz Diaz de wereld uit hebben, en daarom legde
het een register aan met de uitspraak van de meestvoorkomende vreemde namen.
Bij twijfel kon de omroeper dat nu vóór de uitzending raadplegen.
Toen Vaz Diaz opgevolgd werd door het Algemeen Nederlands Persbureau, nam
dat - bij mijn weten tenminste - dat register over, dat na een aantal jaren wel
vervangen zal zijn door een digitale opvolger, die nog altijd goeie diensten bewijst:
in veel gevallen horen we een nieuwsomroeper een poging doen om bij vreemde
namen de uitspraak te gebruiken van een moedertaalspreker.

■ Sjtalíén
In diezelfde goeie ouwe (hum!) tijd verraste de AVRO de luisteraars - ik dacht elke
zondagmiddag - met een knap buitenlands politiek weekoverzicht van mr. G.B.J.
Hiltermann. In die tijd was het onvermijdelijk dat daarin regelmatig de naam Stalin
voorkwam, de bekende communistische dictator uit die jaren. Het kaartsysteem zal
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zeker wel een of andere uitspraak van die naam gegeven hebben, maar Hiltermann
vond een andere oplossing: hij improviseerde zelf een uitspraak en zei ‘Sjtalíén’,
met het accent op de tweede lettergreep. Dat imponeerde mij en waarschijnlijk ook
anderen, maar een Rus zal wel heel hard hebben moeten lachen omdat Hiltermann
z'n improvisatietalent plus z'n fantasie het Russische ‘Stáljien’ vervangen had door
een kruising van de Duitse ‘sjt’ en het Franse eindaccent.
Blijkbaar was er geen enkele slavist die het de moeite waard vond om de spreker
uit de droom te helpen. Maar ik denk dat slavisten ook in die tijd wel belangrijker
dingen aan hun hoofd hadden.
Het dogma van die ‘ene goeie’ uitspraak van vreemde woorden bestaat in ons
taalgebied nog altijd. Edinburgh noemen wij ‘Edinberoow’, Sevilla wordt ‘Sevielja’
en in de naam van de Griekse voetbalclub Olympiakos leggen sportjournalisten
steeds vaker het accent op de laatste lettergreep: ‘Olympiakós’. Daarom kan het
geen kwaad om daar es over na te denken. Zoals ook sommige andere dogma's
brengt dat een interessant vooroordeel aan het licht, dat aan enkele taalgebieden
gebonden is. Zo is het - bij mijn weten - in het Engelse en het Franse taalgebied
bijna helemaal onbekend. Ik heb bv. Amsterdam door Engelsen altijd uit horen
spreken als ‘Emsterdem’, en Fransen nog nooit ‘Hitler’ horen zeggen, maar altijd
‘Hitlèr’. Engelstaligen kunnen trouwens niet eens een ‘uu’ zeggen; ze maken daar
meestal ‘joe’ of ‘oe’ van, en zeggen voor Tunis ‘Tjoenes’ of ‘Toenes’.

■ Pikorde

Mr. G.B.J. Hiltermann zei in zijn radioprogramma ‘Sjtalíén’ als hij het over Stalin had.

Waar komt dat verschil in aanpak van vreemde woorden vandaan? Van de zo
bekende pikorde tussen talen. De taalkunde zegt dat alle talen gelijkwaardig zijn,
dat elk z'n sterke en zwakke kanten heeft, dat het klassieke Grieks dus niet beter
is als het eerste het beste dialect van de onbeschaafdste mensen, maar de
taalkundige leek ziet al sinds eeuwen een rangorde tussen de bekendste talen. Het
genoemde Grieks staat bovenaan, en de Romeinen erkenden
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dat al door woorden aan dat Grieks te ontlenen. Dat hing samen met het feit dat de
Grieken hele oorspronkelijke mensen waren die de rest van de wereld al heel vroeg
een stuk vooruit waren op de gebieden van kunst en wetenschap. Odysseus en
Penelope waren er vóór Vergilius en Ovidius.
Op hun beurt waren de Romeinen doorgeefluik van veel Grieks erfgoed. Ze
hadden grote stukken van West-Europa veroverd, en hun hogere beschaving
overgedragen aan de bezette volken, die geïmponeerd waren door zolder en kelder
(solarium en cellarium), door lans (lancia) en poort (porta). En sprekers van
Romaanse talen beschouwen zich - deels terecht, deels niet - als erfgenamen van
die ‘superieure’ beschaving, en kijken daarom minachtend neer op sprekers van
Germaanse en Slavische talen. (Het Engels is een uitzondering, die steeds meer
gewicht krijgt in internationale contacten.)
Binnen de Germaanse talen speelt de grootte van de taalgebieden:
Nederlandstaligen, in totaal 22 miljoen mensen, kijken vaak neer op Friezen, die
nog niet aan een half miljoen komen. Maar 115 miljoen Duitstaligen doen hetzelfde
met ons. Wij hebben een minderwaardigheidscomplex ten opzichte van alle
taalgebieden om ons heen; wij staan dus - afgezien van de arme Friezen - helemaal
onder aan de pikorde tussen de Europese talen. Maar zoals gezegd: taalkundig is
daar geen enkele reden voor; hier past alleen de benaming ‘onwetenschappelijke
taaldiscriminatie’.

■ Zelfverengelsers
Terug naar het begin. Het Nederlandse dogma wijst op een
minderwaardigheidscomplex op het punt van de moedertaal. Fransen hebben hier
een groot meerderwaardigheidscomplex, dat hun hele houding tegenover vreemde
talen (en de uitspraak daarvan) bepaalt. De meeste Fransen vinden het totaal zinloos
om een vreemde taal te leren, laat staan om vreemde woorden vreemd uit te spreken;
ze laten zeker geen Engels als onderwijstaal toe op de lagere en middelbare school,
zoals de brave Nederlandse anglomaanse zelfverengelsers. (Ik zwijg over gevallen
waarin kennis van Engels absoluut onontbeerlijk is, maar het is verkeerd om die te
verwarren met de anglomanie in Nederland.)
* De auteur weet van het verschil tussen bijvoorbeeld eens en es, hij en
ie, als en dan, etc., maar stelt er prijs op zijn eigen keuze te maken.
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Iktionaire
Trenglish

Best people!
It is me a great honor and fun to have this occasion to aim the word at you on this
memorable instant, a milepole in the history of our, eh, history. Never shot is always
missed, as the philosopher said, and better one egg in the hand than ten birds in
the sky, but with that sideways, globally speaking, I think we can be proud, ánd gay,
of what we have reached today. Who would have thought that ever there would
come a day for you to listen to a speech that from start to ending, was completely
farlanguaged through computer! It's unbelievably! Ah, a simple speech, you say
now perhaps, that's small beer. Maybe, but as they say, he who doesn't honor the
small, isn't worth the large. And I insure you, there's still enough that stands to wait
us in the future!
Yesterday, something shot me through the head, that set me to thinking. In the
run of times, different cultures and different nations have developed different
languages. Different languages, but often with very resembling terms and
understandings. I am not overdriving when I say that a hope of sayings and
speechwords, by example, are remarkable uniformulous in numbers of languages.
But everydayish words as well! Take a word like kleenex. In practically all languages
in the world, this means ‘paper pocketcloth’! The same price for a word as ketchup,
that in tenfolds of languages inside the world is used for a sour-sweet tomato sauce,
although the recepture tends to walk apart. This is no coincident! This is a sunclear
demonstration of the fundamentous universalitude of our worldly linguistical heritage,
that successively became shredded by the walk of history and its centre-escaping
forces.
As they say: completed affairs take no turn, but when it goes around language,
the facts appear to be lying different. Because what are we seeing? We are seeing
a diametrical movement, resulting in a counterforce towards a turnaround in the
opposite direction. Yes, the several character of the linguistical worldcard makes
place for a new, reunificational, togethertying movement. It lies for the hand that we
are following this trend with red ears and Argus eyes, and that we are trampling for
more understudy. So let me say: all hens on cover! Work on the shop! Oh sure, we
will come to stand before surprises, there will be vipers below the marihuana, maybe
the monkey won't come out of the sleeve one-two-three, but this will not beat us out
of the field, because we know: the onkeeper wins. And as J.C. Our Saviour has
said: the ball is round, every advantage has its disadvantage and you can only score
if you make a goal. And only time will learn who will eventually go to iron with the
honor, and who will cry all the way to the sofa, but I give you this on a note: the ivory
tower of Babylon has had its longest time! Let's bring down the walls that divorce
us! One world, one language, one intercourse! The future is laughing at us!
So raise we now the glass, although I hope there is more than one in the room,
haha, and have some toast. Long live the farlanguage computer!
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Redactie Onze Taal
Op de barricaden?
Het Engels en Onze Taal
Hoe staat Onze Taal nu eigenlijk tegenover de instroom van Engelse
woorden? En wat te denken van het gebruik van het Engels in plaats van
onze taal? Het zijn vragen die geregeld worden gesteld. De redactie
reageert.

Engelse woorden in het Nederlands: bedreiging of verrijking? Amsterdam, 2008.
Foto: Onze Taal

Het Nederlands heeft veel te maken met het Engels. Dat blijkt weer eens duidelijk
uit de stukken hiervóór in dit nummer. Die Engelse invloed - want daarvan kunnen
we gerust wel spreken - houdt veel van onze lezers bezig. Wat moeten we met al
dat Engels? Kan dat zomaar allemaal? Moet er niet iets tegen worden ondernomen?
Veel van de mails en brieven die we over deze kwestie krijgen, bestaan uit zulke
vragen, en niet zelden monden ze uit in een oproep aan Onze Taal om er eens ‘iets
aan te doen’.
Hoe kijken wij hiertegen aan? Om te beginnen vinden we het belangrijk een
duidelijk onderscheid te maken tussen twee tendensen. De eerste is de toenemende
neiging om in Nederland geen Nederlands te spreken maar Engels, bijvoorbeeld in
het bedrijfsleven en de laatste jaren ook steeds meer in het onderwijs. De tweede
is de verengelsing van onze woordenschat: een uitverkoop heet tegenwoordig ‘sale’,
en zorg steeds vaker ‘care’.
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■ Engels in onze taal
Allereerst die tweede tendens: de toename van Engelse woorden in het Nederlands.
De klacht is vaak dat die onnodig zijn, omdat er voor het geïmporteerde Engelse
woord meestal wel iets goeds van Nederlandse makelij bestaat. Ga maar na: we
hebben al het woord verliezer, dus wat moeten we dan nog met loser? En waarom
zouden we single gebruiken - wat is er mis met vrijgezel? Soms wordt er daarbij
ook nadrukkelijk gewezen op de oorsprong van Onze Taal: het genootschap is
immers ooit opgericht om een dam op te werpen tegen de instroom van Duitse
woorden. Waarom strijden we dan tegenwoordig niet net zo hard tegen kids, shoppen
en gamen?
Inderdaad is het genootschap 78 jaar geleden opgericht als bundeling van het
verzet tegen Duitse ‘indringers’, zoals ze toen heetten. Maar het voordeel van zo'n
lange geschiedenis is dat je ook goed kunt nagaan wat dat verzet uiteindelijk heeft
uitgehaald. Veel woorden die Onze Taal destijds het schuim op de lippen bezorgden,
zijn inmiddels spoorloos verdwenen uit het Nederlands. Denk aan aanstrengen,
eigendommelijk en uitnutten. Maar of dat te danken is aan de inspanningen van het
toen nog prille genootschap, is zeer de vraag. Want evenzoveel van die verfoeide
germanismen zijn probleemloos onderdeel geworden van het Nederlands. Je zou
ze de kost moeten geven, de mensen die niet weten dat woorden als beëindigen,
rauwkost en stekker überhaupt afkomstig zijn uit het Duits.
Veel germanismen van destijds bleven ook gewoon in gebruik náást het vanouds
bekende Nederlands equivalent. Met het van oorsprong Duitse interesse heeft allang
niemand meer moeite, maar daarnaast kun je ook nog altijd kiezen voor
belangstelling. Net zo is meemaken een geaccepteerde variant van beleven, en
vanzelfsprekend van natuurlijk.

■ Free kick
Alles wijst erop dat het met Engelse woorden in het Nederlands net zo gaat. Ze
komen op, worden geproefd, en blijven dan - of vertrekken. Bekende voorbeelden
van de laatste categorie zijn de voetbaltermen free kick en offside (tegenwoordig
alleen nog maar vrije trap en buitenspel) en een computerterm als wordprocessor
(tekstverwerker heeft nu het alleenrecht). En naast de nieuwe Engelse woorden in
het Nederlands functioneren ook de Nederlandse equivalenten vaak nog gewoon.
Zeker als er een subtiel betekenisverschil is, kun je zo'n nieuw Engels woord gerust
een verrijking noemen. Eerder in dit nummer geeft Ruud van der Helm het voorbeeld
deleten, dat wordt gebruikt voor ‘wissen op de computer’; wissen reserveren we
voor ‘weghalen’ in het algemeen.
Er zijn trouwens nog wel meer goede redenen om Engelse woorden te gebrui-

Onze Taal. Jaargang 78

19
ken. In een welhaast klassiek Onze Taal-artikel uit 1987 somt Jaap Bakker er tien
op. Behalve behoefte aan precisie zijn dat onder meer behoefte aan afwisseling,
aan verzachting (sorry bijt wat minder in het zand dan het spijt me) en aan vergroting
van de zeggingskracht door gebruikmaking van de associaties die eraan vastzitten;
met godfather wordt een leider bedoeld, maar door de gelijknamige film zie je er
direct een maffiasyndicaat bij.
Die Engelse woorden mogen dan een aanwinst zijn, hollen ze de structuur van
het Nederlands op den duur niet uit? Nee, het is eerder andersom. Nieuwe Engelse
woorden passen zich razendsnel aan aan onze uitspraak en onze grammatica. Een
paar van de jongste uit het Engels afkomstige woorden in het Chronologisch
woordenboek van Nicoline van der Sijs zijn buzzer en sms. Daarvan zijn in no time
Nederlandse werkwoorden gemaakt, volkomen volgens de regels van het
Nederlands: buzzen en sms'en.
Wij geloven kortom dat een levende taal als het Nederlands vitaal genoeg is om
na Franse en Duitse ook Engelse woorden die op ons afkomen harmonieus te
verwerken. En wij denken dat het Nederlands daar zijn voordeel mee kan doen.

■ Ergerlijkheidsformule
Betekent dit dat wij klakkeloos staan te juichen bij elk Engels woord dat opduikt?
Nee. Het zijn er om te beginnen inderdaad misschien wel veel - hoewel Nicoline
van der Sijs heeft becijferd dat we het ook weer niet moeten overdrijven (zie haar
stuk op blz. 12 van dit nummer). En eerlijk is eerlijk: sommige zijn ergerlijk. Alleen
is het heel moeilijk daar iets algemeens en objectiefs over te zeggen. Het ene woord
is ergerlijker dan het andere, en het verschilt ook per persoon. Het is een kwestie
van smaak.
Peter Burger vroeg zich ooit in zijn taalcolumn in het Algemeen Dagblad af waarom
het hem niet stoorde dat zijn dochter een ‘baby’ was, die in een ‘box’ zat, maar wél
dat haar speelgoed een ‘activity center’ heette. Hij ontdekte dat de ‘ergerwaarde’
van Engelse leenwoorden te maken had met de lengte van zo'n woord, de
beschikbaarheid van een gangbaar Nederlands alternatief en de verblijfsduur. Hij
kwam zelfs behoorlijk virtuoos tot een formule. Dat laatste was natuurlijk niet
helemaal serieus bedoeld, maar een feit is wél dat deze drie overwegingen allemaal
een rol spelen. En ook is het zeker dat dit een kwestie is waar we niet snel over
uitgepraat zullen raken.
En wat doet Onze Taal intussen? Onze Taal biedt een platform waarop al deze
meningen geuit kunnen worden, of ze nu komen van wetenschappers of van
bezorgde taalgebruikers. En waarop nieuwe gezichtspunten worden belicht,
onderzoeksresultaten worden geboden en uitleg wordt gegeven, zodat duidelijk
wordt hoe zulke taalveranderingen ongeveer werken.

■ Engels in plaats van onze taal
Maar behalve Engelse woorden in het Nederlands zie je ook steeds vaker iets
anders: dat er in Nederland en Vlaanderen Engels wordt gebruikt in plááts van
Nederlands. Het aantal opleidingen waarin niet Nederlands maar Engels de voertaal
is, maakt een opvallende groei door. Op universiteiten is het niet ongebruikelijk
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geworden dat de colleges na het ‘bachelorniveau’ - tegenwoordig de
‘masterprogramma's’ genoemd - het Engels als voertaal hebben. Ook zijn er in onze
contreien inmiddels instituten voor hoger beroepsonderwijs, middelbare scholen en
zelfs basisscholen waarin Engels de (tweede) voertaal is of althans bij een groot
aantal zaakvakken de onderwijstaal is.
De argumenten waarmee deze verengelsing van het onderwijs is ingevoerd,
hebben te maken met de betere kansen voor leerlingen om zich als wereldburger
verstaanbaar te maken en zich betere carrièremogelijkheden te verschaffen in een
internationale economie. Toegegeven: wetenschappers moeten tegenwoordig het
Engels als sprekers én als schrijvers op een behoorlijk niveau beheersen om
succesvol te zijn. En ook anderen hebben steeds meer internationale contacten
dankzij hun Engelse taalvaardigheden.

■ Risico's
Voor deze motieven en feiten mogen we onze ogen niet sluiten. Tegelijk is het
onverstandig als we daarbij uit het oog verliezen dat al die lessen in het Engels de
kennis van en belangstelling voor de eigen Nederlandse taal niet versterken. Het
aantal lesuren in het Nederlands neemt doorgaans af. Leerlingen die tweetalig
onderwijs volgen hoor je soms Nederengelse mengvormen gebruiken, en bij een
deel van de leerlingen lijkt de taalonzekerheid toe te nemen. (Zie hiervoor het artikel
van Maaike Govers, op blz. 8 van dit nummer.) Wij zijn benieuwd naar verder
onderzoek naar deze risico's, en zullen hieraan in de toekomst zeker aandacht
besteden.
Uit Delfts promotieonderzoek van Diana Vinke (zie ook elders in dit nummer, op
blz. 10) is gebleken dat dat Engelstalige onderwijs een behoorlijk groot negatief
effect heeft op de studiekwaliteit. Het aantal gezakten bij een bepaald tentamen
nam toe. Verder bleken de docenten (die een betrekkelijk ruime ervaring met het
Engels hadden) in het Nederlands, hun moedertaal, een gevarieerder repertoire
aan uitlegstrategieën te hanteren dan in het Engels, waarin ze immers een veel
beperktere woordenschat bezitten. De belofte van uit het buitenland toestromende
studenten die in de Lage Landen hun Engelstalige masterprogramma's komen
volgen, is maar heel beperkt in vervulling gegaan. Hoe verheffend is het taalniveau
van al die docenten en studenten in hun tweede of derde taal eigenlijk?

■ Algemeen belang
Ook in andere domeinen die voorheen volledig Nederlandstalig waren, neemt het
Engels een steeds belangrijkere plaats in. Denk aan het bedrijfsleven, waarin steeds
meer in het Engels vergaderd wordt (naar verluidt zelfs wanneer er alleen
Nederlandstaligen aanwezig zijn), en aan grote multinationals die hun jaarverslagen
alleen nog maar in het Engels publiceren. Dit is een verengelsing van een geheel
andere orde dan de toevoeging van Engelse woorden aan een woordenschat. Door
geheel in een andere taal te communiceren lopen de taalgebruikers het gevaar om
de vertrouwdheid met de grammatica (het regelsysteem) van het Nederlands te
verliezen. Uit onderzoek is bekend dat vooral kinderen heel goed in staat zijn om
verschillende talen op moedertaalniveau te leren beheersen, maar naarmate de
ene taal dominanter wordt in de dagelijkse communicatie raakt het regelsysteem
voor de andere taal op de achtergrond.
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Zolang communicatie in een andere taal beperkt blijft tot goed afgebakende
domeinen, zoals gespecialiseerde vakgebieden, waar internationale onderzoekers
met elkaar communiceren, hoeft dat geen probleem te zijn. Maar voor vakgebieden
met onderwerpen die vanwege hun directe algemeen belang geregeld een rol spelen
in de maatschappelijke discussies in eigen land, zoals het recht, de sociale en
geesteswetenschappen, blijft het onverminderd van belang dat de publieke discussie
in het Nederlands gevoerd wordt, zodat de eventuele vaktermen de kans krijgen
om zich aan te passen aan de Nederlandse grammatica.

Onze Taal. Jaargang 78

20

■ Steun
Het voortbestaan van wetenschappelijke tijdschriften en discussiefora in de eigen
taal verdient daarom onze steun, zelfs als omwille van de internationale communicatie
daarnaast ook Engelstalige platforms noodzakelijk zijn. Daarnaast volgen wij het
onderzoek op dit terrein: als niet-Engelstaligen in het Engels communiceren, zullen
ze dat altijd met een achterstand doen. Uitkomsten van dergelijk onderzoek zullen
wij zeker publiceren.
Ook de rol van het Engels in het bedrijfsleven blijft onze aandacht houden. Is
vergaderen in het Engels door niet-Engelstaligen wel zo effectief? Dat zou echt
eens uitgezocht moeten worden, en de resultaten moeten dan worden gepubliceerd
in Onze Taal. Ook is het van belang om erop te wijzen dat bedrijven die geen
jaarverslagen in het Nederlands publiceren, zich buiten de publieke discussie in
Nederland plaatsen.
De aandacht voor andere talen dan de moedertaal is goed en nuttig. Mensen
worden door hun werk, reizen, consumptiegedrag en mediagebruik meer en meer
wereldburgers. Maar de eigen taal, de taal van meer dan twintig miljoen mensen,
blijft een belangrijk cultuurgoed, dat het waard is om aandacht te krijgen, en een
dominante rol te spelen in het dagelijks leven.
Wij spannen ons daarom in om veranderingen te signaleren, onderzoek te
stimuleren en de leden (in het Nederlands) te laten discussiëren over nieuwe
ontwikkelingen in het gebruik van onze taal. Kortom: we houden de vinger aan de
pols. Sommigen vinden dat een wat weinig strijdbare houding, maar voor een redactie
van een taaltijdschrift dat een platform voor het hele Nederlandstalige publiek wil
zijn, is dat de enige realistische keuze. Zo staat het immers al jaren in het colofon:
het tijdschrift wil ‘op prettig leesbare en taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven
in alle zaken die het taalgebruik betreffen.’

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.

‘Het regent zonnestralen’
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Marlous van der hoogte en inge verstege - bergen op zoom
Leuk, een artikel over ‘Het regent zonnestralen’, dachten wij als Acda en De
Munnik-fans toen we de oktoberaflevering van Guus Middags rubriek ‘Zong’ lazen.
Het was inderdaad een leuk artikel, maar toch misten wij iets belangrijks. ‘Het regent
zonnestralen’ is namelijk een vervolg op een ander lied van de twee heren: ‘Als het
vuur gedoofd is’. Ook hierin speelt Herman de hoofdrol, en wel op zijn eigen
begrafenis. In ‘Het regent zonnestralen’ wordt hij eigenlijk weer ‘tot leven gewekt’.
Het flmpje van dit nummer is te bekijken op YouTube.

Geen verrijking
Arnold Engelbert - Middelharnis
Graag wil ik een aantekening plaatsen bij de septemberaflevering van Ton den
Boons rubriek ‘Net als in de film’, over de filmtitel An Inconvenient Truth, die ook
wel als uitdrukking in het Nederlands wordt gesignaleerd. Wie het stuk leest, zou
de indruk kunnen krijgen dat an inconvenient truth een verrijking zou zijn van onze
mooie taal. Ik ben het daar absoluut niet mee eens, want wij hebben al het voor
iedereen begrijpelijke ongemakkelijke waarheid, hetgeen precies hetzelfde betekent.
Hetzelfde geldt voor woorden als award, grip, bodyguard en vooral het afschuwelijke
woord relaxed, waarvoor we allang de woorden prijs, houvast, lijfwacht en
ontspannen kenden. Iedereen die denkt dat je de eigen taal verrijkt door iets over
te nemen uit een andere taal, die moet eerst maar eens goed nadenken of we niet
al een woord hebben dat de lading dekt.

Eenhuizen
Harie Bronneberg - Sittard
In de oktoberaflevering van zijn rubriek ‘Namen op de kaart’ wijdt Riemer Reinsma
een interessante beschouwing aan plaatsnamen die aangeven hoeveel huizen of
boerderijen er staan of stonden, zoals Zevenhuizen. ‘Vanaf nul geteld begint het
met het Groningse Tweehuizen’, aldus Reinsma. Dat hiaat wil ik graag opvullen. Er
bestaat namelijk een dorp dat vroeger kennelijk slechts één huis telde: het bij Sittard
gelegen Einighausen, dat ondanks de Duits klinkende naam een Nederlands dorp
is. Mogelijk heeft er langgeleden slechts één huis gestaan, maar er is ook een theorie
die zegt dat er na een grote brand in 1868 slechts één huis van het dorp overbleef.

Twintighuizen
Hans Noppen - Den Haag
Riemer Reinsma schrijft in zijn rubriek ‘Namen op de kaart’ (Onze Taal oktober)
over plaatsnamen waaraan af te lezen valt hoeveel huizen er ooit in die plaats
stonden. Hij stelt dat Dertienhuizen ‘het maximum’ is. Maar in Dordrecht wordt in
1656 al melding gemaakt van een buurtje dat ‘twintich huijsen’ werd genoemd, later
‘Twintighuizen’. Nu is dat nog steeds een straat in Dordrecht.
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De straat Twintighuizen in Dordrecht, 1937.
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Verwijzende voornaamwoorden [1]: fouten
Fons Baede - Utrecht
Jenny Audring schreef een prikkelend artikel over het veranderende gebruik van
verwijzende voornaamwoorden (‘Mijn hart, die klopte in mijn keel’, Onze Taal
oktober). Het oordeel over haar analyse laat ik graag aan de neerlandici over, maar
ik wil er wel graag een eigen waarneming aan toevoegen. Ik heb een paar jaar
geleden gedurende enkele maanden dit soort verwijsfouten genoteerd als ik ze
hoorde op radio en tv, en in gesprekken om me heen. Het viel me toen op dat fouten
vooral werden gemaakt na het onbepaald lidwoord: ‘een meisje die’ wordt veel vaker
gezegd dan ‘het meisje die’. En binnen deze categorie van fouten wordt die vooral
gebruikt wanneer het zelfstandig naamwoord een persoon aanduidt. Ik hoorde veel
vaker ‘een vriendje die’ dan ‘een programma die’.

Verwijzende voornaamwoorden [2]: individuatie-hiërarchie
Romke E. Egbers - Meppel
Een kleine ergernis naar aanleiding van Jenny Audrings artikel ‘Mijn hart, die klopte
in mijn keel’, in het oktobernummer, over verwijzende voornaamwoorden. Wat is de
toegevoegde waarde van het door haar gebezigde ‘individuatie-hiërarchie’ als
vertaling van ‘individuation hierarchy’? Denkt mevrouw Audring werkelijk dat de
lezers de Engelse term hierdoor beter begrijpen? Ik ben zeker niet helemaal groen
op het gebied van taalkunde, maar ik kan me er nog steeds weinig bij voorstellen.

Taal van de conducteur
Martijn Lamme - De Bilt
Arjen van Veelen schrijft in het oktober-nummer van Onze Taal in zijn artikel ‘Wij
gaan nog voor u stoppen in Blerick’ over de taal van de treinconducteur. In het
daarbij opgenomen kader met treinjargon wordt het begrip tuin verklaard als
‘rangeerstation’. Dat klopt niet. Een trein die ‘naar de tuin’ gaat, wordt op de
opstelsporen geplaatst. Het reizigersmaterieel is even niet nodig en wordt tijdelijk
weggezet. Rangeerstation is sowieso een raar begrip, het is immers ook niet
gebruikelijk dat we een kaartje kopen en op de trein stappen vanaf een
‘reizigersstation’. Als treinen rangeren, doen ze dat op een rangeerterrein of op een
rangeeremplacement. Op dergelijke terreinen worden goederentreinen gerangeerd
(‘opnieuw samengesteld’).

Onze Taal. Jaargang 78

Spaan
Jas
Op de begraafplaats van de Heilige Landstichting liepen we over besneeuwde paden
achter een kist. Dit is fout. Er had moeten staan: ‘Op de begraafplaats van de Heilig
Landstichting liepen we over besneeuwde paden achter een kist.’ Ik heb nooit
geweten dat die -e er niet bij hoort. Behalve het kerkhof is er ook nog een dorpje
dat zo heet. Hier woont of woonde ex-premier Van Agt.
In het bos luidde een man in een houthakkersjack met, daartoe vermoedelijk
verplicht door de Arbowet, enorme oordoppen op, een bronzen klok die zijn plechtige
geluiden door het winterlandschap strooide. De oordoppen deden een beetje afbreuk
aan het ceremoniële galmen.
Bij het graf aangekomen sprak een jezuïet in vol ornaat de bezweringen die er
op dat moment veel toe doen. Omdat ik met een vriendin zachtjes over Sinterklaas
sprak - de begrafenis speelde zich eind november af - en mijn dochter die ons slecht
kon verstaan het woord Sinterklaas nogal hard en vragend herhaalde, dachten
sommige omstanders dat zij het over de jezuïet had.
Terwijl ik naar hem keek, moest ik even aan de komiek Ricky Gervais denken die
bij de BBC aan Jonathan Ross vertelde dat hij als spreker bij de crematie van zijn
moeder had gedacht: wat een moeilijke zaal is dit.
En dat hij tegen de priester die hem had gevraagd naar biografische
bijzonderheden over zijn moeder die hij in zijn herdenking zou kunnen memoreren,
had gezegd: ‘Ze was een grote racist.’ Toen de priester liet blijken dit liever niet te
gebruiken, zei Gervais: ‘Maak er dan maar van: ze hield van tuinieren.’
Tijdens het samenzijn in de aula praatte mijn vrouw met een nichtje. Het nichtje zei:
‘Mijn moeder heeft vorig jaar een grote jas uitgedaan.’ Ik zag hoe mijn vrouw hier
vlug overheen praatte.
Later zei ze tegen me: ‘Ik dacht: welke jas zou ze bedoelen? Heeft ze het over
de oude bontjas van mammie die later naar haar zus is gegaan? Zou ze de oranje
jas bedoelen waar tante Pop het in haar toespraak over had? En waarom was het
voor mij van belang om te weten dat haar moeder die jas had uitgedaan? Was het
soms een hele koude dag geweest en was het dus tamelijk bijzonder dat ze zonder
jas de straat op was gegaan? Ik durfde niet verder te vragen, want ze keek er zo
ernstig bij.’
Ik vertelde dat in kringen waar men het over een ‘hartvarken’ heeft als ze een
infarct bedoelen, ze na een zware operatie of ziekte zeggen dat de patiënt ‘een jas
heeft uitgedaan’.
Het viel niet in goede aarde. Mijn vrouw trok een gezicht dat ik ken van diners als
iemand ‘smakelijk eten’ zegt. Als je vraagt wat ze tegen de uitdrukking smakelijk
eten heeft, zegt ze dat het een belediging is voor de kok. Ik heb vroeger ook veel
‘smakelijk eten’ gezegd, maar nu ik weet dat het niet hoort, krijg ik een kleur van
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plaatsvervangende schaamte als iemand het wel doet. En die kleur wordt nog veel
dieper als ik terugdenk aan wat mijn oma placht te zeggen: ‘Eet ze met hapjes.’
Henk Spaan
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Ton den Boon
Net als in de film
Diamonds are forever
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.
James Bond is ongetwijfeld een van de bekendste personages uit de
film-geschiedenis: de eind vorig jaar verschenen film Quantum of Solace is alweer
de 22ste over deze gentlemanspion. Door de populariteit van de films werden de
titels van sommige gevleugeld. Zoals Diamonds Are Forever, een vroege James
Bond-film over een omvangrijke diamantsmokkel, geïnspireerd op de gelijknamige
roman van de Britse schrijver Ian Fleming (1908-1964), Bonds geestelijk vader. Het
boek werd in Nederland uitgebracht onder de titel Doden voor diamanten, maar de
Engelse titel sloeg pas echt aan.

■ De beers
Nrc.next schreef 31 oktober 2008 over het kunstwerk vol diamanten van Damien
Hirst, dat eind vorig jaar onder veel media-aandacht naar het Rijksmuseum werd
gehaald: ‘De dubbelzinnigheid van de schedel wordt in For the Love of God nog
versterkt. Het credo dat “diamonds are forever” wordt aan de kaak gesteld door de
leegheid van de blik.’ De Bond-titel blijkt vaak ook te inspireren tot andere
levenswijsheden, zoals ‘Diamonds are forever, de dood ook’, uit Het Financieele
Dagblad van 8 november 2008.
De filmtitel Diamonds Are Forever is een voor de hand liggende variatie op ‘A
Diamond is Forever’, de slogan waarmee 's werelds grootste diamantbedrijf De
Beers sinds 1939 zijn koopwaar aanprijst. Elke Amerikaan en Brit van enige
ontwikkeling zal met de slogan hebben kennisgemaakt, dus het is zeer aannemelijk
dat Fleming zijn boektitel op de slogan heeft gebaseerd.
In het Nederlands komt de uitdrukking pas sinds de Bond-film voor, maar ook
weer niet vaak genoeg voor een plekje in het woordenboek.

■ Bond, James Bond
Ook de telkens terugkerende elementen in de films hebben veel catchphrases
opgeleverd. De aantrekkelijke tegenspeelsters van Bond, minimaal één per film,
hebben zelfs de grote Van Dale gehaald als bondgirl (‘sexy en gevaarlijke vrouw,
die qua type doet denken aan tegenspeelsters van James Bond’).
Niet in Van Dale opgenomen, maar wel erg bekend is de manier waarop James
Bond zich voorstelt in het begin van bijna iedere film: ‘(My/the name is) Bond, James
Bond.’ Er worden regelmatig toespelingen op gemaakt als ‘My name is Jansen, Jan
Jansen.’ Of, als woordspeling: ‘The name is Bond... Boerenbond’ (TC/Tubantia, 3
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juni 2006). Toen bleek dat deze catchphrase in de nieuwste Bond-film ontbrak,
werden daar zelfs nieuwsitems aan gewijd.
En de manier waarop James Bond zijn martini drinkt (‘shaken, not stirred’) verwijst
inmiddels niet alleen meer naar cocktails. Dat blijkt uit een commentaar op het
crisisgevoel tijdens de economische neergang van 1998: ‘De wereldeconomie is
shaken, not stirred’ (NRC Handelsblad, 8 oktober 1998).

■ 007's in de lage landen
Ten slotte wordt de codenaam van James Bond, 007, in Nederland wel spottend
gebruikt voor ambtenaren. Zo noemde De Telegraaf degenen die controles uitvoeren
voor permanente bewoning van recreatieverblijven de ‘007's in de lage landen’ (25
oktober 2008). En Het Parool had het 3 april 2008 over ‘007's [die] moeten infiltreren
in criminele bendes, om zo de zware criminaliteit beter te kunnen bestrijden’, in een
bericht over een uitbreiding van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) met
speciale rechercheurs.

De filmposter van Diamonds Are Forever, de zevende James Bond-film, uit 1971.

007 wordt echter nog niet in Van Dale beschreven als een ‘geheim agent’, hoewel
daar op grond van het aantal keren dat 007 in de media wordt aangetroffen geleidelijk
aan wel aanleiding toe is. Ook andere Bond-gerelateerde woorden en uitdrukkingen
als shaken, not stirred zullen mogelijk in de volgende editie van het woordenboek
worden opgenomen.

Filmtitels in Van Dale: alleen Engels?
Er zijn ongeveer twintig filmtitels zó gevleugeld geworden dat ze het tot een
vermelding in de grote Van Dale hebben geschopt. De overgrote meerderheid van
die aan films ontleende uitdrukkingen is Engelstalig, maar ook andere talen komen
voor: één Franse (grande bouffe), twee Italiaanse (la dolce vita en una giornata
particolare), één Japanse (godzilla) en ook een Nederlandse: familie Flodder.
Dat de meeste filmtitels in Van Dale Engelstalig zijn is geen wonder, want vooral
de Amerikaanse filmindustrie is al decennialang letterlijk beeldbepalend op het witte
doek.
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Taaladviesdienst
Vraag en antwoord
Door jou(w) gebruikte
?Is het jou of jouw in ‘Wil je de door jou(w) gebruikte spullen opruimen?’?
!Juist is jou, zonder w: ‘de door jou gebruikte spullen’. Jouw is alleen juist als het
een bezittelijk voornaamwoord is, en dat is het in deze zin niet. Het gaat om de
spullen die ‘gebruikt zijn door jou’. Door jou is een woordgroep die met een voorzetsel
begint, en na een voorzetsel komt doorgaans geen bezittelijk voornaamwoord;
uitzonderingen zijn zinnen als ‘Door jouw complimenten was mijn hele dag goed.’
Wie twijfelt tussen jou en jouw, kan - als ezelsbruggetje - jou(w) vervangen door
mij of mijn, of door hem of zijn. Als er op de plaats van jou(w) alleen mij of hem kan
staan is jou juist; moet er mijn of zijn staan, dan is jouw de goede vorm. Omdat we
‘de door mij (of: hem) gebruikte spullen’ zeggen en niet ‘de door mijn (of: zijn)
gebruikte spullen’, is jou in dit geval juist. En in ‘Door jouw complimenten was mijn
hele dag goed’ is jouw wél te vervangen door zijn of mijn, en niet door hem of mij.

Verkleinvorm kauwgum/kauwgom
?Wat is juist: kauwgompje, kauwgumpje, kauwgommetje of kauwgummetje?
!Alle vier deze verkleinvormen zijn mogelijk. Kauwgom en kauwgum zijn
vormvarianten van elkaar, en ze hebben allebei twee verkleinvormen. De
meestvoorkomende variant is kauwgompje, gevolgd door kauwgumpje. In de
uitspraak lijken die twee erg op elkaar, doordat gom/gum een onbeklemtoonde
lettergreep is.
Omdat kauwgom/kauwgum is samengesteld uit de werkwoordstam kauw en het
woord gom/gum, ligt de verkleiningsuitgang -etje op het eerste gezicht meer voor
de hand: het is immers ook gommetje en gummetje en niet gompje en gumpje.
Eenlettergrepige woorden met een ‘korte’ klinker krijgen meestal een ‘lange’
verkleiningsuitgang: bommetje, halletje, dingetje. Maar in kauwgom/-gum ligt de
klemtoon op kauw-, en na een onbeklemtoonde slotlettergreep komt niet zo snel
de uitgang -etje. Vandaar dat kauwgompje en kauwgumpje de gewoonste vormen
zijn geworden.

Iberisch schiereiland/Schiereiland
?Schrijf je schiereiland met een hoofdletter in gevallen als Arabisch
schiereiland en Iberisch schiereiland?
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Het Iberisch Schiereiland of het Iberisch schiereiland?
Foto: Wikipedia

!De naslagwerken zijn het er niet over eens of schiereiland bij de naam hoort (en
dus een hoofdletter moet krijgen) of niet. Volgens het Witte Boekje is Iberisch
Schiereiland juist, en ook de lijst ‘Buitenlandse aardrijkskundige namen’ van de
Taalunie geeft hoofdletters. De grote Van Dale vermeldt echter Iberisch schiereiland,
Apennijns schiereiland en Scandinavisch schiereiland.
Aardrijkskundige namen worden met (begin)hoofdletters geschreven, zeker als
ze een uniek, eenduidig geografisch geheel - een land, een zee en dergelijke aanduiden: de Verenigde Staten, de Stille Oceaan. Ook algemeen gangbare
omschrijvingen van min of meer vastomlijnde gebieden krijgen hoofdletters; denk
aan het Verre Oosten, de Lage Landen en de Randstad.
Maar wannéér iets precies een vastomlijnd gebied is en wannéér je spreekt van
een eigennaam, daarover kunnen de meningen verschillen. Zo zijn de naslagwerken
het niet eens over het groene hart (Van Dale) dan wel het Groene Hart (Witte Boekje).
Hoe vaker een bepaalde omschrijving gebruikt wordt als eenduidige
gebiedsaanduiding, hoe gewoner het wordt om die als naam op te vatten en met
hoofdletters te schrijven. Een definitieve schrijfwijze is dus niet in alle gevallen te
geven.

Ingezworen
?‘Op 20 januari wordt Barack Obama ingezworen als president.’ Kun je
ingezworen zo gebruiken?
!Dat kan, maar het is niet helemaal onomstreden. Ingezworen betekent hier ‘beedigd’,
en in die betekenis is inzweren van oorsprong een anglicisme (to swear in). Het
komt al wel een tijd voor: het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldde
iemand inzweren al in 1912 (‘hem bij zijne installatie in eene betrekking, een ambt,
eene functie beeedigen’), maar dan wel met de opmerking dat dit ‘alleen in Z.-Afrika’
zou voorkomen. Inmiddels is dit inzweren ook in de Lage Landen in gebruik; Van
Dale vermeldt het sinds 1984.
Tegen het gebruik van inzweren/ingezworen zou je nog kunnen inbrengen dat dit
ook een heel andere betekenis heeft, zoals in ‘De wond is tot op het bot ingezworen.’
Maar ten eerste wordt het in die betekenis vrijwel nooit gebruikt, en ten tweede zal
niemand het in die betekenis opvatten in zinnen zoals die over Obama. Wie toch
graag een alternatief wil gebruiken, heeft de keus uit onder meer beëdigen,
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inaugureren, inwijden en installeren. En ook ‘Op 20 januari legt Barack Obama de
eed af’ is een mogelijkheid.

academisering/academiesering
?Ik wil het woord academisering (‘het academischer, wetenschappelijker
worden’) gebruiken, maar mijn spelling-checker verandert het in
academiesering. Is dat juist?
!Nee, de juiste spelling is academisering. De uitgangen -iseren, -isering en -isatie
worden altijd zonder e na de i gespeld, ook als ze verwant zijn aan een woord dat
op -ie eindigt: psychologiseren, mythologisering, kolonisatie, etc.
Veel spellingcheckers keuren academisering niet goed en academiesering wel.
Dat komt doordat de woordenlijsten waar zulke programma's van uitgaan, het woord
academisering niet kennen, maar wel academie en sering (de plant) - en een
spellingchecker keurt alle samenstellingen van twee afzonderlijke woorden goed,
ook als dat een onzinnige betekenis oplevert.
Academisering staat nog in vrijwel geen enkel naslagwerk; vandaar dat de meeste
spellingcheckers, die gebaseerd zijn op woordenlijsten, het niet herkennen. Het
staat wel in het Witte Boekje, en de ‘Witte Speller’ keurt academisering dan ook niet
af.
Op de website van Onze Taal worden zo'n 1300 taalkwesties besproken:
www.onzetaal.nl/advies.
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Smirten en swaffelen bij de Bosbank
Wat zeggen de nieuwe woorden van 2008?
Berthold van Maris
Swaffelen werd eind vorig jaar gekozen tot het woord van 2008. Het wordt
samen met 99 andere nieuwe woorden behandeld in het boekje Woord
van het jaar 2008 van Van Dale. Hoe ontstaan zulke neologismen? Zitten
er blijvertjes tussen? Welke woorden ontbreken? En hoe nieuw is ‘nieuw’?
Een verkenning langs de biechtauto's, tulpeilanden en pno'tjes van 2008.
Ton den Boon, hoofdredacteur van Van Dale, heeft een boekje samengesteld met
nieuwe woorden van het afgelopen jaar. Het zijn er precies honderd. De meeste
komen uit de krant of uit tv-programma's. Het is een amusante opsomming, die de
lezer herinnert aan allerlei belangrijke en onbelangrijke gebeurtenissen die in 2008
de aandacht trokken.
Ook dit jaar heeft de moeizame verstandhouding tussen sommige autochtonen
en sommige allochtonen veel nieuwe woorden opgeleverd. Tien maar liefst. De
leukste twee zijn onderbroekdouchen en theedrinker: in 2008 waren er islamitische
jongeren die vanwege hun geloofsopvatting na het voetballen met de onderbroek
aan onder de douche gingen, en er was kritiek op politici die te vaak thee gingen
drinken bij imams en Marokkaanse jongeren.
De financiële crisis scoort, zoals te verwachten was, ook erg goed, met zes
woorden: bankencrisis, bankendomino, Bosbank, giftige lening, recessieverzekering
en systeembank. En het rookverbod in de horeca resulteerde in drie woorden met
veel humor: rokerskerk, smoeskroeg en smirten. Dit laatste woord komt uit Ierland,
waar ze al een paar jaar ervaring hebben met het rookverbod; het is een
samentrekking van smoking en flirting, en betekent: flirten terwijl je buiten voor het
café met zijn allen staat te roken. Bij die andere twee woorden gaat het om
horecagelegenheden die op een creatieve manier het rookverbod probeerden te
omzeilen: de rokerskerk door zich voor te doen als religieus genootschap, en de
smoeskroeg door te doen of het geen café is.

■ Papegaaiencircuit
Sommige woorden uit de lijst leidden al langer een verborgen bestaan, en kwamen
dan opeens, door een of ander voorval, aan de oppervlakte. Swaffelen is een mooi
voorbeeld. Het verwijst naar een seksuele handeling waar het Nederlands nog geen
geschikte term voor had: met een halfstijve penis ergens tegenaan slaan - tegen
een clitoris bijvoorbeeld. Het woord dook op in de media nadat een Rotterdamse
scholier, op bezoek bij de Taj Mahal, een filmpje op YouTube had gezet waarin hij
deze handeling tegen het beroemde gebouw verrichtte.
De meeste woorden hebben een minder spannende herkomst. Ze zijn door
journalisten zelf bedacht, of door mensen die door journalisten geïnterviewd werden.
Het neologisme kan een heel effectieve manier zijn om je betoog kracht bij zetten.
Politici en journalisten die het zittende kabinet bekritiseren, gebruikten in 2008
bijvoorbeeld zelfverzonnen termen als angsthazenkabinet, ijskastkabinet,
kruidenierskabinet, betuttelingskabinet en tuttelkabinet.
Soms worden woorden verzonnen om nieuw beleid te verkopen: klimaathuis voor
‘klimaatneutrale woning’ bijvoorbeeld, of tulpeiland (‘kunstmatig tulpvormig eiland
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in de Noordzee’). Soms worden ze verzonnen om nieuw beleid belachelijk te maken
(paktaks, rokerskerk, maagdenprik).
Vervolgens doet het papegaaiencircuit zijn werk. Journalisten, politici en
tv-presentatoren praten elkaar na, en als ze dat maar lang genoeg doen, raakt een
woord vanzelf ingeburgerd, al is het maar voor een tijdje - zolang de hype of trend
duurt.

Illustratie: Matthijs Sluiter

Van de meeste woorden is precies bekend wie ze bedacht heeft. Ambtenaren en
voorlichters kwamen in 2008 met megamug (Rijkswaterstaat over ‘vliegend
apparaatje om metingen te doen’), slaaprijden (ministerie van Verkeer en Waterstaat
over ‘autorijden in niet-wakkere staat’), snelwegpanorama (VROM over ‘vrij, niet te
bebouwen uitzicht vanaf de weg’) en het al genoemde tulpeiland (TU Delft). Uit de
IT kwamen, zoals vanouds, weer Engelse termen het Nederlands in: cloud computing
en life-hacking, die respectievelijk betekenen ‘centraal gebruik van software’ en
‘programma's die internetinformatie behapbaar maken’. De Nederlandse Taalunie
verzon een officieel alternatief voor het achterhaalde meisjesnaam: geboortenaam.
De Nederlandse Spoorwegen kwamen met warmtezuil, en Vlaamse stiefmoeders
bedachten plusmama als alternatief voor stiefmoeder.

■ Apparaat
Wat ontbreekt er in dit boekje? Het gesproken Nederlands dat niet in de krant
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of op tv terechtkomt. De methode die Den Boon gehanteerd heeft, bepaalt in hoge
mate de uitkomst: hij doorzocht vooral de reguliere media en bekeek daarnaast het
een en ander op internet, zoals weblogs.
Maar het taaluniversum is veel ruimer dan dat. Was er maar een apparaatje dat
je in de openbare ruimte kon hangen, dat alle conversatie in een straal van zeg
honderd meter oppikt en analyseert op nieuwe woorden. Je zou dat dan kunnen
ophangen op heel verschillende plekken, zoals het Leidseplein, het WTC, de Bijlmer,
Staphorst en Bloemendaal, en er zouden allerlei andere nieuwe woorden
geregistreerd en ontdekt worden: woorden van jongeren, etnisch gekleurde woorden,
woorden die regionaal gebruikt worden, enzovoort.
Van deze honderd woorden zal maar een enkele beklijven. De meeste zijn
charmante eendagsvliegen, die bij het uitkomen van dit boekje soms al zijn overleden:
aboutalisme bijvoorbeeld, voor ‘het afschuiven van overheidstaken naar lagere
overheden’ (Aboutaleb heeft alweer een andere baan), rokerskerk (alweer door de
rechter verboden) en tulpeiland (alweer afgeblazen).
Blijvertjes zijn wellicht: nahuwelijk, bankencrisis, systeembank, geboortenaam,
nomofobie en plusmama. Plusmama voorziet in een behoefte om het
stiefmoederschap op een frisse manier te bekijken. Ook nahuwelijk (‘na de scheiding
een goed contact hebben met elkaar’, bedacht door een VPRO-programmamaakster)
zal nog wel even actueel blijven, net als nomofobie (‘de nerveuze angst die mensen
bekruipt als ze hun mobiel niet bij zich hebben’). En tja, misschien voorziet ook het
al eerder genoemde swaffelen wel in een duurzame behoefte.

De 100 nieuwe woorden
aboutalisme, agro-inflatie, algenkerosine, analoogkaas, ashera, asobox,
bankencrisis, bankendomino, betuttelingskabinet, biechtauto, bierpong,
bionanowetenschap, bleekshop, bore-out, Bosbank, cloud computing,
comazuipfeest, crowdsourcen, dialoogmoslim, digiflirten,
drenthelevengevoel, drugsplukker, duyvendakken, egoblad,
eigenvuurincident, fatsoenssocialisme, fitna, freelancemoraal,
gastroseksueel, geboortenaam, giftige lening, gojibes,
grootouderproletariaat, homohealing, horroropa, hufterindex,
huilie-huilieverhaal, inktcrimineel, klimaathuis, landschapscanon,
lifehacking, locavoor, loktiener, luchtgarnaal, maagdenprik, megamug,
meltdown, mensverbetering, nahuwelijk, nederdino, nomofobie, Obamania,
onderbroekdouchen, opkrikkerijtje, opstaanplicht, paktaks, Palinmania,
paspoortbom, plantagementaliteit, plusmama, pno'tje, Polderkoran,
poololie, pornoknop, promotion canapé, Q-koortsdode,
recessieverzekering, roettaks, rokerskerk, rommelrand, sekspositief,
seniormoment, shariafonds, slaaprijden, smirten, smoeskroeg,
snelwegpanorama, stressorexia, swaffelen, systeembank, theedrinker,
toeterturk, trommelpet, tulpeiland, uitzichtgarantie, ultrafijnstofkanon,
valkuillening, veganstreaker, verdieseling, vergieteren, vertonning,
voluntoerisme, vuurpijldemocratie, warmtezuil, wiiën, wiskundekloof,
woekerpensioen, wolkersvrouw, zweef-tv, zwemboerka
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■ Anekdote
Bij nieuwe woorden kun je je altijd afvragen: hoe nieuw is ‘nieuw’? Taal bouwt altijd
voort op wat er al is. Soms zijn de ‘nieuwe’ woorden gewoon uit een andere taal
overgenomen, zoals crowdsourcen en smirten. Het zijn dus woorden die al
bestonden, in een andere taal.
Meestal zijn de nieuwe woorden samenstellingen. Nu is het zo dat in het
Nederlands iedereen nieuwe samenstellingen kan - en mag - maken. Een
woordenboek van nieuwe woorden kun je bijvoorbeeld een
nieuwewoordenwoordenboek noemen. Is nieuwewoordenwoordenboek daarmee
ook een nieuw woord? Niet echt, want het geheel is precies zo veel als de som der
delen: nieuwe + woorden + woordenboek. Dat geldt voor veel nieuwe samengestelde - woorden in deze lijst van honderd:
-

algenkerosine: ‘kerosine gemaakt uit algen’;
onderbroekdouchen: ‘douchen in je onderbroek’;
plantagementaliteit: ‘mentaliteit zoals op een plantage’;
zwemboerka: ‘boerka om in te zwemmen’.

Maar er zijn ook samengestelde woorden die helemaal niet transparant zijn, die je
alleen kunt begrijpen als je het verhaal erachter, de anekdote, kent. Biechtauto is
alleen te snappen als je op de hoogte bent van de zaak-Endstra en de zaak-Van
der Sloot. Ook drugsplukker, inktcrimineel en loktiener zijn veel specifieker van
betekenis dan ‘de som der delen’.
Samenstellen en samenvoegen kan overigens op allerlei manieren:
- drie woorden achter elkaar: comazuipfeest, drenthelevengevoel,
eigenvuurincident;
- vier woorden achter elkaar: ultrafijnstofkanon;
- twee Griekse of Latijnse elementen met elkaar combineren: locavoor (‘eter van
lokaal voedsel’);
- twee woorden over elkaar heen schuiven: Obamania (Obama + mania),
voluntoerisme (voluntair + toerisme);
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- aan een bestaand woord grammaticale elementen toevoegen: aboutalisme,
opkrikkerijtje (‘opsteker’), verdieseling, vergieteren (‘verkwisten van
overheidsgeld’), vertonning (‘beïnvloeding door Trots op Nederland’),
duyvendakken (‘iemand afrekenen op een actieverleden’);
- een combinatie van woorden afkorten: pno'tje (‘potentieel neukobject’).

■ Clichés
Zijn er ook écht nieuwe woorden, die niet terug te voeren zijn op woorden die al
bestonden? Als je het lijstje bekijkt, zijn er op het eerste gezicht twee die helemaal
nieuw ogen: ashera en swaffelen.
Maar helaas, echt nieuw zijn ook deze woorden niet. Het woord ashera (een nieuw
soort katachtige, als merknaam bedacht door het Amerikaanse bedrijf dat de kat
heeft gefokt) is ontleend aan de Semitische godin Asjera. En swaffelen blijkt als
zwaffelen al langer in het Nederlands te bestaan. In het Woordenboek der
Nederlandsche Taal wordt het vermeld als een Vlaams woord voor ‘heen en weer
bewegen’. De nieuwe betekenis is daar een specifieke invulling van.
Zoals gezegd, het enige nieuwe aan de meeste nieuwe woorden is de combinatie.
Er worden nieuwe verbanden gelegd tussen bestaande elementen. Nu doen we dat
in taal voortdurend, ook zonder dat het tot nieuwe woorden leidt. Onze
combinatiedrang levert vooral zinnen op, die al gauw gemeenplaatsen worden, of
zelfs vaste uitdrukkingen.
De kredietcrisis heeft niet alleen de genoemde zes nieuwe woorden opgeleverd.
Het praten en schrijven over de crisis gaat ook gepaard met allerlei vaste zinnetjes,
gemeenplaatsen en uitdrukkingen, waarvan sommige al veel langer bestaan, en
andere nieuw zijn - tot op zekere hoogte. In zijn commentaar op de nieuwe woorden
rondom de kredietcrisis geeft Den Boon zelf een flink aantal van die zinnetjes en
clichés:
- De financiële wereld wordt in 2008 getroffen door de diepste vertrouwenscrisis
sinds de Grote Depressie.
- Banken willen elkaar geen geld meer lenen en banken die daardoor wankelen,
worden getroffen door een ware run van spaarders die massaal hun tegoeden
opnemen.
- Zo komen probleembanken terecht in een negatieve spiraal.
- Ze vallen om.
- Vele miljarden zijn in een paar dagen verdampt.
- De problemen op de Amerikaanse huizenmarkt hebben een dramatisch
dieptepunt bereikt.

Allemaal zinnen die we de afgelopen maanden al veel vaker hebben gelezen en
gehoord. Het is een soort cluster van gedachten, zinnen, uitdrukkingen en woorden,
die op tv en in de krant voortdurend worden herhaald - om het de lezer en kijker
gemakkelijk te maken, en ook omdat het gemakkelijk is voor journalisten en
tv-presentatoren.
Den Boon speelt in zijn boekje ook zelf met dit soort clichés. Over het
drenthelevengevoel schrijft hij:
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Ze gaan nadenken over hun oude dag. Met welke jonge blom ga je die
doorbrengen? En vooral: waar? Op een bountyeiland in het Caraïbisch
gebied, langs de golfbaan aan de Middellandse Zee of, godbetert, in het
dankzij de huidige klimaatverbetering allang niet meer zo barre noorden
van Drenthe?
In dit fragmentje zitten een paar oude clichés: oude dag, jonge blom, eiland in het
Caraïbisch gebied. Een recenter cliché (want een recenter verschijnsel) is: golfbaan
aan de Middellandse Zee. Nog recenter is: ‘het dankzij de huidige klimaat-verbetering
allang niet meer zo barre’.
Misschien is het een idee om volgend jaar eens niet met ‘Woorden van 2009’ te
komen, maar iets heel nieuws te maken: ‘Standaardzinnen, gemeenplaatsen en
uitdrukkingen van 2009’.

Taaltest
Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1

a.
b.
c.

calorieënwijzer
caloriënwijzer
caloriëwijzer

2

a.
b.
c.

gelocaliseerd
gelocalizeerd
gelokaliseerd

3

a.
b.
c.

mosaïek
mozaiek
mozaïek

4

a.
b.
c.

stripteas
striptease
stripties

5

a.
b.
c.

viniel
vinyl
vynil

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

politieke onruststoker
videokunststroming
klonterende metaalprop

2 ocarina
a.
b.
c.

druivensoort
muziekinstrument
roodvonk
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3 prangend
a. belangrijk
b. gevoelig
c. kwellend
4 ween
a.
b.
c.

geknotte wilg
treurwilg
wilgentak

C. Zoek de fouten
1 Dit jaar is de eigenbijdrage voor de awbz zo omhoog gegaan dat mevrouw De
Vries-De Berg de tot dusverre vergoedde Alfahulp heeft opgezegd.
2 Gelukkig wordt er nu door een mededogende buurman tweemaal per week
stof-gezogen en is de hygiène van het 75 + oma'tje gegarandeerd.

D. Extra
Iteratieven drukken een herhaling van een handeling uit: klapperen is bijvoorbeeld
een iteratief van klappen, bibberen van beven en fonkelen van vonken. Op welke
werkwoorden zouden bédelen, spetteren en steggelen teruggaan?
De antwoorden vindt u op bladzijde 31 van dit nummer.
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Guus Middag
Zong
Kinderballade
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.
Als je niet beter zou weten, zou je denken dat ‘Kinderballade’ van Gerrit Komrij een
kindergedicht was. De dichter nam het vorig jaar zelf op, als zijn enige gedicht, in
zijn bloemlezing De Nederlandse kinderpoëzie in 1000 en enige gedichten. Het was
nog niet eerder in een bundel verschenen. ‘Kinderballade’ gaat over twee kinderen,
een jongen en een meisje, van twaalf en dertien, die verliefd op elkaar worden en
dan samen een eindje gaan wandelen in de vrije natuur - maar als ik het zo zeg,
zeg ik het veel te gewoontjes. De jongen is niet zomaar een jongen. Hij is een
paradijselijke droomprins, een schoonheid met goddelijke gaven waarvoor alleen
de allerliterairste alliteraties goed genoeg zijn: ‘als hij lachte, lachten luidkeels / alle
leeuweriken mee.’ Zijn onwereldse verschijning kan alleen vergelijkenderwijs
gevangen worden: ‘met zijn blikkering van tanden, / met zijn marmerbleke handen,
/ leek hij op een tere engel / uit een sierlijk bal masqué.’ Het zijn allemaal mooie
zinnen, voor een mooie jongen die leeft van klaterhelder zingen en in zijn haar de
geur van seringen. Op ‘bal masqué’ rijmt bij hem ‘zijn pak van goudlamee’.

■ Sprookjeshuwelijk
Zijn tegenspeelster is een al even onwerkelijk wezen en zij wordt door de dichter
met al evenveel egards bejegend. Ik ga vanzelf precieuzer spreken als ik lees over
dit precieuze leven. Zij is als een gazelle en zij luistert naar de naam Annabelle. En
net als haar prinselijke jongensgeliefde heeft ook Annabelle contact met de dieren
in het paradijs om haar heen. Ook bij haar komen de zinnen uit het duurdere
kwaliteitssegment: ‘Annabelle noemden haar / zowel de hinde als het ree.’ Het
spreekt vanzelf dat deze Annabelle geen spelden, gespen of knipjes draagt, maar
‘glinsterende spangen’, die feeëriek oplichten bij ‘haar helderrode wangen’.
Zo tekent zich een sprookjeshuwelijk af, in een decor van bezielde natuur en
tovertuin, en alles lieflijk en kitscherig - en literair volgens het boekje. De ballade
heeft lange strofen van dertien regels, met een ingewikkeld rijmschema, en een in
het hele gedicht terugkerende rijmklank op -ee. Daarnaast is er een ingenieuze
structuur van motieven: de zee, het spreken der dieren, de kleuren, de bijbelse
toespelingen. Als de jongen en het meisje, nee: de waterprins en de kleine meermin,
nee: de engel en de toverfee op hun ochtendwandeling bij een wuivend korenveld
komen, wijkt het koren - ‘en bood doorgang aan de twee, / zoals eens de Rode Zee.’
Toch is deze hyperliteraire tekst nooit bedoeld geweest als alleen maar leestekst.
Hij is geschreven om gezongen te worden, door Boudewijn de Groot, en was
helemaal niet bestemd voor een kinderlijk publiek. Komrij's ballade maakte deel uit
van een project dat was verzonnen voor de boekenweek van 1976: twaalf
Nederlandse dichters schreven Nederlandstalige teksten voor twaalf Nederlandse
zangers en zangeressen. Dat was toen veel bijzonderder dan het nu zou zijn, want
in 1976 schaamde de gemiddelde popartiest zich nog veel meer voor het zingen in
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het Nederlands. Het resultaat van de samenwerking was de langspeelplaat Zing je
moerstaal. De bekendste bijdragen zijn ‘Terug naar de kust’, een gedicht van Theun
de Winter, gezongen door Maggie MacNeal, en deze ‘Kinderballade’.

■ Vreemde wending
Een kinderlied is het niet. En eerlijk gezegd vraag ik me ook af of het lied voor een
andere doelgroep wél geschikt is. Wie van de luisteraars zou kunnen navertellen
wat er gebeurt in de tekst? En wie zou het begrijpen? Tot en met de wandeling naar
het korenveld is de ballade te volgen. Daar duikt ons verliefde sprookjespaar op
literair verantwoorde wijze de bosjes in. Maar daarna neemt het verhaal een vreemde
wending. Boudewijn de Groot probeert dramatisch te klinken als hij ons zingzeggend
op de hoogte stelt van wat er is voorgevallen: enige dagen later wordt de mooie
jongen dood gevonden, in het korenveld, alleen, zonder Annabelle. Het enige wat
we horen is dat op het moment van de vondst ‘zijn bloed nog ritselde / uit een
gruwelijke snee.’ Door wie? Waarom? De tekst zwijgt erover. Het zoetige liefdeslied
is heel abrupt afgebroken en overgegaan in een slechte krimi, die ons op het einde
wel een dode voorschotelt, maar geen enkele aanwijzing voor welke toedracht dan
ook. Jongen dood, meisje weg, en dat is het dan.

Gerrit Komrij
Foto: Koninklijke Bibliotheek, Jos Uljee

Na ruim dertig jaar wordt de liedtekst alsnog opgenomen in een poëziebloemlezing.
De politie tast nog steeds in het duister. Opsporing verzocht. Waren ze te jong? Te
mooi? Was er een derde in het spel: een jaloerse geliefde, een nare stiefmoeder,
een boze petemoei? Niemand weet het. De slotregel zegt: ‘maar nog altijd ruist de
zee.’ Dat rijmt wel mooi, op ‘bal masqué’ en ‘gruwelijke snee’ en ‘zonder fee’, maar
als verklaring stemt het niet erg tevreden. Zo is het wel vaker met de poëzie van
Komrij: knappe buitenkant, mooie maskerade, maar van binnen leeg, zonder ziel
en zonder verklaring. Misschien was het Komrij zelf wel die er, na drie fraaie strofen,
niet meer tegen kon - tegen zijn eigen schepping van een mooie en jonge, maar
onbenaderbare, en helaas ook nog eens heteroseksuele droomengelprins. En liet
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hij hem daarom maar doodbloeden in het koren, zonder achterlating van
dadersporen.
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Redactie Onze Taal
Tamtam
Taalniveau peuterleidsters moet omhoog
Peuterspeelzalen krijgen steeds vaker te maken met leidsters die het Nederlands
niet goed genoeg beheersen. Daarom moeten de mbo-instellingen die hun opleiding
verzorgen hier veel meer aandacht aan besteden. Dat vindt de MOgroep
(Maatschappelijk Ondernemers Groep), de brancheorganisatie voor peuterspeelwerk
en kinderopvang. De organisatie spreekt van ‘een maatschappelijk taalprobleem’.
Vooral voor peutergroepen waar voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt
gegeven is het belangrijk dat het taalniveau van de leidsters wordt opgekrikt. Bij
deze vorm van onderwijs krijgen kinderen met kans op een taalachterstand extra
aandacht, en dan is het natuurlijk essentieel dat ze goed Nederlands te horen krijgen.
Daarom riep de MOgroep het ministerie van Onderwijs eind november op om met
maatregelen te komen. Een week later lanceerde staatssecretaris van Onderwijs
Van Bijsterveldt een zogenoemd ‘deltaplan’ voor het mbo. In 2010 wordt er dertig
miljoen extra uitgetrokken voor taal- en rekenonderwijs op het mbo, en vanaf 2011
jaarlijks vijftig miljoen.
De MOgroep juicht het plan toe, maar vindt ook dat het te laat ingaat. ‘Wij
constateren nú een probleem’, aldus woordvoerder Aly van Beek.

Proef Engels op basisscholen
Minister Plasterk van Onderwijs wil op enkele basisscholen bij wijze van proef
maximaal 15 procent van de lessen in het Engels laten geven. Dit meldde hij half
november in de Tweede Kamer. Naar aanleiding van de proef zal vervolgens gekeken
worden in hoeverre de wet op dit punt kan worden aangepast.
Plasterk bracht het plan naar voren op advies van de Onderwijsraad. Die stelt dat
de gemiddelde Nederlander zijn vreemde talen onvoldoende beheerst, terwijl dit
juist erg belangrijk is voor een internationale economie als die van Nederland. Jonge
kinderen pikken een vreemde taal heel snel op, dus Engelse lessen op de
basisschool zouden een goede aanzet zijn tot de oplossing van het probleem.

Ambtenaren kritisch over eigen taalgebruik
Ambtenaren zijn kritischer over hun eigen teksten dan de gemiddelde burger. Dat
is een van de opmerkelijkste resultaten van het jaarlijkse onderzoek van de
Nederlandse Taalunie, waarin dit keer de taal van de overheid centraal stond. Ruim
driekwart van de ambtenaren denkt dat burgers moeite hebben met hun teksten,
terwijl maar 42 procent van de burgers aangeeft ze ook werkelijk lastig te vinden.
Dat is natuurlijk nog steeds een behoorlijke groep, maar het verschil is opvallend.
Deze uitkomsten van het onderzoek werden gepresenteerd tijdens het jaarlijkse
Taaluniedebat, eind november. Het thema daarvan was de relatie tussen burger,
taal en overheid. Uit het debat en het onderzoek kwam ook nog naar voren dat
overheidsteksten niet duidelijker worden door eenvoudige ‘jip-en-janneketaal’ te
gebruiken; meer samenhang aanbrengen helpt wél.
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De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in de Taalunie-krant Taalpeil.
Ook heeft de Taalunie een boekje met taaladviezen voor ambtenaren samengesteld
dat verspreid is onder ambtenaren van alle ministeries, provincies en gemeenten
in Nederland en Vlaanderen.

Kinderboekenschrijvers tegen AVI
Auteurs van de Werkgroep Jeugdboeken van de Vereniging van Letterkundigen
(VvL) vinden dat er minder gewicht moet worden toegekend aan het zogenoemde
AVI-systeem. Met dat systeem wordt nagegaan hoe het staat met de leesvaardigheid
van basisschoolleerlingen, maar ook kinderleesboeken worden ermee
gecategoriseerd, óók de boeken die buiten het onderwijs worden gebruikt. En tegen
dat laatste hebben de auteurs bezwaar. Daarom hebben ze de brochure AVI loslaten
gepubliceerd, waarin ouders wordt geadviseerd ‘bij de keuze van een boek te letten
op interessegebied en leesplezier en niet onnodig houvast te zoeken bij het
AVI-niveau’.

Bekroond
De uitdrukking een plekje geven heeft de ‘vaagtaal-verkiezing’ 2008 gewonnen. De
verkiezing is een initiatief van tekstbureau Tekstridder. Ook proactief (veel gebruikt
in personeelsadvertenties) en het kan toch niet zo zijn dat scoorden hoog.
Behalve een woord werd onlangs ook een organisatie bekroond, maar dan in
positieve zin. Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) kreeg de ABC-prijs van
de Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering ABC. De prijs werd toegekend
vanwege de computercursus Moeite met lezen en schrijven, die het CWI samen
met de Stichting Lezen & Schrijven heeft ontwikkeld. De cursus leert
CWI-medewerkers laaggeletterdheid te herkennen, zodat ze vervolgens betere
adviezen aan laaggeletterde werkzoekenden kunnen geven.

Nellie van Beusekom (rechts): best schrijvende ambtenaar van 2008; links Linde van den
Bosch van de Nederlandse Taalunie.
Foto: Henk van Esch

Verder is Nellie van Beusekom, werkzaam bij het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit, verkozen tot ‘Best schrijvende ambtenaar 2008’. Zij schreef in
het kader van de jaarlijkse wedstrijd voor ambtenaren de beste ‘burgerbrief’.
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Frank Jansen
Hom of kuit
Loonsverlaging voor slecht schrijvende ambtenaren?
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige Frank Jansen behandelt iedere maand zo'n kwestie, en
nodigt iedereen uit te reageren.
Weet u wie Nellie van Beusekom is? Zij heeft als ambtenaar van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een schitterende brief doen uitgaan naar
een naamloze jonge boer. En daarvoor is zij uitgeroepen tot de ‘Best schrijvende
ambtenaar 2008’. Van Beusekom blij. Haar minister blij. Wij taalliefhebbers blij, want
dat brengt de waarde van goed Nederlands schrijven weer eens onder de aandacht.
Iedereen blij? Dat valt te bezien. Het is toch een beetje vergelijkbaar met een prijs
voor een accountant die zo goed kan rekenen. Die prijs bestaat niet, want als een
accountant niet kan rekenen, wordt hij ontslagen. Als het schrijven van goed,
begrijpelijk Nederlands echt prioriteit zou hebben, moeten de ambtenaren die de
Nederlandse schrijftaal niet beheersen, ontslagen worden, of ten minste
loonsverlaging krijgen. Is dat een wenselijke maatregel?

Voorstander
Nog steeds zijn er ambtenaren die brieven en andere stukken schrijven waar de
lezers geen touw aan vast kunnen knopen. Dat heeft ernstige gevolgen. Bijvoorbeeld
dat de ontvangers niet doen wat in die brief van hen gevraagd wordt. In plaats
daarvan zullen ze om een toelichting gaan vragen, waarbij de kans groot is dat ze
dat niet nóg eens per brief doen, beducht als ze zijn voor nog een onbegrijpelijke
brief. Pakken de ontvangers de telefoon, dan storen ze de ambtenaren bij hun
andere werk - áls ze er met al die keuzemenu's überhaupt in slagen de
verantwoordelijke ambtenaar te bereiken. Kortom: alles verloopt moeizamer en de
overheid raakt in diskrediet.
Daarom is het wenselijk dat ambtenaren die (onder meer) tot taak hebben zich
schriftelijk tot de buitenwereld te wenden, duidelijk en correct Nederlands kunnen
schrijven, en dat ook altijd doen, op straffe van loonsverlaging.

Tegenstander
Om te beginnen moet je je afvragen hoe het komt dat sommige ambtelijke brieven
niet begrepen worden. Dat komt door incorrect Nederlands, en vooral door moeilijke
woorden en moeilijke zinnen, zou je denken. Dat speelt inderdaad een rol, maar
het is niet alles. Voor een ander, vaak veel groter deel hangt de begrijpelijkheid af
van lezerseigenschappen, zoals zijn kennis van het onderwerp, leeservaring en
intelligentie. Natuurlijk bestaat er wel zoiets als een gemiddelde lezer, en natuurlijk
zijn er brieven die daar heel goed bij aansluiten - de winnende brief van Nellie van
Beusekom is daar vast een voorbeeld van. Maar er zijn ook aardig wat mensen die
daar flink van afwijken. En ook zij vormen de doelgroep van schrijvende ambtenaren.
Een begrijpelijke brief voor iedereen klinkt wel mooi, maar het betekent eigenlijk dat
een ambtenaar voor elke lezersgroep zou moeten vaststellen aan welke voorwaarden
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zijn brief moet voldoen. De ambtelijke organisatie zó inrichten dat iedereen bediend
wordt met een op de eigen individuele maat gesneden brief kost buitensporig veel
belastinggeld. Dat moeten we dus maar niet doen.

Wat vindt u ervan? Moeten slecht schrijvende ambtenaren
loonsverlaging krijgen?
Geef voor 2 februari 2009 uw mening op onze website:
www.onzetaal.nl/homofkuit. Of stuur een briefkaart met ‘Loonsverlaging voor
slecht schrijvende ambtenaren’ of ‘Geen loonsverlaging voor slecht schrijvende
ambtenaren’ naar de redactie van Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag.
In de volgende aflevering de uitslag.

Uitslag vorige stemming
De vorige aflevering van ‘Hom of kuit’ ging over de kwaliteit van kinderhandschriften.
Moet daar op de basisschool meer aandacht aan besteed worden? Dat wilt u duidelijk
wel: 276 inzenders (89%) verklaarden zich voorstander, 33 (11%) zijn ertegen.
Volgens de voorstanders zijn er nog altijd veel omstandigheden waarin je niet kunt
typen of sms'en, en waarin duidelijk schrijven dus van belang is. Of ze benadrukken
de expressieve waarde, bijvoorbeeld ‘hoe geweldig het is een persoonlijk geschreven
brief of kaart te maken en te ontvangen!’
De tegenstanders richten zich voornamelijk tegen het oefenen van ‘schoonschrift’,
een term die ik gebruikte als handige aanduiding van mooi en duidelijk schrijven.
Van die term heb ik nu spijt, want hij kan ook begrepen worden als leenvertaling
van kalligrafie, een soort sierschrift dat meer mooi is dan duidelijk. Anderen
betwijfelen dat het handschrift vroeger beter was. Denk maar aan het beruchte
‘dokterspootje’.

Antwoorden Taaltest (zie bladzijde 26)
A. Spelling
1.
2.
3.
4.
5.

a. calorieënwijzer
c. gelokaliseerd
c. mozaïek
b. striptease
b. vinyl

B. Woordenschat
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1.
2.
3.
4.

a. politieke onruststoker
b. muziekinstrument
c. kwellend
c. wilgentak

C. Zoek de fouten
1 eigen bijdrage, AWBZ, omhooggegaan, de Berg, tot dusver mag ook, vergoede,
alfahulp
2 gestofzuigd, hygiëne, 75+-omaatje

D. Extra
Bédelen gaat terug op bidden, spetteren op spetten of spatten, en steggelen op
steken.
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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).

‘U veiligheid’
Michael van der Valk - Amsterdam
Op een bekende Nederlandse luchthaven is al enige jaren vele malen per dag te
horen: ‘Voor u en onze veiligheid, laat u eigendommen niet onbeheerd achter.’
Naast de Engels aandoende zinsconstructie is hier de uitspraak - zonder w achter
de u - bedenkelijk.

Bewust kiezen
Arie Snoek - Rotterdam
Woorden krijgen soms een andere betekenis, of een andere lading. Dat is een heel
normaal en natuurlijk proces, en je moet je er vooral niet al te druk over maken.
Maar soms doe ik dat wél. Bijvoorbeeld bij het om zich heen grijpende woordje
bewust in combinatie met kiezen. U weet wel: ‘Ik kies bewust voor groene energie’,
‘Ik heb bewust gekozen voor een gezonde levensstijl’, en dergelijke.
Je kunt in dit soort gevallen natuurlijk net zo goed alleen het woord kiezen
gebruiken. Wat doet dat bewust er dan bij? Benadrukken dat er aan het kiezen een
langdurig proces van diep nadenken is voorafgegaan? Dat is ongetwijfeld de indruk
die gewekt moet worden, maar ik vrees dat het in de praktijk anders werkt.
Bewust kiezen is verworden tot een goedkeuringsstempel dat mensen zichzelf
te pas en te onpas opdrukken. Je hoeft alleen maar te zeggen dat je ergens ‘bewust’
voor hebt gekozen, en het is zonneklaar dat je aan de goede kant staat - dat je je
zorgen maakt om het klimaat en het milieu, dat de gezondheid van de mens je aan
het hart gaat, en dat je ook verder heel erg voor een betere wereld bent. Bewust
kiezen is geannexeerd door mensen die graag laten weten dat ze heel goed bezig
zijn.
Dat de reclame dit ook allang heeft ontdekt, en er werkelijk tot vervelens toe
gebruik van maakt, stuwt - ik geef het toe - mijn gal nog verder omhoog. Er bestaat
zelfs een ‘Stichting Ik Kies Bewust’, die stickers uitgeeft met, inderdaad, de tekst ‘Ik
kies bewust’. Er had net zo goed kunnen staan: ‘Ik deug.’

Treinstel
Cuno de Beer - Haarlem
Als presentatoren en verslaggevers berichten over treinongelukken, hoor ik vaak
een domme fout. Dan hebben zij het bijvoorbeeld over een ontsporing van ‘de
voorste drie treinstellen’, terwijl ‘rijtuigen’ of ‘wagons’ wordt bedoeld.
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Twee treinrijtuigen.
Foto: Onze Taal

Van Dale is er duidelijk over. Een treinstel is ‘een aantal gekoppelde wagens (met
een motorwagen) die samen een eenheid vormen’. Kortom: een treinstel is niet
hetzelfde als een rijtuig; een treinstel bestaat uit rijtuigen.

Ben zeker?
Frans Lisman - Velp
We zeggen allemaal wel eens iets als: ‘Ben daar nou niet boos om’, of: ‘Ben maar
blij dat je niet geraakt werd.’ Feitelijk is dat fout, want de gebiedende wijs enkelvoud
van zijn is wees, en dat dienen we dus in ieder geval in de schrijftaal te hanteren.
Sinds enige tijd adverteert een organisatie onder de naam BenZeker.nl met
informatie over geld- en verzekeringszaken: ‘BenZeker.nl vergelijkt en helpt u op
weg.’ En op de bijbehorende website staat: ‘Ben altijd Zeker dat je de juiste keuze
maakt!’ Treurig dat een bedrijf zich met een dergelijk verminkte Nederlandse naam
presenteert.

Gesignaleerd
Zoeken naar
Jac Aarts - Arnhem
Er zijn dingen waar je moeilijk over kunt spreken. Je kunt je er nauwelijks iets bij
voorstellen en dus wordt het erg moeilijk goede woorden te vinden. Of het is nog te
pijnlijk. Sommigen laten zelfs hele woorden weg! In het televisieprogramma Kruispunt
(KRO) komt een gelukkig echtpaar op leeftijd van Brabantse origine aan het woord.
De omgeving - de zee en het strand van Schiermonnikoog - verleiden tot
gesprekken over de zin van het leven en over het bestaan van iets hogers. God?
De man weet het niet. ‘Ik ben op zoek geweest naar,’ vertelt hij, ‘maar ja, je weet
het toch nooit. Ik laat het maar over aan.’
Het kan ook gaan om oorlogservaringen die nog te vers in het geheugen liggen.
Zo vertelde Herman van Veen dat hij in de jaren zeventig gevraagd werd op te
komen treden in Duitsland. ‘Dat was in een tijd dat het Duits nog ander Duits was.
Dat was nog de taal van de oorlog, dus ik ben met mijn vader gaan praten. Ik zeg:
“Papa, ze hebben gevraagd of.”’ Van Veen maakt de zin af met een handgebaar,
als het ware ter vervanging van de woorden die hij wegliet.
Het verschijnsel lijkt niet beperkt tot taalgebruikers op leeftijd. BNN-presentatrice
Nicolette Kluijver (24) vertelt in KRO Magazine dat we niet meer leven in het tijdperk
van volledige cd's. ‘We hebben nu de iPod-generatie. Ik vind The Philosopher's
Stone van Van Morrison wel een heel gaaf nummer. Hij is daarin “zoekende naar”.’
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De enkele aanhalingstekens in dit ‘zoekende naar’ zouden erop kunnen wijzen dat
de (eind)redactie van de tv-gids het ook maar raar gezegd vindt.
Het zijn bijzondere gevallen van wat de taalkundige Joop van der Horst ooit de
Praepositio Peterburgensis noemde. Dat is het gebruik van een voorzetsel waarna
men nog iets verwacht (zoals ‘Zij is de dochter van’) maar dat komt niet. In de
hierboven beschreven voorbeelden kán dat ‘iets’ niet komen. Het is te complex of
het ligt (nog) te gevoelig.

Arts 4 Dieren
L. Ooijkaas - Haaksbergen
Het gebruik van cijfers als 2 (klinkt in het Engels als ‘to’, oftewel ‘naar’) of 4 (‘for’,
oftewel ‘voor’) heeft zich al geruime tijd geleden gevestigd in bedrijfsnamen, maar
ook de medische wereld moet er nu kennelijk aan geloven. Althans, de maatschap
van onze dierenarts heeft als naam Arts 4 Dieren.
Het is voor hem niet te hopen dat hij meer dan vier dieren te behandelen krijgt,
of dat mensen vanwege dat ‘arts’ (het Engelse woord voor ‘(schone) kunsten’)
verwachten in een galerie terecht te komen.
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Raymond Noë
InZicht
Gids voor het Haags
‘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 Haags is een van de populairste dialecten van Nederland. Dat komt natuurlijk
door de typetjes van Kees van Kooten en Wim de Bie, maar ook door de stripfiguur
Haagse Harry, een creatie van striptekenaar Marnix Rueb. Harry is een in
trainingspak gestoken aso met een matje, die onomwonden en in plat Haags zegt
waar het volgens hem op staat.
Het Haags dat Harry spreekt wordt in een soort fonetische spelling weergegeven
‘ik wogt hieâh zau moedâhloos van’ - en dat bracht tekenaar Rueb en
cabaretierschrijver Sjaak Bral in 1998 op het idee van een ‘Haags dictei’. Dat dictee
leidde nog datzelfde jaar tot de publicatie van een taal- en spellinggids voor het
Haags: Ut groengeile boekie, dat werd geschreven door Bral, Rueb en diens broer
RJ.
Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van deze taalgids is er eind vorig jaar
een speciale jubileumuitgave verschenen. Hierin staan vertrouwde onderdelen als
de scheldwijzer en de Haagse-woordenlijst, die voor de gelegenheid geheel herzien
zijn. Dat geldt ook voor de rest van het boekje, dat bovendien een volledig nieuwe
vormgeving kreeg, met veel nieuwe tekeningen en cartoons. Uiteraard bevat het
boekje ook hoofdstukken over de spelling en de uitspraak van het Haags (onder de
titel ‘De Haagse Hùig’), en wie dat wil kan het geleerde in de praktijk brengen met
een oefendictee (‘Na veel geschreeuw en gelazer werd de krasse knar met een
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ambulance afgevoerd.’). Geheel nieuw is de ‘inburregeringskugsus’ voor
buitenstedelingen, en wie het allemaal niet grof genoeg is, kan nog terecht in de
schuinewoordenlijst (‘enkelt voâh volwassene’).
Ten slotte wijzen de auteurs er nog op dat de vorige editie van Ut groen-geile
boekie volledig komt te vervallen: ‘Geef 'm aan je hond of smeer 'm in je haar.’

Ut nieuwe groen-geile boekie is een uitgave van Kap Nâh!! en kost €19,95
(ingenaaid, 112 blz.).
ISBN 978 90 806453 5 6

■ Gelders dialect

Tot drie jaar geleden was het Gelders het enige grotere Nederlandse dialect dat
nog geen eigen woordenboek had. Maar nadat eind 2005 de eerste twee delen van
het Woordenboek van de Gelderse dialecten verschenen waren (een voor de Veluwe
en een voor het rivierengebied, onderwerp: ‘het huis’), maakte men er ook meteen
haast mee: in 2006 verschenen er nog twee delen (onderwerp: ‘de mens’), en een
paar maanden terug de twee laatste, over ‘de wereld’. Onderwerpen die hierin aan
bod komen, zijn onder meer landbouw, hemel en aarde, de seizoenen, het weer,
en flora en fauna. De woordenboeken zijn thematisch van opzet: de woorden zijn
niet alfabetisch maar op onderwerp geordend. De tekst is geïllustreerd met veel
foto's en dialectkaarten.

Woordenboek van de Gelderse dialecten. Rivierengebied. De wereld van
Charlotte Giesbers en Woordenboek van de Gelderse dialecten. Veluwe.
De wereld van Harrie Scholtmeijer en Charlotte Giesbers zijn verschenen
bij uitgeverij Matrijs en kosten €19,95 per deel (ingenaaid, 204 resp. 256
blz.). ISBN 978 90 5345 367 4 / 978 90 5345 368 1

■ Katwijks

Jaap van der Marel groeide op in de volksbuurt De Noord in het Zuid-Hollandse
Katwijk aan Zee. In Een handvol rozers (‘rozers’ zijn venusschelpen) haalt hij
herinneringen op aan zijn jeugd daar, in verhalen waarin veel plaats is ingeruimd
voor het plaatselijke dialect en dan vooral de Katwijkse woorden en uitdrukkingen
- ‘om te laten zien hoe bloemrijk dit dialect is en hoe scherp, humoristisch en “bijbels”
de Katwijkers zich kunnen uitdrukken’.
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Een handvol rozers. Over Katwijk en het Katwijks is een uitgave van
Primavera Pers en kost €12,50 (ingenaaid, 126 blz.). ISBN 978 90 5997
068 7

■ Jargon van de psychoanalyse
Van het Psychoanalytisch woordenboek (1994, tweede herziene druk 2000) is een
wederom herziene en uitgebreide derde druk verschenen. Het boek bestaat voor
het grootste deel uit een lexicon met daarin definities van alle belangrijke
psychoanalytische termen en korte beschrijvingen van belangrijke personen en hun
ideeën. Daarnaast bevat het een bijlage over de brieven, de publicaties en het leven
van Sigmund Freud, en een literatuurlijst. Een uitgebreide versie van het boek is tot
1 oktober 2009 gratis te raadplegen (na registratie) op
www.psychoanalytischwoordenboek.nl.

Psychoanalytisch woordenboek. Begrippen, termen, personen, literatuur
van H.P.J. Stroeken is een uitgave van Boom en kost €49,50 (ingenaaid,
281 blz.).
ISBN 978 90 8506 614 9

■ Taalkalender Spaans

Cada día - Taalkalender Spaans is een scheurkalender met op ieder blaadje een
kort lesje Spaanse taal en cultuur. Men leert de eerste beginselen van de Spaanse
grammatica, maakt zich de uitspraakregels eigen en leert Spaanse woorden. De
taallesjes worden afgewisseld met informatie over de Spaanse en
Latijns-Amerikaanse cultuur.
Cada día - Taalkalender Spaans is een uitgave van Intertaal en kost
€14,95.
ISBN 978 90 5451 863 1
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■ Rijmwoordenboek

In 1986 verscheen de eerste druk van het Nederlands rijmwoordenboek van Jaap
Bakker, een boek dat per woorduitgang (van -a, -atsj, -eden, enzovoort, tot aan
-uzie) de rijmmogelijkheden opsomt. Het boek geeft niet alleen woorden, maar soms
ook woordgroepen. Zo vindt men bij -am niet alleen zwam, offerlam en kennisnam,
maar ook ad nauseam, hek van de dam en afgelikte boterham. Het boek is sinds
1986 een aantal malen herdrukt. De eind vorig jaar verschenen negende druk is
wederom uitgebreid en herzien, en bevat nu 90.000 rijmwoorden. Als extra is een
bijna zestig bladzijden tellende ‘dichtgids’ toegevoegd, ‘een miniencyclopedie waarin
de belangrijkste vaktermen, vaste versvormen, humoristische technieken en rijmtrucs
worden behandeld’.

Nederlands rijmwoordenboek is een uitgave van Bert Bakker en kost
€49,95 (gebonden, 504 blz.). ISBN 978 90 351 3261 0

■ Nieuwe woorden van 2008

In 2006 en 2007 verscheen er bij Van Dale aan het eind van het jaar een Jaarboek
taal, bestaande uit een woordenboek met nieuwe woorden en aanvullingen op de
grote Van Dale, plus een cd-rom waarop de inhoud van het boek was terug te vinden,
en waarmee de elektronische versie van het woordenboek geüpdatet kon worden.
Vanaf 2008 is deze aanvulling op de Van Dale alleen nog als download beschikbaar,
die ofwel zelfstandig geïnstalleerd kan worden, ofwel geïntegreerd in de elektronische
grote Van Dale.
Naast deze elektronische update is er ook een boekje verschenen met honderd
nieuwe woorden van 2008, zoals hufterindex, bankendomino, lifehacking,
opkrikkerijtje en megamug. Ze worden beschreven door Van Dale-hoofdredacteur
Ton den Boon, samen met de wetenschappelijke ontwikkelingen en maatschappelijke
trends waaruit ze ontstaan zijn, en daarmee is dit boekje ook een kleine kroniek van
het jaar 2008. Lezers van Onze Taal kunnen het boekje met korting bestellen. Zie
de aanbieding op blz. 28 en het artikel op blz. 24.
• jaarboek taal 2009 kost €14,95 en kan gedownload worden op
www.vandale.nl/bestellen/downloadshop.
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• Woord van het jaar 2008 kost €9,95 (gelijmd, 111 blz.). ISBN 978 90 6648 967
7

Rutger Kiezebrink
Spelen met taal
Dierentuin? Die rent u in!
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’.
In november was de vraag: wat voor zinnen zijn er te bedenken waarin alle woorden
anagrammen van elkaar zijn, zoals ‘Agens Agnes genas ganse sagen’? Het bleek
een lastige opgave, want er kwamen maar enkele reacties binnen. Daarmee kan
het volgende lijstje worden samengesteld:
-

Atlas slaat Alta's staal. (Alta is een plaats in Noorwegen.)
Pater rapte apert.
Gevolgen vogelgen gevlogen.
Ester, etser Trees reset eerst eters.
Geerten, tengere regente negeert rete-eng gereten negeret. (Gereten betekent
‘gescheurd’; negeret is verouderde volkstaal voor ‘pruimtabak’.)
- Monster: mentors morsten monters; stormen enormst: tornmes rotmens normset
stromen.

Die laatste zin vereist wel wat toelichting. Die gaf de bedenker, Rob van den Berg
uit Nijmegen, dan ook (cursiveringen van mij - RK): ‘Lees dit als een krantenkop. In
Monster (Zuid-Holland) waren er heidagen met meerdere groepen, de mentors
verspilden (morsten) gisteren iets van hun opgewektheid (monters), maar vandaag
zijn zij het best (enormst) in de brainstorm (stormen); resultaat: het mes (tornmes)
van dat mens (rotmens) wordt deel van wat nodig is (normset) voor de rivieren
(stromen). Althans zoiets; het is natuurlijk onzin, maar dat is toegestaan.’
Sjors Visser uit Bolsward bedacht een variant op de oproep: zijn anagrammen
bestaan soms uit twee woorden, zoals in ‘Tevreden trendvee vretende Deventer
vent reed veterend té verend te Denver.’ (Deventer is hier als bijvoeglijk naamwoord
gebruikt.) Dit biedt meer mogelijkheden, bijvoorbeeld: ‘Verlaten telraven, vertel na
(relevant vertalen!): 'n verlate levanter valt neer; valt 'r een renteval?’ (Levanter is
een oostelijke wind, telraven is een onzinwoord. Andere anagrammen zijn nalevert,
valenter en verental.)
Schroom niet om nog meer zinnen in te sturen; er moeten nog andere zijn.
Een nieuw onderwerp, voorgesteld door Douwe Brongers: zinnen waarin de spaties
ook op andere plaatsen kunnen staan (eventueel met aanpassing van leestekens),
wat dan een andere zin oplevert. Bijvoorbeeld: ‘Heb jij ook alweer zin?’ / ‘Heb jij ook
al weerzin?’ Of: ‘Zou het wild( )me( )nu beter smaken?’ Of: ‘Zie je waar( )de( )volle
flesjes staan?’
Battus noemt dit fenomeen ‘dubbelzinnen’, op pagina ‘dz’ van Opperlans! (2002).
Daar staan ook voorbeelden als ‘Jongleren moet je jong leren, moetje’, waarin de
verdubbeling in één zin is verwerkt.
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Andere vondsten zijn welkom op spelen@onzetaal.nl. Op
www.onzetaal.nl/spelen/dubbelzinnen.php zullen ze van tijd tot tijd worden
gepubliceerd.
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl

Pleidooi voor seks in het parlement
NRC Handelsblad
Uniek bij Zandbergen is dat men beschikt over een eigen keuken
waar een kok dagelijks gekookt wordt voor de bewoners.
Woonbode

Bonsais gestolen en terecht
De Gelderlander
Bankje in Dalfsen
Hoofd van Karel Appel geveild
AD
Larense Noële Ruitenberg schrijft koopgids Topwijn met zinneprikkelende
‘hotlips’
‘Vrouwen proeven en smaken beter’
De Gooi- en Eemlander

Belang marine weegt zwaarder dan walvis
De Amerikaanse marine mag bij oefeningen voor de Californische kust
sonarapparatuur blijven gebruiken, ook al ondervinden walvissen, dolfijnen,
zeeleeuwen en andere zeezoogdieren hier hinder van.
NRC Handelsblad
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De kustwacht van de Nederlandse Antillen en Aruba heeft in de nacht
van vrijdag op zaterdag 150 kilo drugs onderschept. De cocaïne, heroïne
en pillen bevonden zich in een speedboot.
Nu.nl
Wibi speelt met gescheurde enkelbanden
Wibi Soerjadi kreeg afgelopen weekeinde alle lof van zijn publiek. De
meesterpianist, die optrad bij Games in Concert, speelde ondanks
gescheurde enkelbanden.
De Telegraaf
Extra ton om gat begraafplaatsen te vullen
De gemeente Moordrecht gaat 100.000 euro extra uit de algemene
gemeentekas halen om een financieel gat op de exploitatie van de
begraafplaatsen te vullen.
Nieuwe Moordrechtse Koerier
Dierenpark Emmen
Bezoek het park geheel aangekleed in LED-verlichting.
Nieuwsbrief Kruidvat
Plasterk wil porno 's avonds, seksreclame 's nachts
Nu.nl
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Ik voeg je toe!
De taal van Hyves
Arjen van Veelen
Maar liefst zeven miljoen Nederlanders zijn lid van de vriendensite Hyves.
Wat voor taal wordt daar gebruikt? Waar komt die vandaan? En hoe
verandert het online smoelenboek ons vocabulaire? ‘We krabbelen!’

Foto: Onze Taal

Toevoegen. Spotten. Respecteren. Profielfoto. Vriend. Krabbelen. Tikken. Het
zijn woorden die na 2004 van betekenis zijn veranderd. In dat jaar werd de
vriendensite Hyves gelanceerd. Inmiddels is dat een van 's lands meest bezochte
websites. Bijna de helft van de Nederlanders is er actief, inclusief vele bekende
Nederlanders, zoals premier Balkenende. Niet vreemd dus dat het werkwoord hyven
werd opgenomen in de elektronische grote Van Dale, met als betekenisomschrijving
‘communiceren via het digitale vriendennetwerk Hyves’. ‘We hyven’ is bijna even
normaal geworden als ‘we bellen’.
Voor wie de website niet kent: het is een zogeheten vriendensite, ook wel
‘profielensite’ genoemd, of ‘social networking site’. Dat is een interactief smoelenboek,
waar het draait om bekijken en bekeken worden. Je kunt er chatten en mailen met
je vrienden. Je kunt foto's plaatsen en bekijken. Je kunt er zien wie een vriend is
van wie. Je begint te hyven door een profiel (een persoonlijke pagina) aan te maken,
en dan kun je ‘vrienden’ gaan ‘uitnodigen’. Je vrienden verschijnen in fototjes van
postzegelformaat op je profielpagina; ze vormen je belangrijkste publiek.
Kletsen en gluren zijn de voornaamste bezigheden op Hyves. De leden schrijven
er per dag liefst drie miljoen ‘krabbels’ (publieke berichtjes, die zichtbaar zijn op je
profielpagina), vier miljoen privéberichten (e-mails) en drie miljoen ‘tikken’
(mini-berichtjes). Bij elkaar zijn dat tien miljard woorden per maand, omgerekend
ruim honderdduizend middelgrote romans.
Wie niet vertrouwd is met de specifieke Hyves-taal zal zich geregeld vragend
achter de oren krabben - en zich misschien verbazen over het opmerkelijk creatieve
taalgebruik dat er te vinden is.

■ Bijenkorf
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De naam Hyves werd ooit op een terrasje bij het Amsterdamse Vondelpark bedacht.
‘Het moest kort zijn, zodat het snel in te tikken was’, legt Raymond Spanjar uit. Hij
is een van de drie oprichters en gaat over de tekst op de site. ‘De naam moest ook
lekker in het ge-
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hoor liggen, visueel aanspreken en je moest er makkelijk tekstueel mee kunnen
spelen, bijvoorbeeld door er een werkwoord of een zelfstandig naamwoord van te
maken. En de domeinnamen moesten vrij zijn.’
Op het terras kwamen de oprichters eerst op ‘Hive’. ‘We wisten dat beehive Engels
is voor “bijenkorf”, en we vonden dat een mooie metafoor: de leden als bijen, en
Hives waar ze binnen komen vliegen om als honing foto's en berichten achter te
laten. Toen we het woord hive opzochten in het woordenboek, bleek het ook een
plek te zijn die “buzzing with activity” was, en dat was natuurlijk ook een mooie extra
betekenis. Daarnaast kon je er inderdaad een werkwoord van maken, net zoals
skypen [bellen via internetprogramma Skype - AvV].’ Een pluspunt was ook dat de
leden dan ‘Hivers’ zouden kunnen heten. En dat de naam leek op life en live.
Toch waren er nog drie problemen: in het Engels is hives ook een huidziekte;
verder leek de naam op hiv (‘Ook niet ideaal, en al helemaal niet omdat wij viraal
wilden groeien’), en bleek een aantal domeinnamen al bezet. De oplossing was
praktisch en creatief: ‘Als we het spelden als Hyves was de link met de ziektes weg,
en waren er ook meer domeinnamen vrij.’

■ Euforie
Eva Kol (27) liep als student communicatiewetenschappen stage bij Hyves toen het
werd opgericht en kreeg er later een baan. Kol was zelf een van de eerste
Nederlanders met een Hyves-profiel. Ze studeerde af op de site en schreef het boek
Hyves (in 2008 verschenen bij Kosmos). Daarin vertelt ze hoe ze vlak na de
oprichting van de site een keer met een paar Hyves-collega's in de rij stond bij de
Albert Heijn en iemand hoorde zeggen: ‘Ben jij al lid van Hyves?’ Dat was een
moment van euforie.
Kol betrapt zichzelf soms op Hyvesuitdrukkingen, zoals ‘Ik zal je wel even
toevoegen’ of ‘Ik heb je gister niet gespot.’ Maar Kol is verder niet zo van de creatieve
breezer- of msn-taal, die ook op Hyves veel wordt gehanteerd. ‘Misschien ben ik
een beetje een taalpurist of ouderwets, maar af en toe word ik zelf ook helemaal
gek van bijvoorbeeld het afwisselen van hoofdletters en kleine letters of het fonetisch
schrijven van woorden; je moet het soms hardop voorlezen om het te begrijpen.’
Zowel qua beeld als qua tekst oogt Hyves soms een beetje rommelig. Dat was
ook de bedoeling, herinnert Kol zich. ‘Het idee was een website van vrienden, voor
vrienden. De sfeer moest informeel zijn.’ Die informele toon is onder andere
geïnspireerd op het boek Net Words van webtekst-goeroe Nick Usborne. Spanjar:
‘Dat boek is bij ons verplichte kost voor iedereen die iets met tekst doet. Een van
de belangrijkste lessen is hoe de site Motleyfool.com via informeel taalgebruik en
met veel humor een heel sterke band met zijn bezoekers opbouwt. Leden heten
daar bijvoorbeeld “Fools”, de adviezen “foolish advice”, enzovoort. Je moet natuurlijk
oppassen dat het niet flauw wordt, maar het kan erg goed werken.’

Speels, niet te zakelijk, ook niet te kinderachtig. Zo moet de toon zijn,
vindt Hyves-oprichter Raymond Spanjar.

■ Krabbelen
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Hyves-oprichter Raymond Spanjar: ‘Het liefst gebruiken we Nederlandse woorden.’

Speels, niet te zakelijk, ook niet te kinderachtig. Zo moet de toon zijn, vindt Spanjar.
Een voorbeeld van een succesvol, speels woord is krabbelen. Dat bestond natuurlijk
al in het Nederlands (‘haastig of onduidelijk schrijven’). Maar door Hyves kreeg het
een nieuwe betekenis. Een krabbel is een publiek berichtje dat je achterlaat op
iemands profiel. ‘Het komt van de term scraps op Orkut.com [een Engelstalige
vriendensite - AvV]. De Nederlandse vertaling is bedacht door onze Macedonische
programmeur Albena. We vonden die eigenlijk zó grappig dat we het hebben laten
staan.’ Inmiddels zie je ook afgeleide woorden als videokrabbel of kerstkrabbel op
Hyves. En sinds je ook kunt krabbelen met je mobieltje, kun je voicekrabbels
achterlaten, in plaats van voicemails.
Het is nog niet zo simpel om speels te zijn. Vaak is het laveren tussen te klinisch
en te flauw. Het woord kwekken, bijvoorbeeld, vond Spanjar bij nader inzien in de
laatste categorie vallen. Dat is nu gewoon chatten. Het woord toevoegen klinkt
weliswaar als programmeurstaal, maar was al ingeburgerd door bijvoorbeeld MSN
Messenger of Hotmail, dus ‘makkelijk herkenbaar’. De Hyves-toepassing van
toevoegen (en ook van accepteren) kan grappig overkomen bij degenen die daar
niet aan gewend zijn. Stel, Pietje nodigt Klaasje uit om vriend te worden. Dan krijgt
Klaasje een mailtje: ‘Pietje wil je toevoegen als vriend op Hyves! Klik hier om te
accepteren of te weigeren.’ Als het wederzijds is, krijgt Pietje het bericht: ‘Klaasje
heeft je geaccepteerd.’ En kan Pietje Klaasje weer krabbelen: ‘Thanks dat je me
hebt geaccepteerd.’
Nieuwe woorden test Spanjar altijd uit, vaak bij de zogeheten ‘Hyves Angels’, het
helpdeskteam van vijftien studentes. Die zijn iets jonger dan de oprichters en staan
dicht bij de doelgroep. Zij bedachten ook het werkwoord tikken (wat weer lijkt op
het Engelse poke op de netwerksite Facebook).
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■ Respectje
Een ander klassiek woord dat mede door Hyves een extra betekenis kreeg, is
respecteren (‘een complimentje geven’). Je kunt bijvoorbeeld foto's van anderen
‘respecteren’. ‘Dank voor je respect’ is een veelvoorkomende krabbel. En op de
voorpagina van Hyves staat een toplijstje met foto's die ‘meest gerespecteerd’ zijn.
Spanjar: ‘Respect hebben we geleend uit de rappers- en urbanscene. De uitroep
respect! betekent daar ook zoiets als “compliment!”’ Alternatieven als kudos
(internettaal voor een opgestoken duim) vonden ze bij Hyves iets te kinderachtig.
En bijvoorbeeld een pluim geven? Dat zou te lang zijn en niet passen op de virtuele
knoppen.
Vriend is een erg belangrijk woord op Hyves. Om je ‘vriendenlijst’ te laten groeien
kun je iemand dus ‘toevoegen als vriend’. Maar je kunt een vriend ook aan een
andere vriend koppelen (‘tippen als vriend’). Het begrip vriend moet je hier ruim
opvatten. Het hoeft niet om echte vrienden te gaan, je kunt ook best je collega,
achterneef of vakantieliefde toevoegen. Sommigen maken daarom een onderscheid
tussen ‘Hyves-vrienden’ en ‘vrienden’. Een echt alternatief voor het woord was er
niet, meent Spanjar. ‘Kennissen, contacten en connecties vonden we te koud. Het
zou inderdaad tot wat inflatie van het woord vriend kunnen leiden. Maar uit onderzoek
blijkt wel dat hyvers vaak bijna al hun vrienden ook persoonlijk kennen, al zijn het
daarmee natuurlijk nog geen vrienden in de traditionele betekenis.’ Iedereen kan
overigens op het eigen profiel een alternatief woord voor vrienden instellen, zegt
Kol. ‘Bijvoorbeeld jullie, of vrienden en ander gespuis, of vage kennissen.’

■ Engels
Wie vindt dat er geen Engels mag doorsijpelen in het Nederlands, kan Hyves beter
mijden. Daar lees je zinnen als: ‘Hyphonen [bellen via Hyves - AvV] is nu nog
soepeler dankzij de nieuwe iPhone app!’ Je kunt een ‘crush toevoegen’ (laten weten
dat je een oogje op iemand hebt). Of iemand ‘spotten’ (‘zien, herkennen’) op een
foto. Dan krijgt degene die gezien is een berichtje: ‘X heeft je gespot!’ Of er staat
op je profiel: ‘X is gespot op deze foto's.’ Of je hoort in het echte leven iemand
zeggen: ‘Ik heb je gister helemaal niet gespot op dat feestje.’ Maar een ‘spot’ is ook
een locatie, zoals in ‘hotspot’. Feestjes e.d. heten ‘events’. De zogenoemde Engelse
spatie (‘buzz instellingen’ in plaats van ‘buzzinstellingen’) tiert welig. Schrik ook niet
van ‘real time notificaties van nieuwe activiteiten’. En: ‘Maak je eigen Buddypoke
avatar en stuur je vrienden een poke!’ Of: ‘schrijf een testimonial’ op iemands profiel.

Ook de minister-president zit op Hyves. Hij heeft 150.000 vrienden.
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Tips voor de beginnende krabbelaar
‘Hey, nice dat je m'n profiel checkt! Laat je ook ff een krabbel achter...’ Wie op Hyves
rondsnuffelt, kan zo'n pop-up-berichtje tegenkomen. Je kunt een krabbel achterlaten
bij iemand die je jaren niet hebt gesproken, een oude schoolvriend bijvoorbeeld.
Maar ook bij iemand die je de nacht ervoor tegenkwam op een feest. Of op het
profiel van je oma. Of van je kleinzoon. Krabbeltaal is vrolijk, informeel en zelden
standaardtaal. Het lijkt op msn-taal. Krabbels zijn soms creatief als avant-gardistische
poëzie. Het zijn - de naam zegt het al - informele kladjes.
Maar hoe schrijf je een goede krabbel als je niet eerder hebt gekrabbeld? Hoe
zorg je ervoor dat je niet door de mand valt als hopeloos ouderwets? Hieronder
enkele wenken.
1. Gebruik hey als aanhef (of hi, heej, eeey). Maar niet dag, of geachte, of beste,
dat klinkt veel te formeel.
heej,
bedankt voor je krabbel en de felicitatie...
nou idd ff hope dak het snel voor elkaar krijg...
ik gaat jou spreke..
2. Wees gul met uitroeptekens - net zoals in de Donald Duck, waarin ze in elk
tekstwolkje staan. Doe je dat niet, dan kun je afstandelijk overkomen.
Ik mis je hoor!
Tot heel vlug & we gaan bellen & smsen & lachen & dansen binnenkort!!!
3. Lach veel. Om dezelfde reden als de uitroeptekens. Gebruik het woord haha of
varianten daarop als moehaha, woehaha en WHAAAAAAAAAAAAAA.Dus zo:
hahaa gingen we elkaar tegelijk respecten Thanks for the respect!!!
4. Gebruik smileys. Je ziet of hoort elkaar niet, dus voor de echte nuance heb je de
lachebekjes nodig. En zonder smileys klink je zakelijk. Je kunt uit veel verschillende
(bewegende) smileys kiezen. Populair zijn bijvoorbeeld de knipoogsmiley (‘geintje’)
en de chinrub-smiley (smiley wrijft met duim over kin, betekent zoiets als ‘ahum’, of
‘jaja’).
5. Bij zowel klinkers als medeklinkers mag je best even de toets ingedrukt houden,
alsof je kat even over het toetsenbord liep. Dat klinkt wat minder kortaf. Dus:
heeeeeeeeeeeeej!
Héééééél vreemd.
Wijffffffieeee oooohneeee!
6. Personaliseer je eigen naam. Er heten duizenden mensen Sophie. Dus maak er
‘Sooph’ van. En Ronald wordt ‘rnld’. Dat is ook praktisch, want vaak is het profiel
met je echte naam al bezet. Maar het toont ook je creativiteit. Geef ook andere
mensen bijnamen. Soesja spreek je aan als ‘soesepoes’, ‘soes’, ‘snoes’ of ‘soepieee’.
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7. Speel met letters. Dat kan natuurlijk met de caps lock. Maar het kan ook creatiever.
Als je Kimberley heet, kun je in plaats van de K een haakje en accolade gebruiken
(net zoals spammers doen om spamfilters te foppen). Dus: ){imberley.
8. Gebruik verschillende talen door elkaar.
yoshii, wie gehtst? How you doin?? Ik heb je vandaag helemaal niet
gespot!
9. Sluit altijd af met minstens één zoen, wie je ook krabbelt. En als je een x'je wat
afgezaagd vindt, gebruik dan een van de varianten, zoals Xkuss, xX, Kussje, Koes,
Koesjee, xxxxxxxxxxx Kussiessss, KussKuss, Bigkisses en CiaoKus. Dus:
Bedankt voor de respect.
xXx liefs olga
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Is dat niet te veel Engels van het goede? Eva Kol draait de vraag om: ‘Er waren
juist heel veel termen die we Engels hadden kunnen maken.’ Maar Hyves bedacht
vaak een origineel Nederlands alternatief; zie bijvoorbeeld krabbelen. Of neem het
nieuwe woord WWW. Dat staat op Hyves voor je ‘Wie Wat Waar’, een zinnetje in
telegramstijl op je profiel waarin je zegt wat je aan het doen bent, gevolgd door het
@-teken, gevolgd door je locatie. Bijvoorbeeld: ‘visiting dad @ Dubai’. Of: ‘balen
van gister @ lekker thuis op de bank’. Op Facebook heten die WWW's ‘status
updates’.
‘Het liefst’, zegt Spanjar, ‘gebruiken we Nederlandse woorden.’ Maar soms klinkt
de vertaling van een ingeburgerd Engels woord te oubollig, zoals getuigschrift voor
testimonial. In dat soort gevallen kiest hij voor Engels.

■ Woordenboek
Met het werkwoord hyven heeft de site de Nederlandse taal dus in ieder geval
verrijkt. Maar gaat hyven ook beklijven? Vivien Waszink en Rob Tempelaars van
het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) hebben daar een wetenschappelijk
gefundeerde mening over. Het INL maakt behalve de woordenlijst van het Groene
Boekje ook het nieuwe Algemeen Nederlands woordenboek (ANW), een online
woordenboek van het eigentijdse Nederlands. Voor dat laatste woordenboek houdt
Tempelaars een lijstje bij met neologismen. Die woorden volgt hij vijf jaar lang. Hij
is streng: slechts zes procent van de woorden op dat lijstje haalt het echte
woordenboek. Zit hyven daarbij? Waarschijnlijk wel. Aanwijzingen zijn onder meer
dat het een wijdverbreid woord is, dat jong en oud het kent, en dat je er makkelijk
afgeleide vormen mee kunt maken.
Zijn collega Vivien Waszink denkt dat dankzij Hyves sommige bestaande woorden
op den duur extra uitleg nodig hebben. Binnen de context van vriendensites
betekenen ze immers iets anders dan voorheen. Bijvoorbeeld respect en respectje
in de betekenis ‘complimentje’. Of de woordgroep als vriend toevoegen. En iemand
krabbelen. Maar het instituut blijft streng. Dat een woord zeer vaak wordt gebruikt
op internet is geen zwaarwegend criterium. Tempelaars: ‘Wij gaan in eerste instantie
uit van de primaire bronnen, zoals de papieren kranten. En pas als bijvoorbeeld
Balkenende op het NOS Journaal zegt dat hij iemand heeft “gekrabbeld”, nemen
we het op.’

Hyves over taalonderwerpen
Op Hyves heb je ook subgroepen van leden die een hobby, school of interesse
delen. Die heten hyves (of Hyvesgroepen). Noem een onderwerp en er is een hyves.
Populaire hyves zijn bijvoorbeeld de Muggen-zijn-kut-hyves, de Stop-kanker-hyves,
de H&M-hyves (met elk bijna tweehonderdduizend leden). Er zijn ook hyves over
taalverschijnselen, al zijn die minder populair. Bijvoorbeeld:
Zachte G (ca. 6000 leden)
Forum ter bewieroking van archaïsch Nederlands taalgebruik (ca. 3000)
MSN - Taal (een kleine 3000)
Bevordering van de Nederlandse Taal (een kleine 2000)
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Frysk is een sexy taal! (ruim 800)
Ik houd van Engels en Nederlands door elkaar praten (ruim 4000)
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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.

Care en cure
Dirk Jan Van Veelen - College Bouw Zorginstel-Lingen, Utrecht
Bert van den Braak stoort zich in de oktoberaflevering van de rubriek
‘Taalergernissen’ aan het gebruik van het woord care in plaats van zorg. In de
gezondheidszorg is het gebruik van dit woord al behoorlijk ingeburgerd, met name
om de tegenstelling met de ‘cure’ weer te geven. De ‘care’ omvat de sectoren
verpleging, verzorging en gehandicaptenzorg. De ziekenhuiszorg en de geestelijke
gezondheidszorg worden tot de ‘cure’ gerekend.

Blokker of de Blokker?
Frank Van Broekhoven - Hoorn
Hans Heestermans roept in het oktobernummer de lezers op om te laten weten of
ze al dan niet een lidwoord gebruiken bij namen van winkels, omroepen en boeken.
In het bijbehorende vragenformulier (te vinden op de website van Onze Taal) mogen
we onder meer kiezen tussen ‘Ik ga naar Blokker’ en ‘Ik ga naar de Blokker’.
Gedurende de vijfendertig jaar dat ik in Zwanenburg woonde, zei ik het eerste. Maar
sinds kort woon ik in Hoorn en is het ‘de Blokker’, want als ik nu ‘naar Blokker ga’,
dan bedoel ik het dorp dat tegen Hoorn aan ligt.

Naschrift redactie
In het volgende nummer behandelt Hans Heestermans de resultaten van zijn oproep.
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Tante Koosje
Sipke Westveen - Loenen Aan de Vecht
Erwin Wijman noemt in zijn artikel over hedendaagse restaurantnamen (‘Zeezout,
De Kas, Van de kaart’, Onze Taal november) het restaurant Tante Koosje in Loenen
aan de Vecht als voorbeeld van de opkomst van ‘gezellige restaurantnamen’. Tante
Koosje bestaat echter al zo'n veertig jaar, en is dus geen goed voorbeeld. Het
restaurant is vernoemd naar de laatste bewoonster van het pand waarin het gevestigd
werd; in het dorp stond zij bekend als tante Koosje.

Witte brigade
Sophia Mensen - Middelburg
Frank Jansen laat in zijn artikel over de taal van de menukaart van snackbar en
sterrenrestaurant (‘Halve haan friet of julienne van oesterzwam?’, Onze Taal
november) de restaurantbezoeker in gesprek komen met de ‘witte brigade’, waarmee
hij het bedienend personeel bedoelt. Maar de witte brigade staat in de keuken; de
eetzaal is het domein van de zwarte brigade.

Eeterij
Sam van der Zee - Middelburg
In het themanummer over de taal van het restaurant schrijft Erwin Wijman over
restaurantnamen, en Nicoline van der Sijs over de aanduidingen voor eet- en
drinkgelegenheden door de eeuwen heen, zoals herberg en café. In hun artikelen
miste ik het woord eeterij. In Middelburg en elders in Zeeland kwam ik dit woord de
afgelopen jaren af en toe tegen als (deel van de) naam van een restaurant of
eethuisje. De spelling met twee e's zal het gevolg zijn van de wens de benaming
een ouderwetse uitstraling te geven, want in ieder geval sinds de spelling van De
Vries en Te Winkel uit 1863 schrijven we eten en eterij met één e.

Horecaffers
C. Vollbracht - Arnhem
Nicoline van der Sijs meldt in de novemberaflevering van haar rubriek ‘Etymologica’
dat de horeca-bedrijfstak voor de Tweede Wereldoorlog werd aangeduid met horecaf.
Ik woonde voor en tijdens de oorlog in Amsterdam, en weet nog dat er toen een
beetje meesmuilend werd gesproken van ‘horecaffers’ als het ging over mensen
die in de horeca werkten. Kaffer had toen de betekenis ‘sukkel, dom persoon’. Van
der Sijs schrijft dat de benaming horecaf door de Duitse bezetters is veranderd in
horeca. Ik denk dat de horeca hier wel blij mee zal zijn geweest.

Taal van de menukaart
René Appel - Amsterdam
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In het zeer lezenswaardige artikel van Frank Jansen over de taal van de menukaart
(‘Halve haan friet of julienne van oesterzwam?’, Onze Taal november) bleef helaas
het woord huisgemaakt onvermeld. Volgens mij kwam dat op in de jaren tachtig,
maar is het nu verdwenen uit de menu's van zogenoemde sterrententen en andere
chique restaurants. Het zou zelfs weleens afgedaald kunnen zijn tot het niveau van
de snackbar (‘huisgemaakte kroketten’).
Verder bracht het artikel me de volgende anekdote in herinnering. Ergens in de
jaren zeventig toog een groep kunstenaars en schrijvers, na eerst flink wat te hebben
gedronken, naar het toenmalige chique restaurant Dikker & Thijs in Amsterdam. In
die tijd begonnen veel restaurants ingewikkelde gerechten te serveren, die
beschreven werden in dure, vaak Franse termen. Zo ook Dikker & Thijs. De kelner
kwam op een gegeven moment de bestellingen opnemen. Na de keuze van
verschillende mensen te hebben genoteerd, kwam hij uit bij tekenaar Peter Vos.
Vos wist zich geen raad met de beschrijvingen op het menu en zei uiteindelijk: ‘Doet
u mij maar een bord warm eten.’

Tecumseh
Korrie Beers - Maastricht

Tecumseh, aanvoerder van de Shawnee-indianen.

In de decemberaflevering van zijn column ‘Indianen’ schrijft Henk Spaan: ‘De
serie over Comanche-opperhoofd Tecumseh (...).’
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Tecumseh (1768-1813) was echter een aanvoerder van de Shawnee-indianen. Hij
is beroemd geworden als organisator van het gewapend verzet tegen de
Amerikaanse kolonisten in het oosten. Hij sneuvelde in 1813, toen hij als bondgenoot
van de Britten tegen de Amerikanen streed. Tecumseh ontbreekt in geen enkel
serieus boek over de geschiedenis van de Verenigde Staten, maar er zijn over hem
ook spannende jeugdboeken geschreven.

Spaan en Japin
Eep Francken - Leiden
Sinds een paar jaar zingt er een naar verhaal rond over de schrijver Arthur Japin.
In zijn succesboek De zwarte met het witte hart (1997) zou hij plagiaat gepleegd
hebben op de befaamde jeugdroman De Artapappa's van J.B. Schuil uit 1920.
Hoewel deze beschuldiging al op het eerste gezicht onwaarschijnlijk is - wie plagiaat
wil plegen, zoekt daarvoor toch niet zo'n beroemd boek uit - en op het tweede gezicht
nergens op gebaseerd blijkt, blijft zij opduiken tot in de beste Nederlandse
tijdschriften. Zelfs in Onze Taal, want in het decembernummer brengt Henk Spaan
de beschuldiging weer ter sprake.
Wat zijn de feiten? Rond 1840 zaten er twee zwarte jongens op een kostschool
in Delft, Kwame en Kwasi. Het waren Ashantijnse prinsen uit het tegenwoordige
Ghana in West-Afrika. Op hun geschiedenis heeft Japin zijn roman gebaseerd.
In 1887-1890 studeerden er nog twee zwarte jongens in Delft. Het ging om twee
zonen van de hoofdman van de Bafokeng en ze heetten Bloemhof en Paul. Ze
kwamen uit de Zuid-Afrikaanse Republiek (‘Transvaal’) en waren in Delft beland na
bemiddeling van president Paul Kruger. Ze kregen in Delft Nederlandse vrienden,
onder wie een zekere C.F. Gonsalves. Zo'n vijftien jaar later leerde deze Gonsalves
op Borneo de latere schrijver J.B. Schuil kennen, en vertelde hem het verhaal van
zijn zwarte vrienden, dat een tragische afloop gekend had. Het bleef Schuil bij. Later
baseerde hij er zijn Artapappa's op, zoals hij trouwens zelf zegt: ‘de Artapappa's
hebben bestaan) De twee kafferjongens zijn werkelijk in Nederland geweest, (...)
zij zijn door de Transvaalse regering teruggeroepen, zoals in dit boek is beschreven.
Het verhaal is mij op Borneo door Pukkie, Bloemhof's vriend, gedaan.’
Deze uitleg van Schuil keert terug in de column van Spaan, maar in een al te
oorspronkelijke, geheel verspaanste versie: ‘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.’
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Deze koppeling van Schuil aan Kwasi en Kwame is geheel nieuw, in strijd met wat
Schuil zegt, en zonder grond. Via deze onzin brengt Spaan Japin in verband met
Schuil, om redenen die vooral hemzelf aangaan.
In 2007 publiceerde de historicus G.J. Schutte in De zonen van Magato opnieuw
de geschiedenis van Bloemhof en Paul, ditmaal ongeromantiseerd. In het maandblad
Zuid-Afrika (de nummers van februari en maart 2008) wijst Olf Praamstra op de
band tussen de studie van Schutte en de roman van Schuil. En passant boort
Praamstra hier alle beschuldigingen aan Japins adres de grond in. Maar afdoende
was dit, naar nu blijkt, nog altijd niet.

Naschrift Henk Spaan
Wie even de termen ‘Artapappa's’, ‘Japin’ en ‘De Gids’ googelt, stuit op een
doorwrocht stuk van Fokke Fernhout uit 2006 met veel reacties over het plagiaat
van Japin en diens zwaar tekortschietende bronnenonderzoek. De relatie tussen
de Ashanti-prinsen en de Artapappa's wordt overtuigend aangetoond.

Komma's in krantenkoppen [1]: teletekst
Wim van der Linden - Waalre
Gevoelens van herkenning welden in mij op bij het lezen van de bijdrage van Jos
Paardekooper aan de rubriek ‘Taalergernissen’ van december, over krantenkoppen
waarin het woord en is vervangen door een komma, zoals ‘Weer ruzie Colombia,
Ecuador’. Ook mij was dat eigenaardige kommagebruik opgevallen, maar dan vooral
bij teletekst, waar op de indexpagina's superkorte koppen (moeten) worden gebruikt.
Ter illustratie: op het moment dat ik dit schrijf (27 november 2008) staat op pagina
602 de regel: ‘Meulendijks, Pang door, Jie klaar.’

Onze Taal. Jaargang 78

Komma's in krantenkoppen [2]: Amerikaanse oorsprong
Graham May - Amstelveen
Jos Paardekooper stoort zich in de decemberaflevering van de rubriek
‘Taalergernissen’ aan NRC-krantenkoppen waarin het woord en is vervangen door
een komma, zoals ‘Japan, China eens over betere relatie’. Als mogelijke verklaring
voert hij aan dat men koppen die iets te breed zijn zo toch in een krantenkolom wil
laten passen. In andere Nederlandse kranten komt dit kommagebruik blijkbaar niet
voor, maar in Amerika is het heel gewoon - zowel in de kranten als op tv en internet,
waar het keurslijf van de kolombreedte meestal ontbreekt. Recente voorbeelden op
de websites van respectievelijk de New York Times, CNN en Fox News: ‘Obama,
McCain pledge to work together for reform’, ‘Russian, Venezuelan leaders tour fleet’,
‘Indian Baby Born With Heart, Liver Outside of Body’. Misschien dat de NRC zich
door dit Amerikaanse kommagebruik heeft laten inspireren?

Komma's in krantenkoppen [3]: dubbele namen
B.S. Veldkamp - Amsterdam
Jos Paardekooper schrijft in de ‘Taalergernissen’ van december over verkeerd
gebruikte komma's in krantenkoppen. Hij meent dat NRC Handelsblad de komma
niet juist gebruikt in koppen als ‘Poetin, Bush in goede sfeer uiteen’, maar ik vind
zo'n komma efficiënt en zelfs elegant. Ook ben ik voorstander van een komma in
een constructie als deze: ‘Vervolgens feliciteerde Van der Hardt Aberson, Douw
van der Krap.’ De komma scheidt hier de dubbele achternamen. Toegegeven, als
schrijver kun je het beter anders formuleren, maar notulisten en wellicht ook
journalisten moeten soms zinnen noteren die heel gewoon ‘klinken’ maar lastig op
te schrijven zijn. Bij gebrek aan naamvalsuitgangen moet de komma dan maar voor
duidelijkheid zorgen.
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Financiële instellingen [ij: niet nieuw
Paul van der Kwast - Amsterdam
Theo Ruyter suggereert in de decemberaflevering van de rubriek ‘Taalergernissen’
dat de term financiële instellingen door politici en bankiers bedacht is om te
voorkomen dat het publiek zijn vertrouwen zou verliezen in banken en verzekeraars.
Echter, de term financiële instellingen wordt in de financiële wereld en onder
economen al tientallen jaren gebruikt om er banken en verzekeraars mee aan te
duiden. Het is misschien jargon, maar wel heel gebruikelijk jargon.

Financiële instellingen [2]: wet
B.S. Veldkamp - Amsterdam
In de rubriek ‘Taalergernissen’ verbaast Theo Ruyter zich over de aanduiding
financiële instellingen als die gebruikt wordt voor particuliere bedrijven en
ondernemingen. Maar in officiële teksten is dit een heel gangbare woordkeus. Sinds
kort hebben we in Nederland een nieuwe wet, een kolos met de naam Wet op het
financieel toezicht. In artikel 1:1 daarvan worden een aantal begrippen uit deze wet
gedefinieerd, waaronder financiële instelling en financiële onderneming, en die gaan
overduidelijk over banken en andere particuliere bedrijven en ondernemingen. Zoals
elke wet is ook deze te raadplegen via www.overheid.nl.

Taalgebruik Obama
Agaath van der Linden - Voorburg
Eind vorig jaar mochten enkele bekende Nederlanders hun visie geven op het
voorbije taaljaar (‘Het taaljaar 2008’, Onze Taal december). Ik heb dit overzicht met
belangstelling gelezen, en het viel me op dat drie van de negen ondervraagden het
taalgebruik van Barack Obama noemen als ‘belangrijkste gebeurtenis van het
afgelopen taaljaar’. Zo ook PvdA-Kamerlid Mei Li Vos, maar haar toelichting vond
ik zeer eigenaardig: ze had het over ‘rare grammaticale constructies’ en
‘grammaticale fratsen’, maar desondanks noemt ze hem ook een ‘woordkunstenaar’.
Welke constructies en fratsen bedoelt mevrouw Vos dan? Ik heb zelf bij Obama's
toespraken meer op de inhoud dan op de grammatica gelet, maar voor zover ik het
kan beoordelen gebruikt hij de taal heel correct. Het aangehaalde voorbeeld ‘Change
we can believe in’ is in ieder geval volstrekt normaal Engels.

Stoptonend signaal [1]: niet alleen licht
Gert-Jan Hondelink - Den Dolder
De rubriek ‘Reacties’ in het december-nummer bevat verschillende ingezonden
brieven naar aanleiding van het artikel over de taal van de treinconducteur (‘Wij
gaan nog voor u stoppen in Blerick’, Onze Taal oktober). In een daarvan schrijft Jan
van den Berg dat hij in plaats van de spoorwegterm stoptonend signaal zelf rood
licht gebruikt. De aanduiding stoptonend signaal (eigenlijk stoptonend sein) stamt
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uit de tijd dat een opdracht tot stoppen ook gegeven kon worden door een armsein
(een paal met een seinarm die in verschillende standen gezet kan worden) zonder
dat daarbij een rood licht werd getoond. De laatste twee armseinen van het
Nederlandse spoorwegnet stonden op het goederenemplacement nabij Utrecht CS,
en zijn ongeveer anderhalf jaar geleden vervangen door lichtseinen.

Stoptonend signaal [2]: niet alleen rood licht
Meine van der Meulen - Oslo
Jan van den Berg merkt in de ‘Reacties’ in het decembernummer op dat hij in de
trein de term stoptonend signaal hoorde, en dat hij zo'n signaal zelf rood licht zou
noemen. In treinjargon omvat de uitdrukking stoptonend signaal echter meer dan
alleen ‘rood licht’. De term is namelijk ook van toepassing op de afwezigheid van
een signaal (door een kapot sein, bijvoorbeeld) en op het voorkomen van
niet-toegestane lichtcombinaties zoals groen en rood licht tegelijkertijd. Dit heeft te
maken met het veiligheidsdenken in het treinverkeer: bij twijfel moet de machinist
de trein stoppen.

‘Bewust beter!’
Cor Nelisse - Rotterdam

De bijdrage van Arie Snoek over de uitdrukking bewust kiezen, in de
januari-aflevering van de ‘Taalergernissen’, is mij uit het hart gegrepen. Volgens
Snoek suggereert dat bewust een diep denkproces, maar wordt bewust kiezen in
de praktijk vooral gebruikt door mensen die graag laten weten dat ze aan de goede
kant staan op het gebied van milieu en gezondheid. Wat ze er eigenlijk mee willen
zeggen is: ‘Ik deug.’
Het summum voor Snoek is de Stichting Ik Kies Bewust. Maar het kan nog erger.
In de supermarkt zag ik in het schap met flessen water de boodschap: ‘Drink 2 liter
water op een dag. Dat is goed voor uw spijsvertering en bewust beter voor de lijn.’
‘Bewust beter voor de lijn’... dat is hemeltergende flauwekul, ook taalkundig gezien.
Het blijkt onderdeel te zijn van een campagne die ‘Bewust beter!’ heet. Als om het
gelijk van Snoek te onderstrepen staat er in het logo een goedkeuringskrul, in politiek
correct groen.

Einighausen
Frens Bakker - Nijmegen
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In de oktoberaflevering van Riemer Reinsma's rubriek ‘Namen op de kaart’ gaat het
over plaatsnamen die aangeven hoeveel huizen er ooit in die plaats stonden, zoals
Zevenhuizen. Als aanvulling op die rubriek meldt Harie Bronnenberg in de ‘Reacties’
van januari het bestaan van het Zuid-Limburgse Einighausen, door hem vertaald
als ‘eenhuizen’. Nu betekent het Duitse einig niet ‘een’, maar eerder ‘verenigd’ of
‘ondeelbaar’. Afgezien daarvan noemt Prisma Nederlandse plaatsnamen van
Einighausen oudere vormen als Einickhuysen (1566) en Enichoven (‘hof van de
persoon Eino’). Ook de plaatselijke uitspraak ‘einikhoêze’ of ‘einekoêze’ wijst erop
dat het naamlid Einig-een andere oorsprong heeft dan het Duitse einig. Blijkbaar is
in het verleden Einikhoêze verduitst tot Einighausen.

Amoveren
Esther Cupido-De Jong - Terschelling Hoorn
Het artikel ‘Hoe zuiver is “zuiver”’ in het januarinummer ging in op leenwoorden in
het Nederlands. Bij het lezen van het bij dit stuk geplaatste kader ‘Ingeburgerd of
niet? Bastaardwoorden van een eeuw geleden’ moest ik even glimlachen toen ik
bij de categorie ‘In onbruik’ het woord amoveren zag staan. Het deed me denken
aan een voorval van ongeveer tien jaar geleden, toen een vriend die een loonbedrijf
heeft, me vroeg om een offerte te controleren op spel- en andere fouten. Bij de
eerste zin had ik al een vraag voor hem. Er stond namelijk iets als ‘Voor het
amoveren van (...) brengen wij de volgende kosten in rekening (...)’ Ik had nog nooit
van amoveren gehoord en vroeg hem wat het betekende. Hij moest hard lachen en
vertelde me dat de betekenis ‘slopen’ is. Kennelijk is het een woord dat in de
bouwwereld nog steeds gebruikt wordt.
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Taaladviesdienst
Vraag en antwoord

Tonijn ‘in’ water of ‘op’ water?
Foto: Onze Taal

Tonijn in/op water
?Veel winkels verkopen blikjes met ‘tonijn op water’. Moet dat niet ‘in water’
zijn?
!Nee, tonijn op water is een goede aanduiding. Het woord op drukt uit dat het water
als conserveermiddel wordt gebruikt; vergelijk bijvoorbeeld kersen op sap, aardbeien
op lichte siroop en iets op sterk water zetten. Tonijn in water is niet fout, maar minder
precies, omdat hierbij niet duidelijk is dat het water als conserveermiddel dient. In
bijvoorbeeld haring in tomatensaus zou het juist vreemd zijn om op te gebruiken.
Overigens is het gebruik van in of op nogal grillig. Bij olie bijvoorbeeld wordt wat
vaker in gebruikt dan bij andere vloeistoffen, maar ook op is heel gangbaar. Zo is
tonijn in olie gewoner dan tonijn op olie, maar komt tomaten op olie weer vaker voor
dan tomaten in olie.

Rijk/rijk en Rijksoverheid/rijksoverheid
?Krijgen de woorden rijk en rijksoverheid een hoofdletter?
!Als aanduiding voor ‘de centrale overheid, de Nederlandse (of Belgische) staat’ is
het Rijk juist. De aanduiding is al lange tijd in deze vorm ingeburgerd, ook al is het
geen eigennaam. Onder meer de grote Van Dale (2005), de Schrijfwijzer (2005),
Vraagbaak Nederlands (2005) en het Witte Boekje (2006) adviseren die hoofdletter.
Een samenstelling met rijks- krijgt een kleine letter: rijksambtenaar, rijksinstelling,
etc., tenzij het een eigennaam is: Rijkswaterstaat, Rijksgebouwendienst. Tot voor
kort gold dat ook voor rijksoverheid: dat was geen eigennaam, maar een ander
woord voor landelijke overheid. In 2008 heeft het Rijk echter een nieuwe huisstijl
ingevoerd, waarin Rijksoverheid als overkoepelende naam voor alle onderdelen
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van het Rijk fungeert - als nieuwe naam voor het Rijk dus. Hoewel deze huisstijl
geen officiële (spelling)status heeft, lijkt het ons het best die hoofdletter over te
nemen.

Een dier of plant die/dat
?Is die juist gebruikt in de zin ‘Een exoot is een dier of plant die oorspronkelijk
uit een heel ander gebied komt’?
!Deze zin zal voor veel mensen niet goed klinken. Dat komt door het woord die, dat
zowel naar dier als naar plant moet verwijzen. Het juiste betrekkelijk voornaamwoord
bij dier is echter dat, omdat dier een het-woord is. Daarom loopt de zin niet goed.
Een mogelijke herschrijving is: ‘Een exoot is een dier dat of een plant die
oorspronkelijk (...)’, maar dat komt nogal geforceerd over.
Het probleem is te omzeilen door de zin in het meervoud te zetten: ‘Exoten zijn
dieren of planten die oorspronkelijk uit een heel ander gebied komen.’ Als zo'n
herschrijving niet mogelijk is, is het beter om een heel andere formulering te kiezen.

&-teken
?Kun je in plaats van het woord en ook het &-teken gebruiken? En zo ja,
wanneer?
!Het &-teken komt vooral in eigennamen voor, zoals Vroom & Dreesmann, en in
afkortingen als V&D en P&O (‘personeel en organisatie’). In andere gevallen wordt
het gebruik ervan afgeraden; veel mensen vinden het niet verzorgd staan. Zinnen
als ‘We hebben onze boeken & tijdschriften opgeruimd’ kun je dus beter vermijden,
behalve in informeel taalgebruik, zoals mailtjes aan goede bekenden. In bijzondere
tekstuitingen, zoals opschriften op posters, wordt het &-teken vaak gebruikt omdat
het net iets opvallender is dan het woord en, en je er vormtechnisch leuk mee kunt
spelen.
Het teken & is overigens ontstaan uit een combinatie - een ligatuur - van de letters
e en t van het Latijnse woord et (‘en’). Het heeft ook een eigen naam: ampersand.
Dat woord is waarschijnlijk in de negentiende eeuw ontstaan. Volgens verschillende
bronnen, waaronder The Word Detective, kenden Engelstalige scholen ooit een
gebruik om bij het opnoemen van het alfabet ook het &-teken te noemen. De letters
die je ook als woord kon opvatten, zoals a (‘een’) en i/I (‘ik’), werden bij het opzeggen
soms voorafgegaan door per se (‘op zichzelf’), om verwarring met het woord te
voorkomen; ‘per se i’ betekende dus ‘op zichzelf de letter i’. Dat gebeurde ook bij
het &-teken. Het alfabet eindigde dan met: ‘x,y, z and per se and’ - en die laatste
vier woorden sleten af tot ampersand.

Elke man en elke vrouw heeft/hebben
?Wat is juist: ‘Elke man en elke vrouw hebben liefde nodig’ of ‘Elke man en
elke vrouw heeft liefde nodig’?
!Het enkelvoud is juist. Op het eerste gezicht lijkt een meervoudige persoonsvorm
misschien logisch; het onderwerp bestaat immers uit twee zelfstandige naamwoorden
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die worden verbonden door en, net als in ‘De man en de vrouw hebben liefde nodig.’
Maar bij elk en ieder is de persoonsvorm altijd enkelvoudig, hoe vaak er ook elk(e)
of ieder(e) in het onderwerp staat. Dus ook: ‘Elke man, elke vrouw, elk kind, elke
hond en elke kat heeft liefde nodig.’
Je kunt deze kwestie wiskundig benaderen. ‘Elke vrouw heeft liefde nodig’ betekent
dat elk individueel lid uit de complete verzameling van vrouwen liefde nodig heeft.
Het onderwerp verwijst dus naar elk lid afzonderlijk en is daarom enkelvoudig. Dat
geldt ook voor ‘Elke man en elke vrouw heeft liefde nodig’: het onderwerp verwijst
naar elk lid uit de complete verzameling van mannen en vrouwen en is daarom ook
hier enkelvoudig.
Een meervoudige persoonsvorm is wel mogelijk in een zin als de volgende: ‘Elke
man en vrouw hebben liefde nodig.’ Daarin is man en vrouw een meervoud, en
wordt er bedoeld: ‘elke bij elkaar horende (combinatie van) man en vrouw’.

Meer taaladvies?
Op onze website worden zo'n 1300 taalkwesties besproken: www.onzetaal.nl/advies.
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Taaladviesdienst
Gaten in de taal
Restaurantzitje
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 cafébezoekers die noodgedwongen buiten staan
te roken? Denk mee en vul de gaten in de taal.
In het decembernummer vroegen wij of u een ander woord kon bedenken voor
booth, een afgescheiden zitje in een restaurant met een tafel en banken. 82 lezers
stuurden ons 152 suggesties toe. Sommigen van hen attendeerden ons erop dat
Van Dale bij box de betekenis ‘afgeschoten zitje in een café of bankgebouw’ vermeldt.
Anderen lieten weten dat in de camper-, caravan- en botenbranche de termen dinette
en treinzit worden gebruikt voor een ‘rondzit’ à la de booth. C.J.J. van Raaij wees
ons op het bestaan van kombof(je), volgens Van Dale een ‘klein afgeschoten
gedeelte van een vertrek’. Ook coupé, crypte, cocon, eethoek en bankstel kunnen
booth volgens sommige lezers vervangen.
Van de ‘zelfgemaakte’ woorden is eetcoupé/eetcoupeetje het meest ingezonden
(9 keer); andere inzendingen met coupé waren dinercoupé, coupézit(je) en culicoupé.
Andere inzenders gingen aan de slag met nis en/of zit(je): zitnis, niszit, disnis(je),
nisdis, eetnis, banknis, rondzit(je), caravanzitje, carrézitje en samenzitje. Met het
werkwoord eten werden naast eetcoupé onder meer eethoek(je) en eetstee/eetstede
gevormd. Ook bank werd vaker gebruikt: banktafel, bankplek en bankzit. Inzendingen
die vooral het knusse karakter van een booth benadrukken, zijn onderonsje, intimi-nis,
privéhoekje, knuscombi, eetprieel, separeetje, separaathoekje en zespakzitje.
Van de bestaande woorden klinkt kombofje het gezelligst, maar dit woord is erg
onbekend. Dinette is beter te plaatsen door de associatie met diner. Eetcoupé mist
volgens ons de bijgedachte aan ‘gezellig onder elkaar’. Nis wekt die bijgedachte
wél. Disnis heeft een grappig binnenrijm, maar eetnis - ingezonden door J.M.
Dagevos - is toch duidelijker. Daarom vinden we eetnis het beste alternatief voor
booth.
Hartelijk dank aan alle inzenders!

Oproep: stapeltjes ordenen
Wat doen we als we bijvoorbeeld na een vergadering onze papieren bij elkaar
schuiven, het hele zaakje oppakken en loodrecht op de ondergrond zetten, waarna
we met het stapeltje op de tafel kloppen zodat het een net geheel wordt? Zijn we
dan papieren aan het ‘berechten’ (volgens Van Dale gewestelijk voor ‘in orde
brengen’), ‘beredderen’ of ‘bijschikken’? Er is vast iets beters te bedenken.
Stuur uw suggestie naar gaten@ onzetaal.nl of Genootschap Onze Taal, Raamweg
1a, 2596 HL Den Haag. Ook suggesties voor deze rubriek (verschijnselen waarvoor
een passend woord ontbreekt in onze taal) kunt u hiernaartoe sturen.
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Hoe noem je wat hier wordt gedaan?
Foto: Onze Taal

Digitale versie Onze Taal
Sinds begin vorig 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 kan worden opgeroepen.
Toegang tot alle nieuwe elektronische nummers is mogelijk met een apart
abonnement. Dat kost €27,50 per jaar, of €12,50 extra als u al geabonneerd bent
op de papieren versie. Daarnaast kunt u met dat 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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Struikelblokken in het Nederlands [2]
Wel of geen lidwoord
Jan Erik Grezel
Het geniepige woordje er, de warrige woordvolgorde: volwassen
buitenlanders die onze taal leren, worstelen met typische
eigenaardigheden van het Nederlands. Op gezette tijden belicht Jan Erik
Grezel zo'n struikelblok.

Illustratie: Ronald Slabbers

‘Elena, heb jij ook huisdieren?’ Op de vraag van de docent klaart het gezicht van
de doorgaans wat sombere Poolse cursiste op. ‘Iek heb kat én hoend!’ Aan de
uitspraak van Elena - zes maanden in Nederland - valt wel wat te verbeteren. En
bij dat ‘kat en hond’ ontbreken de lidwoorden. Ze zal toch niet bedoelen dat haar
twee huisdieren op voet van oorlog met elkaar leven: als kat en hond? De docent
houdt Elena de correctiespiegel voor: ‘O, jij hebt “een kat” én “een hond”. Gaat dat
goed samen?’ Elena kijkt wat zuinig.
In de beginnersgroep van Elena vertellen cursisten over hun leefomstandigheden.
Hoewel de meesten sinds kort in Nederland zijn, kennen ze al veel woorden. Wel
maken ze talloze fouten in uitspraak, woordvormen en zinsstructuur. En natuurlijk
in het gebruik van de lidwoorden. Niet alleen het verschil tussen de en het is een
probleem (zie de eerste aflevering van deze serie, in het oktobernummer), ook weten
veel cursisten niet wanneer je nu wel of geen lidwoord gebruikt. Vooral een, het
lidwoord van onbepaaldheid, duikt willekeurig in hun Nederlands op. Of helemaal
niet.

■ Microwoordjes
Elena's lidwoordgebruik valt te verklaren uit haar taalachtergrond. Slavische talen
- waartoe Elena's moedertaal behoort - kennen geen apart lidwoord van
onbepaaldheid zoals het Nederlandse een. Waar Nederlanders een juist wel
gebruiken, laat de Poolse cursiste het consequent weg: ‘Ik heb nu ook fiets’, ‘Wij
wonen in nieuw huis met kleine tuin’, ‘Nederlands is moeilijke taal’, ‘Ik heb lieve
man.’
Daar komt bij dat een behoort tot de ongrijpbare microwoordjes van het
Nederlands. Net als 'r, de en 't is het lidwoord een, of realistischer gespeld 'n, vrijwel
niet te horen voor een buitenlander. Bovendien heeft het geen concrete betekenis,
maar alleen een vage en wisselende functie. Immers, met een kun je één exemplaar
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van een soort aanduiden: ‘Wij hebben een hond.’ Maar ook de verzameling van alle
exemplaren: ‘Een hond heeft vier poten.’ Taalkundigen noemen dit laatste
‘categoriaal’, omdat de hele categorie (honden) wordt bedoeld. Ook het lidwoord
van bepaaldheid kan een vergelijkbare functie hebben: ‘De hond stamt af van de
wolf’, waarin de hond ‘generiek’ heet omdat niet de verzameling van alle honden
wordt aangeduid, maar de soort.

■ Lidwoordjungle
De complicaties voor Elena worden alleen nog maar groter doordat we in het
Nederlands een soms weglaten. Elena heeft ‘een lieve man’, maar die man ‘is
Nederlander’, zij heeft dus ‘een Nederlandse man’. Hij ‘is huisarts’, nog maar 32,
dus ‘een jonge huisarts’. Verder zijn er vaste combinaties zonder lidwoord de, het
of een: ‘op school’, ‘naar bed’, ‘met mes en vork’. Het is geen wonder dat
buitenlanders het spoor in de lidwoordjungle kwijtraken. Kan een docent hen
daardoorheen loodsen?
Een simpele leidraad lijkt het gegeven dat vóór niet-telbare zelfstandige
naamwoorden (‘stofnamen’, zoals brood, bier, boter en fruit, maar ook abstracte
woorden als geluk, liefde en haat) in de regel geen een staat. De Algemene
Nederlandse Spraakkunst (ANS) noemt zo'n ontbrekend lidwoord een ‘nul-lidwoord’.
Verder komen we te weten dat veel niettelbare zelfstandige naamwoorden ook een
telbare vorm hebben: naast ‘brood’ (niet-telbaar) bakken we ook ‘een brood’ (telbaar),
en we bestellen ‘bier’ of ‘een biertje’. Maar met deze termen en zo'n uitleg zou de
leraar Elena meesleuren in het moeras van de moderne spraakkunst. Daar hebben
een praktische docent en zijn leerlingen niets te zoeken. Cursisten willen liefst rijtjes
en leerbare regels. Dat soort regels is er vaak niet: waar cursisten problemen mee
hebben, zijn merendeels die taalverschijnselen waar niet eenvoudig regels voor te
geven zijn.

■ Rijtjes
Rijtjes zijn er wel. Een leraar Nederlands als tweede taal doet er goed aan de
leerlingen een beknopt overzicht te geven, op basis van frequentie: welke
combinaties zonder lidwoord de, het of een komen vaak voor? Laat leerlingen zulke
combinaties gewoon uit het hoofd leren: ‘aan tafel’, ‘naar bed’, ‘op straat’, ‘ik ben
van mening’, ‘hij heeft werk’, ‘wij gaan op reis’, ‘met vakantie’ (maar ‘met de fiets’),
‘naar school’ (maar ‘naar de universiteit’). Mocht het toch misgaan met die
lidwoorden, dan is er geen man overboord: wel of geen een, de of het staat het
begrip niet in de weg.
Voorlopig duizelt het Elena nog. Maar ze maakt vooruitgang, zonder het zelf te
beseffen. ‘Mij en Nederlands? Is oerlog, als kat en hoend.’
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Taal is niet toevallig
Het verband tussen klank en betekenis
Berthold van Maris
Voor taalkundigen staat het als een paal boven water: de relatie tussen
klank en betekenis is volkomen arbitrair. Een paal heet ‘een paal’ omdat
we dat zo hebben afgesproken, niet omdat de klanken van dat woord iets
paal-achtigs hebben. Wie daar anders over denkt, wordt niet echt serieus
genomen. Maar is dat wel terecht?

Illustratie: Matthijs Sluiter

De klank van een woord heeft meestal niets te maken met de betekenis van dat
woord. We noemen de zee ‘de zee’ en een meer ‘een meer’, maar we zouden de
zee net zo goed ‘het meer’ kunnen noemen, en een meer net zo goed ‘een zee’ als we dat van tevoren maar goed met elkaar afspreken.
Natuurlijk, er zijn onomatopeeën, woorden die een klank nabootsen, zoals blaffen,
miauwen en boem. Een hond laten ‘miauwen’ en een kat laten ‘blaffen’ - dat ligt
minder voor de hand. Maar buiten deze klanknabootsende woorden is de relatie
tussen klank en betekenis volgens de algemeen heersende wetenschappelijke
opvatting ‘volstrekt arbitrair’. Zo werd het al rond 1900 geformuleerd door de Franse
taaltheoreticus Ferdinand de Saussure, die in dit verband vaak wordt aangehaald.
Literair vertaler Maarten Elzinga houdt weleens lezingen over het vertalen van
poëzie, en hij kan het dan niet laten om ergens in zijn betoog een ferme kanttekening
te plaatsen bij dit algemeen aanvaarde idee. Hij geeft dan voorbeelden als schaatsen,
schor en sluw. Voor zijn gevoel heeft de klank van die woorden wél ‘iets’ te maken
met de betekenis ervan. Ook verwijst hij weleens naar de bekende rijtjes die in dit
verband vaak genoemd worden:

glanzen, glimmen, glinsteren, gloeien...
snoet, snuit, snavel, snuffelen, snuiven, snurken...
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De genoemde gl-woorden hebben allemaal te maken met licht en zien. En de
sn-woorden beschrijven allemaal dingen die van doen hebben met de mond en de
neus. Je zou daarom kunnen denken dat gl- en sn- in deze woorden een bepaalde
betekenisassociatie oproepen. In het geval van gl- zou dat iets visueels zijn, in het
geval van sn- iets lichamelijks (neus en mond). Natuurlijk zijn er ook gemakkelijk
tegenvoorbeelden te verzinnen: gl- en sn-woorden die heel andere betekenissen
hebben, zoals gluiperd en snappen.
Als je er eenmaal voor gaat zitten, vind je nog wel meer van die rijtjes:

staan, stil, stijf, star, stram, stoppen... (maar ook: storen, stelen)
gruwel, griezel, grimmig, grauw, grommen... (maar ook: groots, grap)

■ Intuïtie
‘Iedereen kent dat gevoel’, zegt Elzinga. ‘Dat stribbelen niet voor niets die str erin
heeft. Dat de klank van sluw wel heel erg goed past bij wat het woord betekent. Dat
het woord oer zo lekker aanvoelt omdat je die oe mooi en nadrukkelijk kunt
uitspreken, zodat het voor je gevoel precies doet wat het woord betekent.’
Elzinga zegt dat zijn ‘intuïtie’ hem zegt dat de klank van deze woorden op de een
of andere manier goed past bij wat ze verwoorden. ‘En ja, als ik zit te vertalen merk
ik dat dichters daar ook gebruik van maken.’
Maar hij wil het liever niet hebben over allerlei voorbeelden, want als hij ‘daar
eenmaal mee begint...’ Hij wil er vanuit een breder perspectief over praten: dat van
de evolutietheorie. En de vraag: wat is arbitrair?
‘Vanuit de evolutietheorie gezien is het zo ontzettend onlogisch om te denken dat
woorden arbitrair zijn. Ik zou je willen vragen: kun je nog iets noemen in de
werkelijkheid wat arbitrair is? Zijn de blaadjes aan de bomen arbitrair? Nee. Is de
vorm van schelpen arbitrair? Nee.’

■ Waarschuwingskreten
De gangbare taalkundige opvatting wil dat taal niet meer is dan een afspraak. Als
we met elkaar afspreken dat een bepaalde opeenvolging van klanken iets betekent,
dan betekenen die klanken dat voortaan ook. ‘Maar zo is het toch niet gegaan!’,
zegt Elzinga. ‘Het moet ooit primitief begonnen zijn. Het is toch ondenkbaar dat
mensen toen simpelweg afspraken gingen maken. Kijk naar apen: die hebben
verschillende waarschuwingskreten voor hyena's en arenden. Dat kun je zien als
vroege taalvormen. Aan het simpele feit dat het kreten zijn en geen fluisteringen of
ooggebaartjes ofzo zie je al dat er een verband is tussen de betekenis - of beter
gezegd, de waarneming van de werkelijkheid - en het teken. Want een kreet is
angst. Het is ook een biologisch bepaalde reactie: je blaast lucht uit omdat je je
longen klaarmaakt om fel te reageren.’
Elzinga pakt een boek uit de kast: Metaphors We Live By, van de Amerikaanse
taalwetenschapper George Lakoff. ‘Lakoff zegt in dit boek: de vorm is vaak een
metafoor voor de betekenis. Hij heeft het dan over woorden, maar ook over
grammaticale vormen. Meer van vorm is meer van inhoud: “Hij rende en rende” is
veel intensiever dan ”Hij rende”. En “groooooot” is groter dan “groot”. Ander
voorbeeld: als de betekenis van vorm A iets doet met de betekenis van vorm B, dan
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geldt: hoe dichter vorm A bij vorm B staat, hoe sterker het effect van de betekenis
van A op B. Nabijheid is dan zoveel als een metafoor.’

‘Meer van vorm is meer van inhoud: “Hij rende en rende” is veel
intensiever dan “Hij rende”. En “groooooot” is groter dan “groot”.’

■ Survival of the fittest
De bekendste metafoor in taal - waar ook veel over is geschreven - is: hoge intonatie
versus lage intonatie. Hoog is onzeker, onderwerpend en klein. Laag is zeker,
dominant en groot. Dat correspondeert ook weer met een biologisch gegeven: dieren
maken zich klein als ze zich onderwerpen, en kleine dieren produceren hogere
klanken dan grote dieren.
Elzinga: ‘Bij dit soort metaforische verbanden kun je, net als bij onomatopeeën,
zeggen: nou ja, dat zijn randverschijnselen. Dat is de reactie van de mensen die
zich daar niet mee bezig willen houden. Die doen hetzelfde als die montere leraar
Latijn in Ferdydurke van Gombrowicz, die zegt: “Jongens, er is eigenlijk niets
logischer dan taal. Alles wat er niet logisch aan is, behoort namelijk tot de
uitzonderingen.”’
Terug nu naar de vorm van woorden. Elzinga denkt dat de manier waarop de
woorden van een taal zijn ontstaan te vergelijken is met de manier waarop,
bijvoorbeeld, een schelp is ontstaan. ‘Er is een voortdurende selectieve druk, een
survival of the fittest. Er verdwijnen woorden, er komen nieuwe woorden bij. Woorden
hebben een vorm, maar die vorm is aan verandering onderhevig, die slijt. Dat is een
ontzettend complex proces. Maar het is allesbehalve willekeurig. Zolang een woord
niet echt lekker in de mond ligt, zal er altijd de neiging zijn van opeenvolgende
gebruikers om het op de een of andere manier lekkerder te maken. En op een
gegeven moment kan er iemand komen met een nieuw woord, dat zó krachtig is
dat het het andere woord verdringt. Een van de factoren die daarbij een rol spelen
is volgens mij: de wens van de taalgebruiker om een verband te voelen tussen de
betekenis die je aan een woord verbindt en de vorm van dat woord. Natuurlijk is dat
een soort gezichtsbedrog. Maar: dat gezichtsbedrog heeft wél een actieve functie
in het doen ontstaan van taal.’
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Literair vertaler Maarten Elzinga: ‘Iedereen kent dat gevoel: dat stribbelen niet voor niets
die str erin heeft.’

■ Onderzoek
Voor taalkundigen is de vorm-betekeniskwestie, sinds Ferdinand de Saussure er
korte metten mee maakte, een beetje taboe. Wie erover begint, loopt het gevaar
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niet serieus genomen te worden. Het idee dat de klank van woorden volkomen
willekeurig is, ligt ten grondslag aan alle moderne theorieën over taal.

Psycho- en neurolinguïst Niels Schiller: ‘Ooit is er in taal vermoedelijk een duidelijkere relatie
geweest tussen klank en betekenis.’
Foto: Astrid Koppers

Niels Schiller, hoogleraar psycho- en neurolinguïstiek in Leiden, durfde het
onderwerp toch ter sprake te brengen, in 2004, in een oratie aan de universiteit van
Maastricht. Daarin sprak hij uitvoerig over zijn gevoel dat er vaak wél een verband
is tussen klank en betekenis.
Schiller beweegt zich op onverdacht wetenschappelijk terrein. Wat hij doet, is
puur experimenteel: hij meet hoe snel mensen bepaalde woorden herkennen, of hij
schuift zijn proefpersonen in een hersenscanner, om zo te kunnen achterhalen wat
er in de hersenen gebeurt als mensen iets met taal doen.
Over de klank-betekenis-kwestie zegt hij: ‘Het is een van die fenomenen die nooit
goed onderzocht zijn en die je misschien ook niet heel goed kunt onderzoeken. Of
er is nog niet genoeg over nagedacht. Maar ik vind het een superspannende kwestie.
Het prikkelt mijn fantasie.’
En ja, er blijkt ook wat recent empirisch onderzoek te zijn. ‘Mijn aandacht werd
een paar jaar geleden getrokken door een heel leuk artikel in Language, zo'n beetje
het bekendste blad in de taalwetenschap. Een onderzoek van Benjamin Bergen,
van de universiteit van Hawaï.’
Bergen keek naar de gl- en sn-woorden in het Engels, die verwant zijn met de
Nederlandse gl- en sn-woorden - ook al wordt die gl- in het Engels anders
uitgesproken:

glimmer, glisten, glitter, gleam, glow...
snore, snout, snarl, snort, sniff, sneeze...
Bergen toonde aan dat mensen anders (sneller) reageren als ze dit soort woorden
moeten herkennen. Die snelheid kan volgens hem alleen verklaard worden uit de
bijzondere betekenisassociatie die gl- en sn- hier zouden oproepen.
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Schiller: ‘Als er ooit in taal een duidelijkere relatie is geweest tussen klank en
betekenis - wat ik vermoed -, dan zijn klank en betekenis inmiddels zó ver uit elkaar
gedreven door taalveranderingsprocessen dat we het nu niet goed meer kunnen
zien.’
Er zijn wel meer van dergelijke ‘semantische’ relaties, die vroeger misschien
transparant waren, maar die nu heel ondoorzichtig en daardoor - schijnbaar willekeurig zijn geworden. Schiller geeft een voorbeeld uit eigen onderzoek:
grammaticaal geslacht.

■ Roofdieren en fruit
In het Nederlands zeggen we ‘de zee’ en ‘het meer’. Het gebruik van de en het komt
nu willekeurig op ons over. Dat wil niet zeggen dat het vroeger ook willekeurig is
ontstaan.
Terwijl in het Nederlands het gebruik van mannelijk, vrouwelijk en onzijdig is
afgesleten tot het veel abstractere onderscheid de-het, kent het Duits, de moedertaal
van Schiller, nog wel heel duidelijk drie geslachten: vrouwelijk, mannelijk en onzijdig.
Schiller: ‘Nu blijken bepaalde betekenissen een voorkeur te hebben voor een
bepaald geslacht. De meeste roofdieren zijn mannelijk. De meeste bloemen zijn
vrouwelijk. Fruit idem dito.’ Schiller deed een eenvoudig experiment: hij liet
Duitssprekenden niet-bestaande woorden zien, met een lidwoord erbij (die of der),
en vroeg hun of die woorden geschikt waren voor een roofdier, fruit of een
lichaamsdeel. Wat bleek? De proefpersonen vonden de der-woorden bij uitstek
geschikt voor roofdieren en de die-woorden voor fruit. Blijkbaar is er nog altijd iets
over van die oude associaties: roofdieren worden als mannelijk gezien, en fruit is
iets wat met het vrouwelijke geassocieerd wordt.
Schiller: ‘Inmiddels is het bij de meeste woorden ondoorzichtig waarom ze
mannelijk, vrouwelijk of onzijdig zijn. Maar ik denk wel dat het ooit zo begonnen is:
dat mensen de wereld hebben ingedeeld in mannelijke, vrouwelijke en onzijdige
objecten.’
Wat heeft dit te maken met de klankbetekenis-kwestie? ‘Dat er een bepaalde
“betekenistransparantie” lijkt te bestaan of heeft bestaan. Dat het zo is ontstaan, al
is dat inmiddels niet meer in één oogopslag te zien. Maar dat, als je goed kijkt, er
toch nog resten van in de taal te vinden zijn.’

Merknamen: klank en betekenis
De Amerikaanse taalwetenschapper Edward Sapir (1884-1939) deed in 1929 het
volgende experiment. Hij vroeg aan zijn Engelstalige proefpersonen: als mal en mil
woorden zijn voor verschillende soorten tafels, welk van die twee is dan volgens u
het woord voor een grote tafel en welk het woord voor een kleine? Meer dan tachtig
procent van de ondervraagde personen vond het voor de hand liggen dat mal bij
de grote tafel hoorde en mil bij de kleine.
Sindsdien zijn er meer experimenten geweest waarin werd aangetoond dat hoge
klinkers (zoals de ie in het Nederlands) associaties oproepen met klein, snel, scherp.
Lage klinkers (zoals de o en de oe) zouden geassocieerd worden met groot,
langzaam, bot.
Twee Texaanse taalkundigen deden twee jaar geleden een vergelijkbaar
experiment, met (denkbeeldige) merknamen zoals Pinner en Ponner. Ongeveer
tweederde van de proefpersonen vond Pinner een uitstekende merknaam voor een

Onze Taal. Jaargang 78

tweezitscabriolet, en Ponner meer geschikt voor een SUV. De onderzoekers kwamen
ook tot de conclusie dat de Engelse klank u (uit te spreken als ‘(j)oe’) voornamelijk
negatieve associaties oproept. Merknamen met die klank erin waren bij de
proefpersonen niet erg populair.

■ Continenten
Schiller denkt dat het ontbreken van een goede theorie op dit gebied maakt dat
taalonderzoekers blind zijn voor bepaalde klank-betekenis-verbanden: ‘Wat er kan
gebeuren als er geen theorie beschikbaar is om een bepaald fenomeen te verklaren,
beschrijft Stephen Jay Gould in zijn boek Ever Since Darwin. Aan het begin van de
vorige eeuw probeerden geologen de vondst van verwante fossielen op verschillende
continenten te verklaren met de continentendrift: het bewegen van de continenten.
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Maar er was geen mechanisme bekend dat deze bewegingen kon verklaren, er
ontbrak een theorie. Daarom werd de continentendrift lange tijd gezien als een
absurde theorie. Pas toen er nieuw bewijs werd gevonden - op de bodem van de
oceanen - ontstond de theorie van de “platentektoniek”. Die stelt dat het oppervlak
van de aarde uit minder dan tien grote platen bestaat, die bewegen doordat het
binnengedeelte van de aarde heet materiaal naar buiten drukt of doordat koud
materiaal naar binnen valt.’ En zo viel alles op zijn plaats: de continentendrift en de
vondst van verwante fossielen op de verschillende continenten konden nu verklaard
worden.
Het wachten is op iets vergelijkbaars in de taalwetenschap, denkt Schiller. ‘Taal
is, net als de aarde, een natuurlijk, dynamisch systeem. Nieuwe woorden ontstaan
doordat sprekers ze nodig hebben, oude woorden verdwijnen doordat sprekers ze
niet meer gebruiken. Helaas zijn er tot nu toe maar weinig wetmatigheden ontdekt
die beschrijven hoe taal in de loop van de tijd verandert, maar zulke wetmatigheden
heb je voor een echte theorie wel nodig. Ik ben ervan overtuigd dat er maar weinig
dingen toevallig zijn ontstaan in taal. Ik verwacht dat er ooit een theorie zal komen
die zogenaamde “uitzonderingen” op de regel dat de klank van een woord volkomen
willekeurig is, op een plausibele wijze kan verklaren.’

Spaan
Patois
Al eerder (zomer 2005) schreef ik in Onze Taal een stukje over het patois dat mijn
buren in Frankrijk spreken.
Van de week vroeg ik aan mijn buurvrouw Raymonde wanneer ze Frans had
geleerd. Dat klinkt onbeleefder dan het is. Ik heb haar op het pad voor haar huis
vaak genoeg horen praten in een onwaarschijnlijke taal met klanken die verwant
leken aan het Provençaals. Frans kreeg ze pas op de lagere school, zei ze. Thuis
spraken ze patois. Dat is veel meer dan een dialect. Het is een voor buitenstaanders
onverstaanbare taal waarvan er in Frankrijk honderden, zo niet duizenden hebben
bestaan. Taalgrenzen werden gevormd door de smalste beekjes, of de laagste
heuvels tussen het ene en het andere dorp.
‘In Brivezac aan de Dordogne zeggen ze “bac” als ze een koe bedoelen, wij
zeggen “vats”’, zei Raymonde. Ik dacht meteen aan de befaamde Rue du Bac in
het artistiekere deel van Parijs. Gewoon Koestraat dus. Het is nogal een verschil,
dat tussen bac en vats. Hemelsbreed ligt Brivezac misschien zeven kilometer
hiervandaan. De verschillen gingen zó ver dat planten en sterren hun eigen namen
hadden in elk ander dialect. Nog in de jaren zeventig achtte president Pompidou
het nodig een redevoering te houden waarin hij betoogde dat er in Frankrijk geen
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plaats meer was voor regionale talen. Maar nog altijd spreken ze Bretons in Bretagne,
Baskisch en Catalaans in het zuidwesten, een soort Vlaams in het noorden en een
Duitse variant in de Elzas. Menton heet ook Mentone en Nice: Nizza.
Alleen het patois zal wel uitsterven, hoewel Raymonde aan haar kleindochter in
het nieuwbouwhuis de oude woorden leert.
In de tijd van de Franse Revolutie was het toch weer een geestelijke geweest, abbé
Henri Grégoire, die inzag dat er slechts van een Franse staat en een eigen cultuur
sprake zou kunnen zijn bij één officiële taal. Voor hem was het patois de taal van
bijgeloof en onderdanigheid. Pas door dezelfde taal te spreken zouden de
keuterboeren en andere armen zich aaneen kunnen sluiten om het begin van een
vuistje te maken. Revolutie of niet, het Frans was de taal van een elite. Frans spreken
werd in de provincie vaak belachelijk gemaakt. Die geaffecteerde manier van doen
noemden ze ‘francimander’. (Zie ook het onlangs verschenen De ontdekking van
Frankrijk, van Graham Robb.)
‘Ach, het is de taal van mijn ouders en mijn grootouders, dus is het mijn taal’, zei
Raymonde. Ik vertelde dat ik had gelezen dat er in de Pyreneeën een taal bestond,
een soort fluitend schreeuwen, of andersom, die gebruikmaakte van de akoestiek
van het terrein. Mensen konden elkaar over een afstand van twee kilometer
boodschappen toeroepen.
‘'s Zomers als de kinderen buiten spelen, kunnen we ze overal roepen. Dan hoor
je de echo van de heuvel terugkomen’, zei ze glimlachend.
Het is waar. Je kunt hier in de vroege zomeravond een gesprek voeren met iemand
die aan de andere kant van het weiland bij Marcel op het erf staat.
Henk Spaan
Van Henk Spaan verschijnt dit voorjaar bij Nieuw Amsterdam het boek
De rapen zijn gaar (Les carottes sont cuites). Een tweede huis in Frankrijk.
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Lezen met puntjes
Louis Braille-jaar: het blindenschrift anno 2009
Saskia Aukema
Het is tweehonderd jaar geleden dat de naamgever van het brailleschrift
werd geboren. Daarom is 2009 uitgeroepen tot Louis Braille-jaar. Wat is
er in de loop van die twee eeuwen allemaal veranderd? En heeft braille
nog toekomst?

Brailledocent Annelies Buurmeijer leert Vanissa lezen via een brailleleesregel.
Foto: Onze Taal

‘Pfff, wat staat dáár nu weer?’ Vanissa (15) moet even nadenken wat die letter
na de m kan zijn in de woorden ‘Ich möchte’. De o krijgt er in het Latijnse alfabet
met de umlaut twee puntjes bij, maar in braille gaat dat anders: daar is de ö een
gespiegelde o:
‘Heel ingewikkeld, al die aparte tekens’, verzucht Vanissa.
Vanissa zit op de Visio Comeniusschool in Amsterdam, in de tweede klas van
het vmbo. Haar school is ingericht voor zowel basisschoolleerlingen als middelbare
scholieren met een visuele handicap. Nadat Vanissa geopereerd was aan een tumor
bij haar oog, heeft ze in één jaar braille moeten leren. Nu is ze al zo ver dat ze niet
alleen vlot Nederlandse teksten wegleest, maar zich zelfs verder aan het bekwamen
is in het Engelse en Duitse brailleschrift.

■ USB-stick
Als Vanissa naar school gaat, torst ze niet zoals de meeste van haar ziende
leeftijdgenoten een tas vol boeken en schriften mee. Zij heeft alleen een usbstick
bij zich, en een zogenoemde brailleleesregel: een machine die de tekens op
computerschermen regel voor regel omzet in op het apparaat voelbare braillepuntjes.
Haar docent Annelies Buurmeijer, die al dertien jaar verbonden is
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aan de Comeniusschool, ziet in de brailleleesregel een van de grootste verbeteringen
in het brailleonderwijs van de afgelopen jaren. De puntjes zijn duidelijker voelbaar
dan die in boeken, demonstreert Buurmeijer enthousiast, en ze slijten ook niet, zoals
met de papieren reliëfletters op den duur wél gebeurt.
De usb-stick en de brailleleesregel kunnen vervolgens worden aangesloten op
iedere willekeurige computer in het schoolgebouw. Zo heeft Vanissa alle benodigde
informatie, zoals lesmateriaal en huiswerk, altijd binnen handbereik.
De technologie heeft onmiskenbaar grote sprongen gemaakt sinds het brailleschrift
in de negentiende eeuw ontstond. Toch is de basis ervan nog ongeveer hetzelfde:
een systeem van zes puntjes die al dan niet uitsteken en precies de oppervlakte
van een vingertop beslaan. Dat er sinds het begin nauwelijks meer wat aan veranderd
is, mag een bijzondere prestatie heten. Zeker als je bedenkt dat de uitvinder ervan,
Louis Braille, nog maar zestien jaar was toen hij het leeuwendeel van het schrift
had uitgedacht. Dit jaar wordt zijn tweehonderdste geboortedag herdacht met allerlei
activiteiten (zie voor een overzicht www.onzetaal.nl/2009/23/braille.php).

■ Smileys
Louis Braille kwam ziend ter wereld, maar kreeg op driejarige leeftijd tijdens het
spelen in zijn vaders werkplaats een stuk gereedschap in zijn oog. Door de daarop
volgende ontsteking verloor hij het zicht in beide ogen. (‘Tot ons aller geluk’, zoals
de bekende blinde cabaretier Vincent Bijlo er later over zou zeggen.)
Op dat moment bestond er al wel een soort reliëfschrift, maar erg praktisch was
dat niet. De eerste boeken die Louis Braille las, waren bijvoorbeeld gedrukt in een
voelbaar gemaakte vorm van reguliere letters - alsof iemand heel hard op een
typemachine had zitten tikken, maar dan via de achterkant van het papier. Iedere
letter moest hij uitvoerig aftasten voordat hij een idee had om welk teken het zou
kunnen gaan. Een heel boek lezen duurde op die manier een eeuwigheid.
Maar er was nóg een reliëfschrift. Dat was ooit ontwikkeld door het Franse leger
om soldaten 's nachts in alle stilte en zonder licht met elkaar te laten communiceren.
Het ging bij dat nachtschrift om een systeem met twaalf voelbare puntjes, waarbij
iedere combinatie voor een bepaalde letter stond. Het systeem flopte doordat het
veel te moeilijk was voor de soldaten, maar de jonge Louis zag er wel wat in. Hij
ging ermee aan de slag, en vereenvoudigde het schrift tot een zespuntssysteem.
Na zijn 16de bleef hij eraan schaven, en op zijn 28ste was het dan echt af.
Alleen op detailniveau werd het later nog af en toe aangepast. In 2005 bijvoorbeeld,
toen blinden ‘tastten naar tekens voor nieuwe tijden’, zoals Ingmar Heytze het
verwoordde in het gedicht dat hij schreef ter gelegenheid van die aanpassing. Er
kwamen toen voor het eerst in twintig jaar enkele tekens bij, zoals dat voor de euro
en het apenstaartje. Nieuwe tekens voor nieuwe tijden zullen ook wel altijd nodig
blíj́ven: ‘Smileys moet je naar mij niet sturen, want daar kan ik niks mee’, aldus
Vanissa. ‘Dan krijg ik gewoon een lege plek op m'n brailleleesregel.’

Bal, kam, aap
Volgens docent Annelies Buurmeijer is Vanissa een modelleerling. ‘Ze was erg
gemotiveerd om braille te leren, al was het alleen maar om lezend de tijd te kunnen
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doden in het ziekenhuis.’ Dat ziet Buurmeijer ook weleens anders: ‘Veel jongeren
die later in hun leven blind zijn geworden, willen er eerst helemaal niets van weten.
Met braille krijgen ze immers definitief het etiket “blind” opgeplakt. Het is ook erg
frustrerend als je al goed kunt lezen, en dan weer helemaal opnieuw moet beginnen.
Daardoor gaat het soms moeizaam en traag, maar uiteindelijk lukt het ze allemaal
- iedereen kan braille leren.’
Kinderen die vanaf hun geboorte blind zijn, laat Buurmeijer eerst veel
voeloefeningen doen, met een houten raamwerk bijvoorbeeld, dat ingelegd kan
worden met metalen bolletjes. Zo kunnen kleuters al mogelijke puntcombinaties
maken van een centimeter of vijf breed, nog voordat ze weten wat letters eigenlijk
zijn. Die oefenletters worden steeds kleiner, tot het echte lezen met boekjes begint.
De aap, noot, mies van het braille zijn op de Comeniusschool bal, kam, aap, omdat
die relatief makkelijk herkenbare combinaties bevatten.

Foto: Onze Taal

De brailleletters van noot en mies zijn voor beginnende handen behoorlijk pittig.

■ Streng
De abstracte brailleletters doen voor de buitenstaander tamelijk willekeurig aan.
Toch zit er een systeem in, legt Buurmeijer uit. Als je de letters a tot en met j leert,
dan ben je eigenlijk al een heel eind. Voor die letters worden steeds enkele van de
bovenste vier puntjes gebruikt. Van k tot en met t herhaalt de reeks zich, alleen
komt dan het puntje links onderin erbij, en bij de letters u tot en met z ook het puntje
rechts onderin (met uitzondering van de w, die in de tijd van Louis Braille niet of
nauwelijks in het Frans gebruikt werd).
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En ook de cijfers zijn zo moeilijk niet meer als je a tot en met j kunt lezen. Het teken
voor 1 is gelijk aan dat voor a, en dat voor 2 aan dat voor b, enzovoort. Wél gaat er
een aparte code aan de cijfers vooraf, zodat de lezer weet dat hij de tekens moet
opvatten als cijfers. Met hoofdletters werkt het ongeveer net zo: een speciale
tekencombinatie geeft aan dat de letter erna als een hoofdletter gelezen moet
worden. Althans, zo werkt het op papier. De brailleleesregel maakt gebruik van twee
extra puntjes onderin waar dergelijke informatie komt te staan.
Waar Buurmeijer misschien wel het allerstrengst op let bij haar leerlingen, is dat
die beide handen gebruiken bij het lezen: ‘Een volleerd braillelezer gebruikt zes
vingers. Hoe meer vingers over de regels bewegen, hoe sneller je leest. Met de ene
hand scan je alvast oppervlakkig wat er ongeveer gaat komen, met de andere lees
je écht wat er staat. Meestal is die preciezere leeshand de linker. Die wordt niet
voor van alles en nog wat gebruikt en is dus nog wat gevoeliger.’

■ Harry potter

Anne Schipper: ‘Het getuigt van weinig beschaving om de eigen leesvorm van braillelezers
alleen vanuit het kostenaspect ter discussie te stellen.’

In Nederland zijn er tussen de 1500 en 3000 mensen die braille lezen of gebruiken,
schat Anne Schipper, de directeur van de ‘NLBB Vereniging van Leesgehandicapten’
(een belangenorganisatie voor mensen met een leeshandicap) én van het ‘Loket
aangepast-lezen’ (de landelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden). Hij
baseert zijn schatting onder meer op de uitleengegevens. Van de ruim 31.000
gebruikers van de bibliotheek leent ongeveer 10% weleens een brailleboek; de
overige mensen is het vooral om de zogeheten gesproken boeken in de collectie
te doen: een soort uitgebreide versies van de tegenwoordig ook bij ziende mensen
populaire luisterboeken. Wie zich bij die braillebibliotheek een groot gebouw voorstelt
met kasten vol boeken, en leden die hun geleende boeken in linnen tasjes komen
terugbrengen, vergist zich.
Het bestellen van die brailleboeken gebeurt op basis van ‘printing on demand’.
De collectie bestaat momenteel uit zo'n 7500 boeken: van streekromans tot literaire
werken als De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch en van informatieve
boeken over de Tachtigjarige Oorlog tot erotische lectuur. Zodra iemand telefonisch
of via internet een boek heeft aangevraagd, wordt bij de producent de brailleprinter
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geactiveerd. Het uitgeprinte boek wordt in behapbare bundels aan elkaar geniet,
en bezorgd door TNT Post. Die doet dat gratis, want zo is dat van oudsher geregeld
in de internationale regels van het postleenverkeer aan blinden en slechtzienden.
De pakketten zijn vaak enorm. ‘Als je alle delen van Harry Potter bestelt, krijg je
een stapel die minimaal tot het plafond reikt’, volgens Schipper, die omhoogblikt in
het riante Haagse pand waarin beide organisaties zijn gevestigd.
Braille heeft de ruimte nodig. Om een letter goed te kunnen voelen moet die al
snel een vierkante centimeter groot zijn. Ook de spatiëring en de marges zijn veel
ruimer dan in reguliere drukken. Bovendien komt het reliëfschrift pas goed tot zijn
recht op stevig, dik papier. ‘Een hele winst is wel dat de bladen tegenwoordig
dubbelzijdig geprint kunnen worden’, zegt Schipper.
Na lezing verdwijnt het brailleboek bij menig lezer bij het oud papier, want het
hoeft niet terugbezorgd te worden, en de meeste mensen hebben geen plaats om
het te bewaren.

■ Medische vooruitgang
Het klinkt allemaal nogal omslachtig - en duur. Schipper schat de kosten van de
braillediensten op een miljoen euro per jaar. En dat terwijl er dus in feite relatief
weinig braillelezers zijn. Ten opzichte van het aantal visueel gehandicapten
(schattingen lopen uiteen van 200.000 tot 600.000) vallen de 1500 à 3000
braillelezers eigenlijk in het niet.
Daar komt nog bij dat het gaat om een groep die de komende jaren bepaald niet
zal groeien. Het aantal blindgeboren kinderen neemt af, mede door de medische
vooruitgang. Wel ontstaat er steeds meer blindheid onder ouderen, onder meer
veroorzaakt door een toename van de levensverwachting en door ziektes als
ouderdomsdiabetes. Maar omdat het leren van een volslagen nieuw leessysteem
bepaald geen sinecure is, nemen veel ouderen geschreven teksten liever niet lezend
maar luisterend tot zich. Via spraaksynthese bijvoorbeeld, waarbij digitale teksten
door de computer automatisch worden herkend en uitgesproken. Iedereen die
weleens een sms-bericht heeft ontvangen op de vaste lijn, of de ‘Verteller’ in Windows
Vista ooit heeft geprobeerd, weet hoe dat ongeveer klinkt. Langere teksten worden
ook wel ingesproken door al dan niet professionele stemmen. Dat gebeurt
bijvoorbeeld bij de gesproken boeken uit de collectie van de bibliotheek, en bij
sommige lemma's in de internetencyclopedie Wikipedia.

■ Mythe
Heeft braille wel toekomst nu het aantal jonge brailleleerders afneemt en er
alternatieven voorhanden lijken te zijn? Het radioprogramma De ochtenden ging
vorig jaar mei op zoek naar het antwoord op die vraag. Volgens de critici die aan
het woord gelaten werden, wordt er in Nederland onevenredig veel geld uitgetrokken
voor iets waar bijna niemand wat aan heeft, alleen maar omdat het puntjesschrift
nu eenmaal iets magisch lijkt te hebben. In die uitzending werd braille een ‘mythe’
genoemd - het eind ervan zou in zicht zijn.
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Anne Schipper verbaast zich nog altijd zichtbaar over de in zijn ogen ‘onzindelijke’
discussie. ‘Het getuigt van weinig beschaving om de eigen leesvorm van braillelezers
alleen vanuit het kostenaspect ter discussie te stellen. Braillelezen is voor blinden
het enige gelijkwaardige alternatief voor lezen. In een beschaafde samenleving
moet dit principe centraal staan. Wie braille overboord gooit, maakt blinden praktisch
analfabeet. Hoe je Saakasjvili schrijft of wiiën? Iemand die alleen maar luisterteksten
voorgeschoteld krijgt, zal het niet weten, want het woordbeeld gaat op die manier
verloren.’
Wel vindt Schipper dat er steeds gekeken moet worden of er doelmatiger met het
beschikbare geld omgesprongen kan worden: ‘We willen boeken, kranten en
tijdschriften via internet bijvoorbeeld zo veel mogelijk direct toegankelijk gaan maken
voor braillelezers. Dat heeft als bijkomend voordeel dat zij andere mensen steeds
minder nodig hebben om iets te kunnen lezen.’

■ Blikkerig
Ook Vanissa leest liever braille dan dat ze voorgelezen wordt via professionele
stemmen of spraaksynthese: ‘Je maakt jezelf daarmee minder afhankelijk van
apparatuur’, zegt ze. ‘Verder kan ik me tijdens het lezen beter concentreren, en
daardoor blijft de inhoud beter hangen.’
‘Bovendien klinken die automatisch voorgelezen teksten nog altijd wel erg
blikkerig’, voegt Annelies Buurmeijer daaraan toe. ‘Ik zou er zelf nog geen vijf minuten
naar kunnen luisteren.’ Buurmeijer ziet ook jongeren die zich wél meer op het gehoor
richten - een van haar andere leerlingen bijvoorbeeld, Ihab van elf jaar, die even
verderop zit te oefenen. Hij schakelt moeiteloos tussen de voorlees- en de
braillestand van zijn computer.
Veel zal afhangen van de technologische ontwikkelingen de komende jaren, en
op dat gebied is er nog veel te verwachten. ‘We zien ernaar uit,’ zegt Schipper, ‘want
door de zegeningen van de techniek hoeft een visuele beperking op den duur geen
handicap te zijn. Maar zolang mensen gebruikmaken van braille, zullen we het
blijven koesteren.’
Meer informatie (o.a. over de genoemde organisaties, het Louis
Braille-jaar, en braille als lettertype) vindt u op
www.onzetaal.nl/2009/23/braille.php.
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Iktionaire
Belevingswereld
Google eens: ‘belevingswereld’ en ‘sluit aan’. Talloze hits. Meestal gaat het om
kinderen, maar niet altijd. Ook volwassenen hebben een ‘belevingswereld’ waar
dingen ‘bij moeten aansluiten’. Het is een soort moderne mantra, een ‘dikwijls
herhaalde uitspraak’, zoals Karel van het Reve het noemde. Of, naar zijn Franse
voorganger Flaubert, een ‘idée reçue’, in het Nederlands vertaald als ‘pasklaar idee’.
Van gevangenisstraf is nog nooit iemand beter geworden, een potlood is een
fallisch symbool, een goede schrijver gebruikt niet twee keer achter elkaar hetzelfde
woord, hoe harder de matras hoe gezonder. En: om effectief te zijn moet een
boodschap ‘aansluiten bij de belevingswereld van de ontvanger’.
Sommige beweringen hebben blijkbaar een natuurlijk waarheidsgehalte, zodat
niemand op het idee komt ze ter discussie te stellen. Een rots die over een rivierbed
rolt wordt steeds kleiner, en toch zie je in een dal tussen de kiezeltjes soms een
enorme kei liggen. Zo is het met bepaalde ideeën blijkbaar ook - terwijl andere keien
breken en afbrokkelen, rollen andere ongeschonden voort en winnen vanzelf aan
gewicht. Iedereen zegt het, dus het zal wel waar zijn, het zal wel waar zijn, want
iedereen zegt het. Als Napoleon spoorwegen gehad had, zou hij nooit een slag
verloren hebben. Ons zegt het niet zo veel, maar in de tijd van Flaubert zei men dat
op verjaarsfeestjes. Karel van het Reve noemde hem al in 1977, maar hij is nog
steeds in omloop: ‘De maatschappij wordt steeds ingewikkelder.’
Die van de ‘belevingswereld’ is recenter, vermoed ik.
De hortus botanicus: ‘Het programma sluit aan bij de belevingswereld van de
leerlingen, bij de kerndoelen van het primair onderwijs en bij de leermethode
“Leefwereld”.’
Een internetforum voor leerkrachten: ‘Sneeuwklokjes? Heel leuk idee - maar nu
al? Dit sluit wat mij betreft totaal niet aan bij de belevingswereld van de kinderen.’
Een communicatiebureau: ‘Soms schieten brochures of folders hun doel voorbij.
De redenen zijn legio: de tekst is te ingewikkeld, de tekststructuur is niet duidelijk,
de tekst sluit niet aan bij de belevingswereld van de doelgroep en zo kunnen we
nog wel even doorgaan.’
Wat u zegt.
Wat een ‘belevingswereld’ eigenlijk is, wordt nooit vermeld. Blijkbaar worden wij
geacht dit te weten. Voorkennis? Belangstelling? Referentiekader? Wereldbeeld?
Die sneeuwklokjes bieden wellicht een aanknopingspunt. Als in een lesplan voor
de basisschool sneeuwklokjes voorkomen terwijl er buiten geen sneeuwklokjes te
zien zijn, sluit zo'n les ‘niet aan bij de belevingswereld van de kinderen’. Het woord
klinkt naar iets innerlijks - beleving, denkwereld - maar het verwijst blijkbaar juist
naar iets buiten ons; ook als er geen sneeuwklokjes in de tuin staan, kunnen ze
immers best in het hoofd van een kind zitten. Of anders wellicht het concept ‘bloem’,
waar het sneeuwklokje dan weer een variant op is. Nee, fout, om tot de
belevingswereld van kinderen te behoren moeten sneeuwklokjes ook echt eerst
opgekomen zijn. Geen sneeuwklokjes dit jaar? Jammer, dan komen ze ook niet aan
bod.
Je kunt eigenlijk alleen over onbekende dingen spreken als ze bekend zijn.
Onderwijs over vrede in oorlogsgebieden heeft geen zin. Eerst de school beschieten,
dan pas lesgeven over oorlog. Anders krijg je geheid
belevingswereldaansluitproblemen.
‘Genoemd hortus-programma bevat uitsluitend informatie over skinny jeans,
clubbing, lipgloss en döner kebab. Botanische kennis werd achterwege gelaten
aangezien deze niet aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen.’
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Ik weet niets over de Mongoolse keuken. Wie mij iets over deze keuken wil leren
kan beter zelfmoord plegen, want die informatie zal nooit kunnen aansluiten bij mijn
belevingswereld.
‘Hallo kinderen, vanmiddag hebben we het over klassieke muziek!’
‘Klasse-wát?’
‘Haha, nee hoor, juf maakt een grapje. Want wat heb ik hier? Een dvd van K3!’
‘Yeeeeeehhhh!!!!!’
Jan Kuitenbrouwer
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Joop van der Horst
Afscheid tegen wil en dank
De toekomst van het handschriftonderwijs
Het handschrift moet weer stevig worden verankerd in het onderwijs. Dat
vinden veel lezers van Onze Taal, zo blijkt uit een recente peiling. Dat
verlangen is begrijpelijk, maar niet zo realistisch, vindt Joop van der Horst.

Beroemd handschrift: het dagboek van Anne Frank.
Uit: Ik probeer mijn pen, Amsterdam, Bakker, 1979.

Heel wat mensen vinden dat er op school meer gedaan moet worden aan een
duidelijk handschrift. Die indruk heb ik al een hele poos. Door de discussierubriek
‘Hom of kuit’ in dit blad weten we het nu zeker. Frank Jansen wierp in de
decemberaflevering de vraag op of er op school meer aandacht moet komen voor
het schrijfonderwijs. Er hebben 311 lezers geantwoord, en een grote meerderheid
van hen, 278 (89,4%), is inderdaad van mening dat de school meer aandacht moet
besteden aan het schrijven. Op de website van Onze Taal staan een boel
commentaren. Daarin wordt veel gezegd wat mij uit het hart gegrepen is. Maar ik
heb niet meegestemd.
Ik ben een verstokte met-de-hand-schrijver en ik schrijf, al zeg ik het zelf, een
niet onaardige poot. Ik heb dat op school geleerd met pen en inkt, uit een methode
van ene Tazelaar. Die naam is me bijgebleven. Hij stond namelijk op de kaft van
alle schriftjes, en als kind vond ik dat zo'n rare naam. Men noemt het soms een
kroontjespen waar we mee schreven, maar dat was het niet. Het was een pen met
een ‘voetje’. Vanaf de middelbare school werd het een vulpen, en dat is bij mij zo
gebleven. Een balpen gebruik ik enkel op papier dat geen vulpen verdraagt, wat
tegenwoordig nogal vaak het geval is. Door opleiding en beroep schrijf ik bijna alle
dagen en nogal veel: brieven, dagboek, aantekeningen, artikelen, boeken. Ook als
ik de computer gebruik, is de eerste versie meestal handgeschreven. Niet uit principe
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of zo, veeleer uit ouderwetsigheid. Ik ben het zo gewend, en zo gaat het mij het
beste af.

■ Renaissance-schrift
De aanleiding voor de ‘Hom of kuit’-vraag van december was een berichtje in de
krant, onder andere in NRC Handelsblad van 9 november. Daar werd gezegd dat
het handschrift van scholieren steeds onleesbaarder wordt. Voor wie in het onderwijs
werkt, is dat geen nieuws. Al minstens 25 jaar zien we hoe de handschriften,
gemiddeld, achteruitgaan. Ik moet tegenwoordig al eens een student uitnodigen om
zijn examenwerk te komen voorlezen als ik zijn gekriebel niet ontcijferen kan. Tot
nu toe kunnen zij hun geschrift achteraf nog wel zelf lezen. Ik verwacht dat het
weldra niet meer lukt.
Ons handschrift, de vorm van onze geschreven letters, gaat terug op de
humanisten van de zestiende eeuw. In de Middeleeuwen schreven de mensen
anders. In de Renaissance waren het de humanisten die met een nieuw handschrift
kwamen, geïnspireerd op de Oudheid. En het is dat geschrift, met kleine
aanpassingen, dat in heel Europa ingang heeft gevonden, en dat ook nu nog
onderwezen wordt. Ons handschrift is een Renaissance-schrift.
In ander verband, in mijn boek over Het einde van de standaardtaal (Amsterdam
2008) heb ik betoogd dat de taal-cultuur van de Renaissance en alles wat daarmee
verbonden is, tegen het einde van de twintigste eeuw op z'n einde loopt. Dat daarmee
ook ons Renaissance-handschrift in zwaar weer zou komen, daar kon je op wachten.
Maar zo ver hoeven we het nu niet te zoeken. Er zijn genoeg andere zaken om te
overwegen.

■ Opa en oma
Vanaf het eind van de negentiende eeuw is er veel veranderd. Ik ga voorbij aan de
opkomst van de schrijfmachine (vanaf circa 1876), om meteen te beginnen met de
balpen, in Europa vanaf ongeveer 1950. Toen ik leerde schrijven, in 1955/1956,
waren er al balpennen in
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omloop, maar op school mocht je die niet gebruiken. Uit den boze, zoals het toen
heette, ‘verwoestend voor het handschrift’, slecht voor de fijne motoriek. Niettemin
heeft de balpen veel terrein gewonnen, en de pen met de inktpot is verdwenen. Kan
het zijn dat de bezorgde leerkracht anno 1955 een beetje gelijk had? Zoveel is zeker
dat de balpen minder fijne beheersing van de motoriek vergt, en dat dus objectief
vaststaat dat latere generaties leerlingen in dit opzicht, gemiddeld, minder geoefend
zijn.
Belangrijker lijkt me dat de laatste tien of vijftien jaar buiten de school bijna
niemand meer met de hand schrijft, noch met kroontjespen of vulpen, noch met
balpen. Men stuurt e-mails, men chat, een brief wordt getypt en daarna uitgeprint.
Zelfs het boodschappenlijstje van Albert Heijn kun je op het internet aanvinken. De
moderne jongere ziet ook nauwelijks meer voorbeelden van andermans geschrift,
want opa en oma mailen eveneens. Dat betekent dat de handgeschreven tekst
(brief, dagboek, scriptie, in een niet eens zo ver verleden ook boekmanuscripten)
nagenoeg geheel uit onze cultuur verdwenen is. Enkel binnen de school is het
handschrift er nog, en zoals nu iedereen in de krant heeft kunnen lezen, leidt dat
een kwijnend bestaan.

■ Marginaal
Voordat u gaat zeggen dat dit erg is, of juist een grote vooruitgang, of wat ook maar
uw mening wezen mag, laten we eerst proberen de feiten onder ogen te zien. Feit
is dus dat het handschrift in onze cultuur marginaal geworden is. Een feit is ook dat
dit een nieuwe situatie is, helemaal anders dan de afgelopen 500 jaar. Dan is het
niet verwonderlijk, lijkt me, dat ons handschrift door gebrek aan oefening, door
gebrek aan voorbeelden en door de afwezigheid van maatschappelijk belang, niet
langer de kwaliteit kan handhaven van vroeger.
Honderden jaren leerden schoolkinderen om goed en leesbaar te schrijven opdat
ze na school, in hun werkzame leven, goed en leesbaar zouden schrijven. Hard
nodig, want er werd onnoemelijk veel geschreven. Momenteel leren de kinderen
schrijven terwijl tijdens het leren al duidelijk is dat ze dat later haast nooit meer zullen
doen. Ik ben niet blind voor de beperkte maar reële functie van het handschrift
gedurende de schooljaren. Maar dit is slechts een schim van het vroegere belang
van leesbaar schrijven.

■ Drijfzand
Interessant aan dat krantenbericht over de handschriften vond ik vooral de vermelding
van allerlei organisaties en personen die het kwaad meteen krachtig willen bestrijden.
Of eigenlijk willen ze dat niet; ze willen dat de school het zal doen. ‘School, doe er
wat aan!’ Ook in allerlei reacties op de website van Onze Taal valt dat te lezen. Veel
van die reacties zijn volgens mij gebaseerd op verkeerde veronderstellingen. Als
schrijffreak spijt het me dit te moeten zeggen, maar het is niet anders. Met name
drie veronderstellingen keren in de discussie steeds weer terug, alle drie
ondeugdelijk.
De eerste veronderstelling die we telkens weer tegenkomen, is dat als leerlingen
iets niet kunnen, of onvoldoende kunnen, dat het dan door de school komt. Of positief
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geformuleerd: als de school nu maar zijn best zou doen en er voldoende tijd en
aandacht voor vrijmaakt, dat het dan lukt. Het is een mening die vooral buiten het
onderwijs opgeld doet. Ik weet niet waar dit malle idee vandaan komt.
Gegeven de hedendaagse zeer beperkte functie van het schrijven, namelijk enkel
op school, gegeven de nagenoeg totale afwezigheid ervan buiten de school, dat is:
geen situaties waarin het moet, geen voorbeelden (en nog afgezien van misschien
een mindere basisoefening door ander schrijfgerei; daar wil ik af zijn), zullen zelfs
de allerbeste leerkrachten, bij maximale tijdsinzet, nooit meer het niveau bij hun
leerlingen bereiken dat vijftig of honderd jaar geleden normaal was. Zelfs niet als
de kroontjespen en de inktpot weer ingevoerd zouden worden en de balpen ten
strengste verboden. Twee maatregelen die ik overigens niet waarschijnlijk acht.

Illustratie: Hein de Kort

Een andere foute veronderstelling is zo mogelijk nog naïever: als iets goed, mooi,
nuttig of belangrijk is, dan zal het wel blijven bestaan. Er was in deze wereld echter
veel goeds, moois, nuttigs of belangrijks dat nu niet meer bestaat. Dit kan gelijkelijk
gelden voor een standaardtaal, een snelle postverbinding tussen Amsterdam en
Brussel, ongerepte natuur en een leesbaar handschrift. Het is niet omdat leesbaar
schrijven op dit moment nuttig is op school, dat er geschreven zal blijven worden.
De derde op drijfzand gebouwde veronderstelling is dat wat leerlingen anno 1950
konden leren, ze ook in 2009 kunnen leren. Hoe weet u dat zo zeker? Het is een
gevaarlijke miskenning van de veranderende situatie. Concreet: schrijven anno
2009 verkeert in een onvergelijkbaar andere context dan schrijven in 1950. Wie dit
feit niet als vertrekpunt voor zijn discussie neemt, loopt groot gevaar de kern van
de zaak te missen.
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■ Laptopjes?
We zitten in een netelige situatie. Niemand ervaart die scherper dan de juf op de
basisschool, groep drie of vier. Morgen is er weer schrijven. Dat staat zo op het
rooster. Wat is wijsheid? Zolang niet alle zesjarigen meteen op school een laptopje
krijgen, zal er nog wel geschreven worden. Pleit ik voor laptopjes in groep drie?
Volstrekt niet. Maar tegelijkertijd voel ik mee met al die juffen en meesters, die dag
in dag uit zich inspannen om de kinderen te leren schrijven, zo goed mogelijk. Dat
is wat de samenleving van hen verwacht, en hier en daar op hoge toon zelfs éíst.
De samenleving die zelf het schrijven buiten school vrijwel afgeschaft heeft. Een
samenleving dus die nagenoeg alle steun aan dit schrijven onttrokken heeft. De
kinderen moeten iets leren waar de wereld buiten de school eigenlijk alle
belangstelling voor verloren heeft. Maar o wee als de school niet alle kinderen keurig
leert schrijven! Begint u al iets te dagen van de wonderlijke, ja tegenstrijdige situatie?
Ik schreef al dat ik zelf een verstokte vulpenschrijver ben, en ik betreur het dat er
onleesbaar geschreven wordt. En de pleidooien voor een goed handschrift zijn me
uit het hart gegrepen. Maar toch, ze zijn ook hypocriet. De samenleving kan niet
met de ene hand eisen stellen die ze met de andere hand van tafel veegt of zelfs
regelrecht tegenwerkt. Daarom heb ik mij van stemming onthouden.

Kritiek op staatsteun boeren VS
de Volkskrant
Sonet
Men leert op school veel meer van horen zeggen
dan van zien, lezen en schrijven, naar nu blijkt;
dus is mijn taak concentieus te blijven dreggen
naar verdronken woorden of wat daar nog op lijkt.
Mij wordt halstarig- en pietlutigheid verweten,
'k zou te nauwletend zijn, al te atent en akuraat
maar wordt een letter onheroepelijk wegevreten
dan is dat Rijkschuld - taalverkrachting door de Staat.
Zie de ennen triomferen in het kanspel van de taal
en de tussen-s creperen, al staat die grammaticaal
in zijn volste bestaanrecht, zuiver genitief bekeken.
Staatsteun. Hulp aan de staat is dat, basaal. Asociaal.
Paradoxaal en koeterwaal, nonsensicale orakeltaal.
Nederland lijdt voor altijd aan chrijf- en praakgebreken.
Dr. E.I. Kipping,
Nederlands rechtpersoon
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Foto: Roel Bazen

Taaltest
Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1.

a.
b.
c.

abces
abces
abces

2

a.
b.
c.

accupunctuur
accupunctuur
accupunctuur

3.

a.
b.
c.

patat friet
patat frite
patates frites

4.

a.
b.
c.

socialisen
socialisen
socialisen

5.

a.
b.
c.

tagliatele
tagliatele
tagliatele

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

damesbroek
korte broek
strakke broek

a.
b.
c.

goedkoop
ongegrond
brutaal

2. gratuit
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3. lors
a.
b.
c.
4. praaien
a.
b.
c.

lompe kerel
mijnwerkersgereedschap
slons

aanroepen
oplichten
paaien

C. Zoek de fouten
1. Hoewel ze er prachtig uit zag toen ze in haar getailleerde Dirndljurk voortschrijdde
gedroeg ze zich liederlijk.
2. ‘Zulk promiscu gedrag brengt die hellewicht nog in het voorgeborgte van de
hel’, verzuchtte haar heeroom, die haar van achter zijn monocle gadesloeg.

D. Extra
Waar komt het woord carnaval vandaan?
a. carrus navalis (‘scheepskar’)
b. carre levare (‘wegnemen van het vlees’)
c. carne vale (‘Vaarwel, vlees!’)

De antwoorden vindt u op bladzijde 67 van dit nummer.
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Riemer Reinsma
Namen op de kaart
Straatnamen in namaakvestingstadjes
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.
Stedenbouw is niet meer wat het was. De nieuwste mode is: nieuwe huizen bouwen
die er van buiten eeuwenoud uitzien, maar binnen het comfort van de eenentwintigste
eeuw bieden. De laatste jaren verrijzen er zelfs complete ‘vestingstadjes’ nieuwbouwwijken die zich als oud vestingstadje voordoen maar gebouwd zijn op
plaatsen waar nooit enig verdedigingswerk heeft gestaan. Het zijn er momenteel
drie, namelijk de wijken Veste (in Brandevoort, bij Helmond), Citadel (in Heemskerk)
en Vestingstad (in Schuytgraaf, bij Arnhem). Ze geven hun bewoners de indruk dat
die in de luwte van de grote, drukke wereld leven, en een beschermd bestaan leiden.

■ Ganzeveer
Architectonisch zijn deze wijken redelijk getrouwe kopieën van bestaande stadjes,
maar hoe zit het met de straatnamen? De oorspronkelijke stadjes hebben een
karakteristiek stratenpatroon - en dito straatnámenpatroon. Neem een echte
vestingstad als Culemborg, waarvan de binnenstad wordt begrensd door de
Noorderwal, Oosterwal, enzovoort, en waar de Markt in het midden ligt, als een spin
in het stratenweb. Je mag verwachten dat zulke namen allemaal ook weer
terugkomen in de nieuwe vestingstadjes. Is dat ook zo?
Alles bij elkaar tellen de drie nieuwbouwstadjes 26 straatnamen. Maar daarvan
komen er slechts drie óók voor in de echte vestingsteden. Dat wil zeggen, in de
binnensteden daarvan; buitenwijken doen natuurlijk niet mee. Die drie namen
behoren dan bovendien nog niet eens tot de categorie die in de oorspronkelijke
steden het meest gangbaar is: het zijn geen namen van het type Noorderwal of
Markt. De straten in kwestie heten Lauwerstraat (de naam komt ook in de binnenstad
van Utrecht voor: Korte en Lange Lauwerstraat), Middellaan (ook in Breda), en de
Musket (ook in Coevorden). Drie straatnamen van de 26, dat is een magere oogst.
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De Boekdrukkersveste in Vestingstad, bij Arnhem.
Foto: Riemer Reinsma

Weinig overeenkomst dus met de straatnamen in echte vestingsteden. Wel is het
zo dat de nieuw gegeven straatnamen vaak naar het verleden verwijzen. Vestingstad
heeft bijvoorbeeld een Boekdrukkersveste, en Citadel een Gildenplein. Andere
straatnamen herinneren aan oude gebruiksvoorwerpen, zoals Ganzeveer (voormalig
schrijfgerei) en Hevel (een werktuig dat door wevers gebruikt wordt). Of ze verwijzen,
heel toepasselijk, naar de vestingbouw zelf, zoals de straatnaam Weergang - een
weergang was een overdekte houten omloop boven op een vestingmuur.

■ Nostalgische sfeer
Ondanks al die verwijzingen naar het verleden blijft er een belangrijk verschil tussen
oud en nieuw. In de oorspronkelijke stadjes hielpen de namen je je plaats te bepalen
in het warnet van steegjes en straten. Het waren een soort oriëntatiepunten: de
Noorderwal lag aan de noordgrens van de bebouwing, de Markt in het midden. In
de nieuwe stadjes hebben de straatnamen die oude functie nog maar zelden. Zeker,
de Broederwal en de Neerwal (allebei in Veste) liggen zoals echte wallen aan de
rand van de bebouwing. En De Plaetse, nadrukkelijk ouderwets gespeld, is de naam
van het plein dat midden in de wijk Veste ligt. De verwijzing naar het verleden gaat
in dit laatste geval overigens mank, want in echte vestingsteden heet het centrale
plein altijd Markt. De naam Plaats (tegenwoordig altijd zonder e gespeld) komt alleen
in dorpen voor. Én in Den Haag - maar dat is uiteindelijk óók een dorp.
De overige 23 straatnamen hadden dus evengoed op elke andere plek in het
stadje kunnen liggen. Het is duidelijk: de namen in de nieuwe vestingstadjes dienen
niet meer als oriëntatiemiddel. Maar een andere functie hebben ze wél heel duidelijk:
met hun verwijzingen naar het verleden willen ze een nostalgische sfeer scheppen.
En het is niet toevallig dat sommige van deze nieuwe namen óók voorkomen in
buitenwijken van steden of dorpen. Zo is er ook een Weergang in de
nieuwbouwwijken van plaatsen als De Goorn, Emmen en Zeewolde. En dat zijn
geen vestingsteden - ook geen nieuwe.
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Ewoud Sanders
Reetketelsteenbikkers lichten
Bargoens [11]: bajestaal van nu

De Bijlmerbajes in Amsterdam.
Foto: Wikimedia Commons / Mig de Jong

Het Bargoens was vroeger de lingua franca van de zelfkant. Welke
woorden uit het Bargoens hebben het tot de standaardtaal geschopt?
Daarover ging deze serie tot nu toe. Ter afwisseling een aflevering over
moderne dieventaal.
Het Bargoens was een sociolect, een taal die tot het begin van de twintigste eeuw
door een bepaalde sociale groep werd gesproken. Bargoens wordt wel ‘de taal van
de dieven’ genoemd, maar ook landlopers, inbrekers, pooiers, prostituees en allerlei
andere mensen die aan de zelfkant leefden, spraken of verstonden het Bargoens.
De groep waar deze taal bij hoorde, bestaat inmiddels niet meer als aparte sociale
klasse, maar is opgedeeld in vele groepen, bendes, kartels en individuen. Daarom
zou je het Bargoens een ‘dode taal’ kunnen noemen.
Dat wil niet zeggen dat hedendaagse criminelen zich niet meer bedienen van een
geheimtaal. ‘Vanwege het gevaar van afluisteren communiceren vrijwel alle
onderzochte drugshandelaren in geheim- of codetaal’, concludeerden Kleemans,
Van den Berg en Van de Bunt in 1998 in hun rapport Georganiseerde misdaad in
Nederland.

■ Codewoorden
De politie stuit soms op codewoorden, schrijven de onderzoekers, die niet alleen
binnen één specifieke groep worden gebruikt, maar ook in meerdere criminele
samenwerkingsverbanden. Je zou dit, schrijven zij, ‘een soort Bargoens’ mogen
noemen. In hun rapport sommen de onderzoekers een aantal van die codewoorden
op:
- beetje verkouden zijn ‘problemen hebben’
- biertje, koffie of thee drinken ‘ontmoeten’
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-

boek ‘paspoort’
bruine sinaasappelen ‘heroïne’
foto ‘proefmonster’
gamba ‘een kilo cocaïne’
papier ‘geld’
post ‘geld’
schaapje ‘vrouw’
vis ‘hasj’
wit ‘cocaïne’
zwart ‘heroïne’ (ook wel ‘bruin’ genoemd)

Het gaat hier om woorden, aldus de onderzoekers, die ‘met enige fantasie wel te
herleiden [zijn] tot de feitelijke boodschap’. Maar veel zijn het er niet en de conclusie
van de onderzoekers luidt dan ook: ‘Het idee dat het criminele milieu doorgaans
gebruik zou maken van zeer geraffineerde vormen van codetaal, wordt door ons
onderzoeksmateriaal niet bevestigd.’

■ Om de tuin leiden
Wat doen hedendaagse criminelen dan wel om de politie, die altijd kan meeluisteren,
om de tuin te leiden? Zij spreken bijvoorbeeld met elkaar af - men mag aannemen
wanneer ze samen een biertje, koffie of thee drinken - dat gangbare woorden een
totaal andere betekenis krijgen. Ook hiervan geven de onderzoekers een voorbeeld,
uit een afgeluisterd telefoongesprek.
In dat gesprek hoorden ze de ene drugshandelaar tegen de andere zeggen dat
hij zijn nichtje in Maastricht ging bezoeken. Dat nichtje hield erg van ‘pauselijke
roomse dingen’. Het ‘nichtje’, zo bleek bij onderzoek van de politie, bleek in feite de
leider te zijn van een religieuze beweging die tevens in hasj handelde. En met
Maastricht bleek Istanbul te zijn bedoeld.
Het vergt enige oefening, deze codetaal (‘Nee, nee, met Breda bedoel ik dus
Bogotá!’), maar dit is natuurlijk geen
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Bargoens meer: het is geen wijderverbreide geheimtaal van een aparte sociale
klasse. Meer geavanceerde codetaal trof de politie indertijd aan in het faxverkeer.
Er werden reeksen cijfers doorgefaxt waarbij ieder cijfer stond voor een letter. Bij
telefoonnummers was de code: bij ieder cijfer 1 optellen, dan heb je het goede
nummer. Toch gaat dit allemaal om codetaal voor bepaalde, zeer kleine groepen,
niet om de taal van een grotere sociale groep.

■ Bijlmerbajes
Waar je die meer algemene codetaal nog wél ziet, is in de Penitentiaire Inrichting
Over-Amstel, beter bekend als de Bijlmerbajes in Amsterdam. En zonder twijfel ook
in andere gevangenissen in Nederland.
In 1998 heb ik gecorrespondeerd met iemand in de Bijlmerbajes. Dat was een
blanke, hoogopgeleide man die vastzat (‘op cel’, schreef hij zelf) wegens oplichterij.
Op mijn verzoek heeft hij een lijst aangelegd van de woorden en uitdrukkingen die
hij daar hoorde. Bij sommige woorden staat een toelichting en een voorbeeldzin.
De tekst is van hem, ik heb een en ander alleen maar een beetje rechtgetrokken.
Er zitten een paar woorden tussen - rat, matennaaier, zingen, plus sommige
scheldwoorden - die een bredere verbreiding hebben. Of ze nu nog zo in de
Bijlmerbajes worden gebruikt, kon ik niet nagaan, maar de kans lijkt me groot.
Sommige ervan zijn ook bekend in straattaal of in Algemeen Informeel Nederlands.
Een waarschuwing voor de fijngevoelige lezer: hier stoppen met lezen! Het leven
is hard in gevangenissen, en het taalgebruik is navenant.
afgestraft zijn ‘je definitieve straf ontvangen hebben; je uitspraak binnen hebben’
apenlul ‘zwarte Afrikaan’ blauwen ‘bewakers’ (naar het blauwe uniform)
blauwenlikker ‘iemand die bij de bewakers slijmt’ (‘Oppassen, dat is een
blauwenlikker.’)
broodpoot ‘iemand die voor telefoonkaarten of drugs (in de bajes is geen geld)
zijn lichaam in de douche verkoopt’ (komt maar soms voor, heel soms, vaak ook
een gerucht dat een eigen leven leidt; ‘Vuile broodpoot, tyfus broodpoot!’)
buizen (werkwoord) ‘via verwarmingsbuizen met elkaar communiceren’
buizenneuker ‘iemand die de hele nacht op de verwarmingsbuizen loopt te
rammen of te tikken (uit eenzaamheid bijvoorbeeld) en daarmee de anderen uit hun
slaap houdt’
crêpe moeten ‘zelfmoordvrije, crêpepapieren kleren aan moeten’ (dat gebeurt
als je in volstrekte isolatie moet en ze uit voorzorg elk potentieel zelf-moordwapen
(knopen die je kunt inslikken, een riem waaraan je je kunt ophangen, etc.) wegnemen;
‘Ik moest drie dagen crêpe.’)
droogneuken ‘je aftrekken na een nachtelijke Filmnet-seksfilm’ (‘Het was weer
droogneuken vannacht.’)
vuile droogneuker ‘iemand die zich duidelijk hoorbaar (soms met opzet) en heel
vaak aftrekt’
droog staan ‘geen seks hebben’ (‘Hij staat al twee jaar droog.’)
joekel ‘zwarte’
joekelen (racistisch tijdverdrijf) ‘zwarten pesten’ (‘Zullen we even gaan joekelen?’)
kamelenneukers ‘Arabieren’
kindertikker ‘kinderlokker’
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klankie ‘vrouwelijke bewaarder, vaak te herkennen aan het geklak van haar
hakken’ (aan de klánk dus; celdeuren zijn dicht, je gaat meestal alleen maar op je
gehoor af; ‘Een nieuw klankie, zo te horen.’)
kopper ‘kopstoot’ (‘Iemand een kopper geven.’)
koud zetten ‘in volstrekte isolatie plaatsen’ (‘Ze hebben hem koud gezet.’)
lichten ‘tijdens detentie door stillen worden opgehaald voor verder verhoor’
(‘Morgen word je om 10.00 uur gelicht.’)
loskomen ‘de bajes verlaten’
de lucht ‘het luchten’ (‘Hoe laat is de lucht?’)
luchters ‘zij die gelucht worden’ (‘Er zijn niet veel luchters vandaag.’)
matennaaier ‘iemand die gedetineerden verlinkt bij bewakers’
nasipoot ‘Chinese flikker’
noodpoot ‘iemand die uit seksuele nood contact met een ander van hetzelfde
geslacht zoekt’
nuller ‘iemand die nooit of bijna nooit van cel komt, een eenling’
iemand prikken ‘iemand licht bewerken met een vork of mes’
een wijf prikken ‘een vrouw een beurt geven’ (‘Ik zou dat wijf graag even willen
prikken.’)
rat ‘verrader, iemand die bij de politie heeft doorgeslagen’ (‘Dat is een rat.’)
reetketelsteenbikker ‘fikker’
selecteur ‘iemand die een bajes voor je uitzoekt als je weg moet uit het huis van
bewaring’
transport ‘door de boevenwagen worden opgehaald om naar de rechtbank te
gaan’ (‘Hij heeft morgen transport.’)
vlaai ‘iemand met een zachte g’ (waarschijnlijk een verwijzing naar de Limburgse
vlaai; ‘Dat is een vlaai, dat hoor je zo.’)
vogelen ‘op cel naar vogels kijken, meeuwen vaak, die worden gelokt met
broodkorsten’ (een belangrijk tijdverdrijf in de bajes; ‘Ik heb wat gevogeld.’)
zandneukers ‘Arabieren’
zingen ‘doorslaan, alles vertellen bij het verhoor’ (‘Hij heeft gezongen.’)
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Guus Middag
Zong
Twië bein
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 op zo'n stille zondagmiddag dat ik, luisterend naar zo'n stil
zondagmiddagprogramma ergens op een achterafzender, plotseling polonaisemuziek
uit de radio hoorde komen. Hoempa, carnaval, toeters en trompetten, een lekker
hosritme en allemaal mensen die in een voor mij onverstaanbaar rooms dialect
meezongen. Na afloop was er een geleerde meneer die veel verstand had van
kerkelijke en andere moeilijke muziek. Maar hij wilde toch ook even kwijt dat hij
enorm kon genieten van het soort hoempaliederen waarvan wij er nu net een hadden
beluisterd. Ik niet, eerlijk gezegd. Maar ik had er wel genoeg van gehoord om
nieuwsgierig te worden naar de taal en de tekst.
Na de nodige onderzoekingen bleek ik geluisterd te hebben naar ‘Twië bein’
(‘Twee benen’), een klassiek carnavalslied uit de streek rondom Venlo, in
verschillende uitvoeringen beschikbaar. Het is ergens in het midden van de jaren
vijftig geschreven door Frans Boermans (tekst) en Thuur Luxembourg (muziek). Het
lied vertelt van een groot probleem waarmee de zanger al zijn hele leven worstelt.
Hij heeft er heel lang over gezwegen, en het lijkt ook wel alsof hij zich er nog steeds
een beetje voor schaamt. Hij piekert er al jaren over, zonder tot een oplossing te
kunnen komen. Dat is al een eerste bestaansreden voor dit lied: hier wil iemand nu
eindelijk eens zijn hart luchten. Schaamte of niet, in de tweede strofe spreekt hij zijn
probleem dan toch maar uit: ‘Nao jaore lang studere / kwaam ik d'r nog neet oeët.
/ Ik bleef maar prakkezere, / wie kôm ik toch veuroeët?’

■ Vooruitgangsbeweging
Hier is een denker aan het woord: hoe kan ik vooruitkomen, wat is het wezen van
de vooruitgang? (In sommige uitvoeringen heet dit lied ook wel ‘De veuroetgank.’)
Onze denker heeft de zaak methodisch aangepakt, zo valt uit het vervolg op te
maken. Vraagstelling, nauwkeurige waarneming, zorgvuldige registratie van de
gegevens. Dit zijn de eerste observaties: ‘Mien linker bein en mien rechter bein, /
die laupe nôw al jaore naevenein.’ En daaraan kunnen meteen deze
vervolgobservaties worden toegevoegd: ‘Det ein geit op en det ander neer. / En as
ze dao mit vaerdig zien, beginne ze alweer.’ Er zijn, korte samenvatting van het nog
lopende vooronderzoek, twee benen. Ze bewegen naast elkaar voort. Het ene gaat
omhoog, het andere naar beneden, en deze cyclus blijft zich steeds herhalen. Ook
vanuit een ander waarnemingspunt blijkt deze veronderstelling juist te zijn: ‘Det ein
löp héj en det ander dao. / En ze laupe zich al jaore achternao.’
U moet hier dus een stevige hoempadeun bij bedenken, en vele vrolijke stemmen,
die zo te horen al goed zijn ingedronken. Dan kan het niet anders dan dat met dit
lied (been op, been neer) de polonaise wordt ingezet. Ziehier nog een tweede
bestaansreden voor dit lied: het geeft het theoretisch fundament voor deze klassieke
carnavalsvooruitgangsbeweging. Functionele hoempa! Onze zanger gaat nu de
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onderzoeksfase in: ‘Ik ging 't ônderzeuke, / ik keek nao alle bein.’ Hij kijkt naar hoe
al die andere benen van al die andere mensen het doen. En, verrassende uitkomst,
die blijken stuk voor stuk precies hetzelfde te doen als zijn eigen benen: ‘Det waas
now net 't leuke, / die deje'n 't, ein veur ein.’

■ Cruijff
Dit is zo ongeveer het punt waarop het lied twee richtingen op kan gaan - altijd lastig
bij een polonaise. Slaat het de weg in naar waanzin of wijsheid? Hier volgt het
slotcouplet, waarin ons de uitkomst van het onderzoek naar het wezen van de
vooruitgang wordt gepresenteerd: ‘Ik snap nôw auk de raeje, / waorum die bein
zoeë gaon. / Die môtte blieve traeje, / want anders bliefste staon.’ Eindelijk weten
we nu waarom de benen altijd maar door blijven gaan: de benen moeten blijven
stappen, want anders blijf je staan.

Uit: De Träöt, jaarlijkse uitgave van carnavalsvereniging Jocus uit Venlo.

Ik moest erom lachen, maar tegelijk was het natuurlijk ook maar al te waar. Het
klinkt al bijna als een eeuwenoud spreekwoord. Of als een waarheid uit het oeuvre
van een onthechte dichter. Bij Hans Faverey lees ik vergelijkbare spreuken: ‘Om
het rolgordijn 's morgens / omhoog te kunnen laten vliegen, / moet iemand het 's
avonds hebben neergetrokken.’ Het zou aan oude Perzische wijsheidspoëzie
ontleend kunnen zijn. Neem bijvoorbeeld deze regel van Behâ' ad-Dîn 'Âmilî, in de
vertaling van J.H. Leopold: ‘er komt niet uit de kruik dan wat er in is’. Het heeft ook
wel iets van de vanzelfsprekendheid van een uitspraak van Johan Cruijff. ‘Als wij
de bal hebben, kunnen hun niet scoren.’ En net als bij Cruijff weet je niet goed of
het nu een dooddoener is of een briljante vondst, een dronkemanswijsheid of een
mantra voor de rest van je leven. Ik weet het nog steeds niet. De ene keer zeg je
in zo'n geval: het lijkt wel een dichter, niemand kan de dingen zo mooi zeggen als
hij. En de andere keer: wat een onzin.
Soms tref ik mezelf 's avonds laat aan met de neus tussen de gordijnen. Ik kijk
naar buiten en tuur de donkere nacht in en prevel stil wat voor me heen: ik ben zo
blij, zo blij, dat mijn neus van voren zit - en niet opzij. En dan knik ik nog maar eens
wat, als een weldenkend mens, en sluit dan wijselijk de gordijnen.
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Frank Jansen
Hom of kuit
Moeten tv-presentatoren zich beleefder gedragen?
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige Frank Jansen behandelt iedere maand zo'n kwestie, en
nodigt iedereen uit te reageren.

Paul de Leeuw
Foto: Fredt

De Nederlander mag dan in het buitenland al van oudsher bekendstaan om zijn
botheid, de laatste decennia is het zó erg geworden dat het zelfs onszelf opvalt.
Geen wonder dat de politiek roept om een beschavingsoffensief. Of dat zal lukken
is de vraag, zolang luidruchtige, eigendunkelijke en ontremde televisiepresentatoren
als Paul de Leeuw en Gordon het verkeerde voorbeeld geven. Is het niet gewenst
dat dergelijke presentatoren zich bewust worden van hun voorbeeldfunctie en zich
beleefder gaan gedragen?

Voorstander
Geen moment stil kunnen zitten of je mond kunnen houden, alles zeggen wat je
voor de mond komt, nul komma nul zelfkritiek, vooral niet ten aanzien van je eigen
humoristische talent, via een egoïstische U-bocht alle onderwerpen naar jezelf toe
halen. Zulke eigenschappen bezorgden je vroeger een geduchte handicap, nu kun
je er zo mee aan de slag bij de televisie. Niks niet met twee woorden spreken en
correcte aanspreekvormen, niks niet wachten tot iemand antwoord geeft als je hem
een vraag hebt gesteld, en om een mislukte grap zelf beginnen te bulderen, in plaats
van hem toch maar niet te maken.
Het kan niet anders of de toeschouwers die dit avond aan avond aanschouwen,
denken dat het de norm is, en converseren in het dagelijks leven even horkerig. Of
misschien doen ze het nóg erger, omdat ze het talent missen om zich onkwetsbaar
te maken door af en toe het middel van zelfspot in te zetten. Dag aan dag, avond
aan avond, bladert het publiek in een catalogus van onbeleefdheid. Daar kunnen
opvoeders, politici en leraren met hun lessen in wellevendheid natuurlijk niet tegen
opboksen. Het is daarom de hoogste tijd dat televisiepresentatoren aangesproken
worden op hun onbeleefde gedrag.
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Tegenstander
Waar het om het echt uitwisselen van opinies gaat, beschikken de omroepen over
zorgvuldige presentatoren, die als klassieke gastheren hun best doen om alle gasten
aan hun conversationele trekken te laten komen, en over voldoende gezag
beschikken om eventuele minder welopgevoede gasten de mond te snoeren. Andere
soorten programma's, zoals die van De Leeuw, kunnen we beter beschouwen als
circusnummers, met de presentator als spreekstalmeester, dompteur en hansworst
ineen, die bovendien beseft dat hij vóór alles moet blijven bewegen, in ieder geval
met zijn mond.
Zo gauw De Leeuw normaal zou doen, percoleren de kijkcijfers in benedenwaartse
zin, en wordt hij vervangen door een gretige griezel van GeenStijl. Daar komt bij:
televisieprogramma's zijn het leven niet. Het publiek weet dat, en zal beslist niet
proberen de conversatiestijl in het dagelijks leven over te nemen. Opvoeders, politici
en leerkrachten moeten gewoon zelf beter hun best doen.

Wat vindt u ervan? Moeten tv-presentatoren zich beleefder gedragen?
Geef voor 16 maart 2009 uw mening op onze website:
www.onzetaal.nl/homofkuit. Of stuur een briefkaart met ‘Tv-presentatoren
moeten zich beleefder gedragen’ of ‘Tv-presentatoren hoeven zich niet
beleefder te gedragen’ naar de redactie van Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL
Den Haag. In de volgende aflevering de uitslag.

Uitslag vorige stemming
Een loonsverlaging voor schrijvende ambtenaren? De meningen zijn dit keer
verdeeld: 108 mensen (59%) zijn er voorstander van, 76 tegenstander (41%). uit
de reacties op het internetforum blijkt dat de tegenstanders zich vooral keren tegen
het type straf. Sommigen menen dat die onuitvoerbaar is, anderen vinden de straf
te zwaar, weer anderen willen dat de chef van de briefverknoeier een douw krijgt,
en een enkeling merkt terecht op dat een verarmde ambtenaar niet beter gaat
schrijven - en stelt vervolgens ontslag voor als alternatief.
Veel mensen doen nuttige voorstellen voor verbetering van de teksten. Een
daarvan is direct uitvoerbaar: benoem een klein comité van collega's die hun sporen
verdiend hebben met duidelijk schrijven en laat telkens een van hen de uitgaande
brieven controleren. Weersta de verleiding om ook chefs in die comités toe te laten.

Antwoorden Taaltest
(zie bladzijde 60)
A. Spelling
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1.
2.
3.
4.
5.

a. abces
c. acupunctuur
c. patates frites (a. mag van het Witte Boekje ook)
b. socializen
b. tagliatelle

B. Woordenschat
1.
2.
3.
4.

b. korte broek
b. ongegrond
c. slons
a. aanroepen (nl. van een schip op zee)

C. Zoek de fouten
1. uitzag, dirndljurk, voortschreed, komma na voortschreed
2. promiscue, dat hellewicht, voorgeborchte

D. Extra
Antwoord b. is goed. Volgens het Etymologisch woordenboek van het Nederlands
gaat carnaval uiteindelijk terug op het middeleeuws-Latijnse carne levare (‘wegnemen
van het vlees’), omdat met carnaval de vleesloze vastentijd begon.
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Raymond Noë
InZicht
Falsche Freunde
‘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.

‘Valse vrienden’ zijn woorden die in twee talen dezelfde of bijna dezelfde vorm
hebben, maar een verschillende betekenis. Voorbeelden: het Amerikaans-Engelse
cellphone (niet ‘telefooncel’ maar ‘mobieltje’), het Franse milieu (niet ‘leefomgeving’
maar ‘onderwereld’ of ‘midden’), het Spaanse autobombo (‘zelfverheerlijking’ en
niet ‘autobom’) en het Duitse Kachel (niet ‘kachel’ maar ‘tegel’).
Zo'n vijfhonderd Duits-Nederlandse ‘falsche Freunde’ zijn nu bijeengebracht in
het Contrastief woordenboek Nederlands-Duits, samengesteld door Siegfried
Theissen en Caroline Klein van de universiteit van Luik. Maar er staat nog veel meer
in dit boek dan enkel valse vrienden, namelijk ‘duizenden lexicologische valstrikken
waarmee Nederlandstaligen die Duits leren, geconfronteerd worden omdat de beide
talen zo nauw verwant zijn’. Zo zijn er veel spreekwoorden en uitdrukkingen die net
iets anders zijn: wij zeggen dat we ons ‘groen en geel’ ergeren, maar de Duitser
ergert zich ‘grün und blau’; en arm als een kerkrat is in Duitsland arm wie ein
Kirchenmaus.
Ook de voorzetsels waar we aan gewend zijn kunnen voor verwarring zorgen
(verliefd zijn op tegenover verliebt sein in), evenals de lidwoorden (niet der Knie
maar das Knie), de hulpwerkwoorden (inkopen doen tegenover Einkaufen machen)
en de wederkerende werkwoorden (bemachtigen tegenover sich bemächtigen). En
dat is niet alles, want het boek bevat ook nog overzichten van net iets verschillende
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voor- en achtervoegsels, afwijkende woordvormingen en allerlei werkwoorden die
zich in het Duits net iets anders gedragen (bijvoorbeeld scheidbaar tegenover
onscheidbaar: ‘hij incasseerde’ is in het Duits ‘er kassierte ein’).
Het woordenboek bevat in totaal meer dan vijfduizend ‘contrastieven’. En wie de
geleerde kennis uit het boek ook nog wil oefenen, kan terecht op een bijbehorende
website met 1500 oefeningen - zodat men daarna ‘Der Zug donnerte vorüber’ nooit
meer zal vertalen als ‘De zeug donderde voorover.’

Contrastief woordenboek Nederlands-Duits is een uitgave van het Centre
Informatique de Philosophie et Lettres in Luik en kost €30.- (gelijmd, 212
blz.). Zonder ISBN. Zie de aanbieding op bladzijde 64.

■ Kempens herbarium

A.P. de Bont (1889-1973) was de auteur van het onder kenners zeer gewaardeerde,
tot nu toe vierdelige Dialect van Kempenland, meer in het bijzonder d'Oerse taol
(1958-1969). In 2003 kwam er een onvoltooid manuscript van De Bonts hand boven
water, dat handelde over Kempense en Oerlese dialectbenamingen voor planten.
Dit manuscript werd bewerkt en aangevuld door de Brabantse streektaal-functionaris
Jos Swanenberg, en het is nu uitgegeven als deel vijf van De Bonts woordenboek.
De soms zeer uitgebreide beschouwingen worden toegelicht met informatie over
toponiemen en volksgebruiken, en met gedichten en liedjes.

Het herbarium van De Bont Dialect van Kempenland, meer in het bijzonder
d'Oerse taol. Deel V is verschenen bij uitgeverij Van de Berg en kost
€22,50 (ingenaaid, 220 blz.).
ISBN 978 90 5512 300 1

■ Portugees

De serie ‘Praktijkwoordenboeken’ van Van Dale (‘middelgrote woordenboeken voor
de dagelijkse (kantoor)praktijk’), is uitgebreid met de delen Portugees-Nederlands
(44.000 trefwoorden) en Nederlands-Portugees (49.000 trefwoorden). Deze
praktijkwoordenboeken bestrijken vooral de hedendaagse woordenschat: de woorden
van nu zoals gebruikt in de media en op internet. De gegeven vertalingen worden
waar nodig verduidelijkt met voorbeeldzinnen. Zoals de laatste jaren gebruikelijk in
woordenboeken zijn ook tal van informatieve kaders opgenomen, over taalkundige
en encyclopedische onderwerpen.
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Praktijkwoordenboek Portugees-Nederlands (gebonden, 609 blz.) en
Praktijkwoordenboek Nederlands-Portugees (gebonden, 907 blz.) kosten
€49,50 per deel. ISBN 978 90 6648 278 4 (P-N) 978 90 6648 277 7 (N-P)

■ Grote woordenboeken

Eind vorig jaar verscheen bij Van Dale de vierde editie van alle ‘Grote
woordenboeken’, dat wil zeggen het Groot woordenboek hedendaags Nederlands
en de grote tweedelige vertaalwoordenboeken Engels, Duits en Frans (met in ieder
deel zo'n 100.000 à 120.000 trefwoorden). De boeken zijn herzien en geactualiseerd,
maar de opvallendste verandering zit in de uiterlijke vorm, want de voorheen kloeke
banden van elk bijna drie kilo zijn nu ieder in twee handzamere delen gesplitst zodat de woordenboeken nu per taal uit vier delen bestaan.
De setprijs per taal is €195,-; losse dubbeldelen (bijvoorbeeld enkel
Engels-Nederlands) en het Woordenboek hedendaags Nederlands kosten
€99,-. Zie voor verdere informatie www.vandale.nl.

■ Miniwoordenboeken
Van Dale heeft zijn reeks miniwoordenboeken flink uitgebreid, met deeltjes over het
Indonesisch, Deens, Noors, Zweeds, Turks en
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Portugees. (Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans waren al eerder verschenen.)
De boekjes op zakformaat geven van circa 10.000 woorden de vertaling in en uit
de vreemde taal.
Prijs: €7,50 per stuk (gebonden, circa 480 blz.).

■ Mondelinge taalvaardigheden

Jezelf mondeling goed kunnen uitdrukken is iets wat geleerd kan worden, aldus
taalbeheerser Susanne Gerritsen. In Een goed verhaal doet zij uit de doeken hoe
je je kunt voorbereiden op een gesprek, een presentatie of een pleidooi en hoe je
die tot een succesvol einde kunt brengen. De wetenschappelijk theorie hierover hoe gaat mondelinge communicatie precies in zijn werk? - vormt de basis voor dit
boek, maar deze wordt uitgelegd en verlevendigd met praktijkvoorbeelden en hier
en daar een anekdote. En uiteraard worden er ook veel tips en adviezen gegeven
over wat je wel of juist niet moet doen.

Een goed verhaal. Presenteren, praten, pleiten is verschenen bij uitgeverij
Nieuwezijds en kost €19,95 (gelijmd, 240 blz.). ISBN 978 90 5712 257 6

■ Logopedie

Hoewel veel mensen logopedie associëren met spraakstoornissen, omvat het
studiegebied van de logopedie als (klinische) wetenschap ook niet-verbale
communicatie en daaraan gerelateerde stoornissen. Het tweedelige leerboek
Basisbegrippen logopedie biedt een eerste kennismaking met inzichten, begrippen
en termen uit de logopedie, en de behandelingsmethoden die toegepast worden.
Het eerste deel, Logopedie en communicatie, gaat in op de verschillende vormen
van communicatie (spraak, schrift en gebarentaal) en op linguïstische en
neurolinguïstische aspecten van communicatie. Deel twee, Communicatiestoornissen,
behandelt de verschillende stoornissen waar logopedisten mee te maken krijgen,
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zoals stem- en articulatiestoornissen, dyslexie, dyscalculie, stotteren en afasie, en
sluit af met een hoofdstuk over tests en testgebruik. Het boek is in de eerste plaats
geschreven voor studenten in de logopedie.

Basisbegrippen logopedie. Deel 1: Logopedie en communicatie en Deel
2: Communicatiestoornissen van John Van Borsel zijn uitgaven van Acco
en kosten €40,- resp. €54,- (ingenaaid, 282 resp. 528 blz.). ISBN 978 90
334 7085 1 resp. 978 90 334 7140 7

■ Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door problemen bij het (leren) lezen
en spellen op woordniveau. De aanpak ervan is gebaat bij vroegtijdige signalering
in het onderwijs, gevolgd door een adequate aanpak in de zorg. In het boek
Onderkenning en aanpak van leesproblemen en dyslexie gaan verschillende experts
in op de tegenwoordige aanpak van dyslexie in het basis- en middelbaar onderwijs,
en op de vraag hoe die nog verbeterd kan worden. Het boek is een neerslag van
het congres Effectief dyslexiebeleid in Nederland, dat in 2006 door de Stichting
Dyslexie Nederland werd gehouden.

Onderkenning en aanpak van leesproblemen en dyslexie, onder redactie
van Ludo Verhoeven en Hanneke Wentink, is een uitgave van Garant en
kost €26,- (gelijmd, 248 blz.). ISBN 978 90 441 2294 7

■ Bijbelwoordenboek
Het Groot bijbels woordenboek verklaart 1300 begrippen (aalmoes, aanbidden,
aangezicht) en namen (Aäron, Abraham, Adam) uit de Bijbel. Als basis hiervoor is
de NBG-vertaling uit 1951 genomen - nog steeds de meestgebruikte Bijbelversie,
aldus de auteur. De lemma's zijn vrij beknopt en geven behalve een verklaring of
uitleg ook de relevantere vindplaatsen in de Bijbel.

Groot bijbels woordenboek van dr. L.A. Snijders is een uitgave van Just
Publishers en kost €19,95 (gebonden, 285 blz.). ISBN 978 90 77895 77
1

■ Dicht- en schrijfhulp
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De Vlaamse schrijver Karel Jonckheere heeft ooit gezegd: ‘Niet dat er gedichten
worden geschreven is vreemd. Dat niet iedereen ze schrijft is onrustwekkend.’ Wie
zich door deze woorden aangespoord voelt, en wie zijn gedichten niet in de klassieke
vormen wil gieten, kan voor ‘de regels van het vrije vers’ terecht in Gedichten
schrijven van dichter Chrétien Breukers. Dit boek is eigenlijk ook een handleiding
‘dichter worden’, want het gaat niet enkel in op de techniek en het vakmanschap,
maar ook op onder meer motivatie en inspiratie, het herschrijven en redigeren, het
lezen van andermans gedichten, het beginnen van een poëzieblog en het vinden
van een uitgever.
Wie het dichten of schrijven liever niet alleen doet, kan ondersteuning zoeken in
een schrijfgroep, waarin de leden elkaar bij het schrijven begeleiden. In De muze
zit aan legt schrijftrainer Will van Sebille uit hoe zo'n schrijfgroep functioneert en
hoe de leden elkaar bij het schrijven kunnen helpen en stimuleren.
• Gedichten schrijven. De regels van het vrije vers is een uitgave van
Augustus en kost €12,50 (gelijmd, 144 blz.). ISBN 978 90 457 0204 9
• De muze zit aan. Werkboek voor schrijfgroepen is verschenen bij De
witte uitgeverij en kost €29,50 (gelijmd, 138 blz.).
ISBN 978 90 78809 08 1

En verder
■ Arabisch voor beginners 2. Een werkboek voor de studie van het Modern
Standaard-arabisch van Ed de Moor en Ankie van Pel. Tweede deel van
leerboek Arabisch, ook geschikt voor zelfstudie. De teksten en dialogen zijn te
beluisteren met de bijbehorende cd. Coutinho, €31,50 (ingenaaid, 280 blz.).
ISBN 978 90 469 0106 9
■ Chinees in tien verdiepingen. Mandarijn voor het voortgezet onderwijs van Ans
van Broekhuizen-de Rooij e.a. Lesmethode Chinees voor ‘ambitieuze leerlingen’,
met ook aandacht voor de Chinese cultuur en literatuur. Leiden university Press,
€40,- (ingenaaid, 236 blz.). ISBN 978 90 8728 032 1
■ Turks - Türkçe. Leerboek met oefeningen van Semahat Resmi. Zelfstudieboek
dat Nederlandstaligen de eerste beginselen van het Turks bijbrengt. Incl. twee
cd-roms met luisteroefeningen. Acco, €47,- (ingenaaid, 252 blz.). ISBN 978 90
334 7086 8
■ Academisch schrijven. Een praktische gids van Lieve De Wachter en Carolien
Van Soom. Praktische handleiding voor studenten voor het schrijven van
verslagen, werkstukken en scripties. Ook geschikt voor zelfstudie. Acco, €18,(ingenaaid, 109 blz.).
ISBN 978 90 334 7099 8
■ Schrijven in stappen. Handboek voor de verslaglegging van literatuuronderzoek
van Esther Haag en Jeanne Dirven. Derde druk van uit 1993 stammende
handleiding in stappen (voorbereiden, schrijven, herschrijven) voor het schrijven
van een rapportage of literatuurverslag. uitgeverij Lemma, €22,- (ingenaaid,
170 blz.). ISBN 978 90 5931 273 9
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■ Check je brief. Tips en checklists voor betere brieven en e-mails van Eric
Tiggeler. Over opbouw, toon en stijl van doeltreffende zakelijke correspondentie.
Sdu, €11,95 (ingenaaid, 120 blz.). ISBN 978 90 12 12897 1
■ Negen regels naar een duidelijke tekst van Paul R. Jurriëns. Kort en bondig
handboek voor het schrijven van begrijpelijke en prettig leesbare teksten.
Kluwer, €14,90 (gelijmd, 63 blz.). ISBN 978 90 13 06167 3
■ De knikkers van het spel. Handboek tekstrevisie van Paul Gillaerts en Priscilla
Heynderickx. Overzicht van knelpunten op het gebied van spelling,
woordgebruik, zinsbouw en stijl, dat van pas kan komen bij het reviseren en
redigeren van teksten. Garant, €15,- (gelijmd, 152 blz.). ISBN 978 90 441 2321
0
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Redactie Onze Taal
Tamtam
Spellingproblemen bij Vlaamse studenten
Vlamingen staan bekend als goede spellers. Ze winnen bijvoorbeeld het Groot
Dictee der Nederlandse taal vaker dan Nederlandse deelnemers - ook de laatste
editie had een Belgische winnaar: Luc Panis. Maar dat het in België op spellinggebied
niet alleen maar rozengeur en maneschijn is, werd onlangs duidelijk uit een
onderzoek van de Arteveldehogeschool in Gent. Studenten van hogescholen en
universiteiten uit heel Vlaanderen bleken in een hun afgenomen test aardig wat
spelfouten te hebben gemaakt - veel meer ook dan ze zelf vermoedden.
Laatstejaarsstudenten Logopedie van de Gentse hogeschool onderwierpen 831
Vlaamse studenten aan een dictee. Bovendien polsten ze met behulp van een
vragenlijst hoe de studenten dachten over hun eigen spellingvaardigheid. Gemiddeld
maakten de kandidaten in het dictee 25 spelfouten, waaronder 5 in werkwoorden.
En dat terwijl 81 procent van hen in de vragenlijst had aangegeven dat ze zichzelf
gemiddeld tot zeer goed vonden spellen.
De onderzoekers beschouwen deze resultaten als zorgwekkend. Volgens hen
moet er een stevige discussie komen over het belang van spelling in het secundair
en hoger onderwijs.

Taaluitgaven stoppen
Of het nu komt door de financiële crisis staat niet onomstotelijk vast, maar feit is
wel dat onlangs twee taaluitgaven ophielden te bestaan. Zowel voor het tijdschrift
TaalActief als voor de elektronische nieuwsbrief KriQ was verdere exploitatie niet
langer rendabel.
Het tijdschrift TaalActief, dat zes keer per jaar verscheen, was een blad voor
taalgebruikers die in hun beroepspraktijk veel met taal te maken hebben. Abonnees
van KriQ kregen elke werkdag een e-mailbericht met uitleg over een lastig of
opmerkelijk woord uit een actueel nieuwsbericht. De uitgever bezint zich op
mogelijkheden om KriQ elders voort te laten zetten.

Woorden van 2008
Het is waarschijnlijk maar weinigen ontgaan: swaffelen werd eind vorig jaar gekozen
tot woord van het jaar. Dit leidde tot nogal wat commotie. Veel mensen hadden nog
nooit gehoord van dit woord (betekenis: ‘het mannelijk geslachtsdeel tegen iemand
of iets aantikken’), en vroegen zich af hoe dat dan het woord van het jaar kon worden.
Bovendien bestaat swaffelen al veel langer en werd betwijfeld of het wel kenmerkend
was voor het jaar 2008. Bankendomino, de nummer drie van de verkiezing, kwam
volgens critici daarom veel meer in aanmerking.
In het buitenland werden wél ‘financiëlecrisiswoorden’ tot woord van het jaar
uitgeroepen. De Duitse Gesellschaft für deutsche Sprache koos voor het algemene
Finanzkrise. Op de tweede plaats eindigde bovendien verzockt, wat zoiets betekent
als ‘gegokt en verloren’ en duidt op de risico's die bankiers namen met hun
beleggingen en de verliezen die ze vervolgens moesten lijden door de financiële
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crisis. Bij de verkiezing door het Amerikaanse woordenboek Merriam-Webster
Collegiate Dictionary was bailout (‘financiële reddingsoperatie’) de winnaar.
Verder waren er ook verkiezingen waarbij het ging om lelijke, ergerlijke of
anderszins afkeurenswaardige woorden. Op de website www.irritantstewoord.nl
werd ik heb zoiets van het irritantst gevonden. En in Duitsland werd bij een
soortgelijke verkiezing gekozen voor notleidende Banken - dit omdat volgens de
kiezers banken in deze uitdrukking ten onrechte als slachtoffers van de financiële
crisis worden gezien.

De kans is groot dat hier een Daan en een Sophie bij zitten.

Daan en Sophie populairste namen
Sophie en Daan waren in 2008 de populairste babynamen, zo blijkt uit gegevens
van de Sociale Verzekeringsbank. Sanne, de afgelopen jaren steevast goed voor
de eerste of tweede plaats, is gezakt naar plaats vijf. Nieuwkomers in de top-20 bij
de meisjes zijn Amber en Tess, en bij de jongens Levi, Nick en Sam.
Behalve voor deze populaire namen (ook hooggenoteerd staan Sem, Tim, Julia
en Lieke) kiezen ouders steeds vaker voor een aparte, opmerkelijke naam. Namen
als Storm, Hommel, Bloem, Liefde en Panter worden steeds vaker geregistreerd,
zo constateerde naamkundige Doreen Gerritzen van het Meertens Instituut in
Nrc.next. Dat onderzoeksinstituut op het gebied van Nederlandse taal en cultuur
bestudeert onder meer alle geregistreerde voornamen in Nederland.
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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).

V en z worden f en s
S. Metsu-van Tol - Amsterdam
Vorig jaar gaf Jan Kuitenbrouwer in een van zijn columns het door hem vaker
gebruikte, ijzersterke voorbeeld van het zogenoemde Poldernederlands:
veiligheidsbeleid, dat wordt uitgesproken als ‘vailighaidsbelaid’. Alleen hoor ik die
v zelden of nooit zo mooi stemhebbend. Als de v hier wordt vervangen door een
stemloze f wordt het dus eerder ‘failighaidsbelaid’.
Spreek de volgende zinnen eens uit:
- Feelfuldig horen we fermelden dat het nu féél te froeg is om daar ferder
gefolgtrekkingen aan te ferbinden.
- In ieder gefal ben ik geen foetbalfanaat, ook al zijn zij een fierfoudige
foetbalkampioen.

En? Klinkt het net zo vreemd als het eruitziet?
Ongeveer hetzelfde geldt voor de z, die scherp wordt uitgesproken als s, zoals
in het bekende voorbeeld van de ‘son’, die men ‘in de see siet sakken’. Daarentegen
horen we dan weer wél: ‘prozent’, ‘zijfers’, ‘zent’ (voor ‘cent’), ‘zamen’ en (over
sneeuwval op de planeet Mars) ‘ruimtezonde’. We kúnnen het dus wel!

F en s worden v en z
Lenny Kleinjan - Vertaalster, Zuid-Beijerland
Het valt mij op dat de uitspraak ‘v’ voor de letter f enorm in opmars is. Ik hoor het
op radio, tv en in het dagelijks leven. Op televisie hoor ik dingen als: ‘Dat antwoord
is vout.’ Deze week zei een gesprekspartner als reactie op iets wat ik hem verteld
had: ‘Dat is vijn voor u.’ Ik erger mij er mateloos aan.
Ook hoor ik regelmatig dat een z wordt uitgesproken waar een s staat. Even
irritant, maar ik heb het idee dat dat al veel langer aan de orde was, vooral in de
omgeving Amsterdam.

Onduidelijke oorzaak
Wilfried Tersago - Sint-Truiden, België
Ik erger me aan het misbruik van het woord onduidelijk in de Vlaamse media, en
voor zover ik kan nagaan ook in de Nederlandse. Je hoort het na een vliegtuigongeval
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(‘De oorzaak van de crash is nog onduidelijk’), na een schietpartij (‘Het motief van
de dader is onduidelijk’) of na allerlei besprekingen (‘De uitkomst van de vergadering
is nog onduidelijk’).
Vreselijk, men bedoelt immers niet dat sommige elementen niet duidelijk zijn,
maar gewoon dat ze niet gekend, onbeslist of niet geweten zijn: ‘onbekend’ dus.
Ik vermoed dat onze media niet graag ‘toegeven’ dat ze de oorzaak van de feiten
niet hebben kunnen achterhalen, en het daarom maar op ‘onduidelijkheid’ afschuiven.
Weg met dat soort passe-partoutwoorden!

Grootste ergernis
Caroline Hoonhout - Arnhem
Ik heb vele ergernissen. Dat mensen zeggen ‘Dat wijzigt zich vanzelf’ bijvoorbeeld
in plaats van ‘Dat wijst zich vanzelf.’ Of: ‘Wat is er nou leuker om een bloemetje te
krijgen?’ in plaats van ‘Wat is er nou leuker dan een bloemetje te krijgen?’ Of: ‘Binnen
nu en een kwartier’ in plaats van ‘Binnen een kwartier.’
Ik erger me ook aan spelfouten. Bordevol voor boordevol, oudbollig voor oubollig
of U(w) met een hoofdletter in het midden van een zin.
Maar de grootste ergernis ben ikzelf, omdat ik het mezelf zo moeilijk maak.
Waarom ergeren deze dingen mij toch, terwijl de meeste mensen zulke fouten niet
eens opmerken en daar ook helemaal niet mee zitten?

Gesignaleerd
Kijken
Betty Elkerbout-van Venetien - Den Helder
Al geruime tijd valt mij een nieuw fenomeen op in ons taalgebruik, namelijk: het
woord kijken in plaats van zien of bekijken. Vooral op televisie, met name in het
programma De wereld draait door, hoor ik voortdurend zinnen als:
- Wilt u dit fragment nog eens terugkijken?
- Als u dit programma nog eens wilt kijken (...)

In beide zinnen verwachtte ik eerder het woord (terug)zien of bekijken.
Door vaste verbindingen als televisiekijken en plaatjes kijken is kijken kennelijk
de woorden zien, inzien of bekijken gaan vervangen. Ik hoor zelfs weleens: ‘Even
de krant kijken.’

Een drukke bedoeling
Nancy Wolter - Nijmegen
Geregeld hoor ik mensen zeggen: ‘Wat een rare bedoeling’ of ‘Wat een saaie/drukke
bedoeling hier.’ Ook op internet wordt heel vaak bedoeling geschreven in plaats
van bedoening.

En passant voorbijrijden
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Machiel Pomp - Posterholt
Beeldspraak wordt door journalisten zó regelmatig gebruikt dat ze soms niet
doorhebben dat er wonderlijke zinnen ontstaan. Zo las ik laatst in een dagblad
(zonder dat het als grap bedoeld was): ‘terwijl gletsjers als sneeuw voor de zon
verdwijnen’. Tijdens de recentste Ronde van Spanje zei de reporter dat een renner
‘en passant werd voorbijgereden’. Maar het mooiste voorbeeld van het loszingen
van een oorspronkelijke betekenis hoorde ik na de dood van paus Johannes Paulus
II. Toen werd druk gespeculeerd of er ‘een soort (!) tussenpaus’ benoemd zou
worden.

In de Ronde van Spanje werd een renner ‘en passant voorbijgereden’.
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl

Extreem lage kortingen bij Schiphol.nl
Nieuwsbrief Schiphol
Snuffelen in stoffelijke resten Pius X
Koopjesjagers stonden een half uur voor het begin van de verkoop al
voor de deur en de mooiste spulletjes van de uitverkoop van de Pius
X-kerk waren dan ook snel weg.
Kliknieuws.nl
Tgv.com
Gloednieuw ziekenhuis pakt kinderziektes aan
Het Deventer Ziekenhuis gaat de kinderziektes van het nieuwe ge bouw
aanpakken. Het gloednieuwe ziekenhuis kreeg de afgelopen weken enkele
tientallen voorstellen om de gebreken op te lossen en de faciliteiten verder
te verbeteren.
De Twentsche Courant Tubantia
Amsterdamse daklozen vieren kerstdagen thuis
Psy.nl

Er is iets mis gegaan tijdens het ophalen van de Storingen. Probeer
het later nog eens.
Storingenpagina Ns.nl
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Carla Bruni-Sarkozy, de vrouw van de Franse president, begint een
rechtszaak. Ze sleept het Franse kledingbedrijf Pardon voor de rechter,
om de verkoop van een winkeltas met een naaktfoto van haar tegen te
houden. (...) Bruni-Sarkozy, een voormalig model, staat op de tas terwijl
ze naakt poseert. Alleen haar handen verbergen de edele delen. Naast
haar portret staat de tekst: Had mijn man maar een Pardon voor me
gekocht. Pardon vindt dat het moet kunnen: het gaat hier om een publieke
vrouw.
NOS Teletekst
Buur probeert vlammen in onderbroek te blussen
‘Ik kwam net uit bad toen ik mijn vrouw hoorde roepen’, aldus Luc Sieps.
‘Ik ben in mijn onderbroek naar buiten gerend en heb onze auto uit de
garage gereden. Nadien heb ik de tuinslang aangesloten en ben ik
beginnen blussen.’
Het Nieuwsblad
Filmpje over Rhenen 750 jaar op internet
De Gelderlander

Bij de vlucht bedreigde de man een getuige die hem achterna rende
met de dood.
De Telegraaf
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Blik op de autotaal
Deze maand wordt in Amsterdam weer de AutoRAI gehouden. Tien dagen lang
staan dan de meest uiteenlopende auto's centraal: van de Toyota Verso via de Audi
A8 tot de Alfa Romeo Mito.
Hoe worden die autonamen eigenlijk gekozen? Waarom doopt Renault zijn
zakenauto ‘Laguna’, maar beperkt BMW zich tot het toekennen van het nummer
750?
En hoe worden al die auto's verkocht? Is het de taal die het verschil maakt tussen
kijken en kopen? Helpt het als je praat over ‘gefacelifte hybrides’ en ‘zespitters met
knieairbags’? Twee artikelen bieden een blik op de autotaal.

Docent F. Barendregt van het Instituut voor Autobranche en Management (zittend in de
auto) te midden van aspirant-autodealers.
Foto: Iris Vetter

‘De distributieriem komt eraan’
De taal van de autoverkoper
Jan Erik Grezel
Van louche autohandelaren met gladde praatjes tot merkdealers in strak
pak: alle autoverkopers bespelen de klant met taal. Maar ze doen dat wel
op heel verschillende manieren.
‘Hij is mooi strak, hè? Een pittig ding, 140 pk onder de kap, goed grip op de weg.
Je kunt er zo mee wegrijden.’ Autohandelaar Tony van Tricht uit Duivendrecht maakt
een gebaar alsof de wereld voor ons openligt met deze auto. Hij biedt hem in een
advertentie te koop aan als ‘dolfijngrijze bochtenridder’.
‘Nou, ik vind hem met achtenhalf wel aardig aan de prijs’, probeert Annie Tanghe
(36) de onderhandelingen te beginnen. Geen sterke openingszet, want Van Tricht
haakt meteen in: ‘Dat moet ik er toch echt wel voor vangen, dame, anders leg ik
erop toe. Ik weet waar ik 'm voor heb ingeruild.’ Autohandelaren confronteren de
klant graag met hun eigen zorgen.
De potentiële koopster staat hier, op een tochtig industrieterrein aan de Zuidas
van Amsterdam, voor een lastige keus. Ze rijdt al jaren in een Peugeot 405 uit '93.
Die heeft inmiddels vier ton op de teller en komt niet meer door de apk. Eén balk is
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bros, twee remcilinders zijn lek. Laten repareren voor een slordige tweeduizend
euro? Of ‘iets nieuws’ uitzoeken? Verstand van auto's heeft ze niet, laat staan van
cc's, cilinders, kleppen of pk's. Wel heeft ze haar oog laten vallen op een 206'je,
zeven jaar oud. Van Tricht voelt feilloos dat hij beet heeft. Met de intuïtie van een
roofdier dat zijn prooi insluit, voert hij verder: ‘Prima wagentje, zeer gewild model,
goedkoop in de wegenbelasting. En deze heeft nog geen tachtig gesjouwd. Zo vindt
u geen tweede.’ Volgt een verhaal over de vorige eigenaar - een goede kennis die
er altijd ‘heel zuinig’ op is geweest, en er dus maar 80.000 km in heeft gereden.

■ Verkocht
Ik sta er neutraal bij. Annie Tanghe heeft mij meegenomen om haar te behoeden
voor een miskoop. Maar mijn rol is marginaal. We zijn niet opgewassen tegen
natuurtalent Van Tricht. Hij heeft vast nog nooit een salestraining gevolgd, maar zit
al jaren in ‘de handel’. Gepokt en gemazeld in de verkoop van allerhande auto's,
van asobakken tot truttenschudders. Maar tegenover deze vrouwelijke klant hoeft
hij nauwelijks zijn kunsten te vertonen: Annie is al verkocht. Als we even later in de
miezerregen een proefritje maken, wijs ik haar op gebreken: de remmen bijten niet,
de wisserbladen zijn af, de vering voelt stug en de motor lijkt wat te pingelen.
Tevergeefs. ‘Ik neem 'm’, zegt ze triomfantelijk na amper achthonderd meter.

■ Behalve geen airco
Wie als leek een tweedehandsauto ‘op de markt’ wil kopen, begeeft zich op gevaarlijk
terrein. Er zijn ongetwijfeld talloze bonafide autoverkopers, maar louche handelaren
zijn er ook. Rond de autohandel hangt een zweem van oplichting en zwendel. Geen
wonder: de meeste kopers zijn geen kenners. Met de aankoop is veel geld gemoeid
en toch weet je nooit zeker wat je koopt. Een gebruikte auto is een zwarte doos.
Die geeft zijn geheimen pas prijs als je panne krijgt.
Autohandelaren die via Marktplaats of een van de vele autosites hun waar
aanbieden, proberen vanwege hun du-
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bieuze imago vooral betrouwbaarheid uit te stralen. Vaak op een onbeholpen,
doorzichtige manier: ‘Uit de onder-houdshistorie kunt u zien dat de auto geen schade
heeft, in wat voor zin dan ook. Hier sta ik zelf ook 100% voor.’ Of: ‘Originele auto
waar niets aan verprutst is.’
In de autoadvertenties op internet wemelt het van de krompraat, spelfouten en
ontspoorde beeldspraak: ‘alle opties aanwezig, behalve geen airco’, ‘verkeerd in
perfecte staat’, ‘rijdt als een zonnetje’, ‘centrale vergrendeling met afstand, verder
een hele nette mooie auto’ en ‘er trappelen 220 pk's in het vooronder’.
Soms is een omschrijving ongewild dubbelzinnig: ‘zeer veel extra's zoals
elektrische stoelen met memory’. Of gewoon een contaminatie: ‘schakelen door
middel via een schakelpatroon welke in een rechte lijn ligt’.
Naast al die fouten en ongelukkige formuleringen valt op dat de automarkt een
eigen vocabulaire kent, waar ook de woordkeus van Van Tricht van getuigt. Een
auto zonder zichtbare roest heet ‘hard’ of ‘keihard’; een fors aantal kilometers op
de teller wordt verdoezeld met ‘goed ingereden’. Nooit ‘heeft’ een auto nieuwe
banden - nee, hij ‘staat’ op nieuwe banden. En als dat niet zo is, heeft-ie nog ‘keurige
sloffen’ (zie ook het kader op de volgende bladzijde). Ook tref je hier verkoopclichés
als ‘zien is kopen’, ‘nieuwstaat’ en ‘van eerste eigenaar’ - om van het ‘oude dametje’
maar te zwijgen. Schoten voor de boeg geven autohandelaren graag: ‘aanbieding’,
‘vaste lage prijs dus verder geen gezeur’ en ‘spotbieders niet reageren!’
Anderzijds wordt de leek overvallen door een overdaad aan opties en soms
bijzondere accessoires, waaronder ‘lendesteun’, ‘verwarmbare ruitensproeiers’,
‘pollen-/interieurfilter’, ‘stootstrips zijkant’, ‘multifunctionele boordmonitor’, ‘skiluik’,
‘parkeerhulp achter’, ‘alarmklasse 3’, ‘regensensor’, ‘bixenonkoplampen’,
‘automatische stabiliteitscontrole’, ‘indicator portieren’, ‘knieairbags’ en ‘carkit’.

Dashboard en inlepelen
Voor de meeste mensen is wel duidelijk waar het woord plankgas vandaan komt.
Maar dashboard? Het Autowoordenboek van H. Wagenaar Hummelinck geeft bij
veel van dit soort termen de achtergrond.
Dashboard betekent oorspronkelijk ‘schutbord’. De Oldsmobile ‘Curved Dash’ uit
1903 onderscheidde zich van andere auto's uit die tijd door een S-vormig schutbord
dat de bestuurder tegen opspattende modder moest beschermen. Soms kan een
autoterm een bijzondere omweg maken voordat die in onze taal terechtkomt.
In een test over een kleine, compacte auto stond onlangs: ‘Ze hebben er toch
mooi een 2-litermotor ingelepeld.’ Hoewel de term in autokringen bekend is, wordt
die (nog) niet in autowoordenboeken verklaard. Waar komt de term inlepelen
vandaan? Ik vermoed rechtstreeks uit het Engels. Een shoehorn is een schoenlepel
en shoehorning heeft de betekenis gekregen ‘iets groots in iets kleins weten te
krijgen’. Op een Amerikaanse autosite is te lezen: ‘the slant-four engine was
shoehorned into the existing long-tailed 1500 body-shell’. Een flink motorblok is in
dit geval dus ‘in’ een bescheiden ruimte ‘gelepeld’.

■ Downsizen

Onze Taal. Jaargang 78

De ‘rij-impressies’ in vakbladen en op internet staan uiteraard ook bol van de
technische termen en ongebruikelijke gegevens. Enerzijds zijn deze stukken - niet
altijd foutloos maar wel met grote vaart geschreven - ongetwijfeld de bron van veel
jargon. Anderzijds spreken autojournalisten als geen ander de taal van de
autobranche. Daarbij laten ze graag de beelden over elkaar heen buitelen. Een
model is vaak ‘gefacelift’, in de ‘cockpit’ is bijvoorbeeld de ‘klokkenwinkel’ (het
instrumentenpaneel met snelheidsmeter en toerenteller) strakker ‘aangezet’ en ook
‘de onderhuidse techniek bleef niet ongemoeid’.
Auto's worden regelmatig gepersonifieerd. Over de S50 T5 (een Volvo): ‘De stille
Zweed haalt, bij 100 km/u, zijn schouders op voor een stevige kuil in de weg.’ En
‘in de Suzuki Vitara bleef het oorspronkelijke terreinhart kloppen’, toch heeft de
ontwerper besloten deze 4wd (zo u wilt SUV of MPV) te ‘civiliseren’. Als bestuurder
van een Saab 9-3 cabrio ben ik blij te lezen dat deze ‘Scandinaviër’, samen met de
Volvo C70, volgens testrapporten de veiligste cabrio ‘in haar modellengamma’ is,
want ‘een leger aan airbags beschermd (!) de inzittenden zowel actief als passief’
- al kan ik me bij dat laatste weinig voorstellen. Volgens een andere test zit er in de
SUV Cayenne ‘oliestook’ (het is dus een diesel), maar een ‘handbak’
(‘handgeschakelde versnelling’) is
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bij dit model niet leverbaar om te voorkomen dat de ‘piloot’ de koppeling ‘oprookt’.
Wie een proefritje wil maken, wordt uitgenodigd voor ‘een potje sturen’ of liever nog
‘een potje driften’ om de auto even lekker te laten ‘kwispelen’.

Wie een proefritje wil maken, wordt uitgenodigd voor ‘een potje sturen’
om de auto even lekker te laten ‘kwispelen’.
‘Zespitters’ (‘zescilinders’) hebben natuurlijk ‘dorst’ en ook de ‘slurptaks’ wordt in de
testen vermeld. Recentelijk gaan veel stukken in de autopers in op de economische
crisis die de autohandel hard treft. Behoorlijk wat ‘leaserijders’ zijn gedwongen om
te ‘downsizen’: hun werkgever wil ze in een kleinere auto laten rijden. De malaise
biedt de officiële dealers de mogelijkheden om zich meer te richten op de ‘aftersales’:
de klant moet vaker naar ‘de werkplaats’, omdat hij langer ‘doorrijdt’.

■ Onberispelijk
Doorrijden of niet? Dat is vaak de kernvraag in de wereld van de showroom van de
merkdealer. In alles onderscheidt hij zich van zijn collega, de
tweedehandsautohandelaar: in aankleding, benadering én prijs. Maar zeker ook
qua taal. In de showroom gaat het om nieuwe auto's en occasions met garantie.
Natuurlijk valt er nog wel te onderhandelen, maar dan vooral over de ‘opties’ en dat
zonder jargon en technische termen. Hier is geen sprake meer van wel of geen
bonafide adres, een koopje of een miskoop. Wel van hoffelijkheid en goede manieren.
Op het Instituut voor Autobranche en Management in Driebergen (de IVA) worden
jongens, en tegenwoordig óók meisjes, officieel opgeleid tot ondernemer in de
ruimste zin van het woord, maar het onderwijs is sterk gericht op de autobranche.
De meeste studenten staat een toekomst als ‘dealer’ voor ogen. Het instituut creëert
met zijn dresscode (altijd een stropdas, nooit een spijkerbroek) en omgangsregels
(groetplicht, geen gejij en gejou, laat staan voornamen) doelbewust distantie
tegenover de malafide tweedehandsautohandel. Oorspronkelijk heette deze school
het Instituut voor de Autohandel, maar om elke associatie met ‘de louche handel’
te vermijden, is die term overal op het instituut uitgebannen. ‘Als een student in een
rollenspel met een klant over inruil praat en het woord handel in de mond neemt,
krijgt hij strafpunten’, zegt adjunct-directeur de heer Barendregt, onberispelijk gekleed
en verantwoordelijk voor de afdeling Verkooptechniek. Van zó'n man zou ik blind
een auto kopen, maar evenzogoed een huis of hypotheek.
In de Carl Benz-zaal - een goed geoutilleerde ‘verkoopstudio’ - staat op het podium
een nachtzwarte Alfa Romeo Mito te glimmen. ‘Een lastig product’, leert Barendregt.
‘Een Ferrari hoef je niet meer te verkopen als een klant je zaak binnenstapt, dat is
alleen een kwestie van de kleur uitzoeken. Maar bij deze auto uit het B-segment zit
je in een moeilijke markt; de concurrentie is moordend.’ In de zaal nemen twintig
eerstejaars plaats. Ik tel twee meisjes.
In de twee lesuren die volgen, doet Barendregt samen met studenten vier serieuze
verkooprollenspelen. Met zijn achtergrond in de autobranche is Barendregt niet van
een echte klant te onderscheiden. Een van de meisjes speelt met verve zijn vrouw.
Mijn buurman fluistert mij toe: ‘Zij komt net van de toneelschool. En die verkoper is
de droogkloot van de klas. Dat kan wat worden.’ De aspirant-kopers maken het de
autodealer inderdaad erg lastig: ‘Geen standaard airco? Welke auto heeft er nou
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geen standaard airco tegenwoordig?’ En: ‘Mijn neef rijdt al jaren probleemloos in
een Honda Civic - die valt in de 14 procent-bijtelling.’

Autojargon
Net als in elke beroepsgroep komen in de autobranche veel specifieke termen voor.
Daarnaast gebruiken autokenners onofficiële termen en metaforen om bepaalde
onderdelen of eigenschappen van een auto aan te duiden. Het gebruik van zo'n
term of beeldspraak heeft de functie van jargon: je geeft aan dat je op de hoogte
bent en tot de kenners behoort. Het schept een onder-ons-gevoel. En het verschaft
je autoriteit.

Officiële autotermen
cross-over ‘mengeling van verschillende carrosserievarianten’
ESP ‘Elektronisch Stabiliteitsprogramma’, oftewel: ‘elektronisch hulpmiddel dat
het verliezen van grip (als bij “onderstuur” - zie daar) moet corrigeren’
hybride ‘auto die door verschillende krachtbronnen wordt aangedreven (in de
praktijk een auto die een benzine- én een elektromotor heeft)’
instapmodel ‘goedkoopste basisversie van een model, zonder “opties”’
onderstuur ‘neiging van auto's om in bochten rechtdoor te willen’
overstuur ‘neiging van auto's om van achteren “uit te breken” in een bocht’
uitrustingsniveaus ‘varianten van een model waartussen een koper kan kiezen,
bijvoorbeeld met een vier- of zescilindermotor’

Populaire ‘insiders’ -termen
arko ‘auto zonder airco: alle ramen kunnen open’
beul ‘auto met een zeer zware motor (bijvoorbeeld 12 cilinders)’
blazen ‘flink optrekken en hard rijden’
boenderen idem, zonder inachtneming van verkeersregels en snelheidslimieten
gladiaal banden ‘gladde banden’
hiep-hiep-hoeravelgen ‘speciale sportvelgen op een snelle versie van een
doorsneeauto’
Marokkaanse GTI ‘Ford Transit met gordijnen, trekhaak en imperiaal’
kerstboom 1. ‘vrachtwagen met veelkleurige verlichting, met name voorop’; 2.
‘auto met “slechte massa” (niet goed functionerende elektrische circuits) waardoor
alle lichten aan de achterzijde gaan branden’
knikkerbak ‘oude dieselauto’
koelkast ‘airco’
kookstel ‘lpg-installatie’
negerruiten ‘getint glas’
olieboot ‘auto die veel te veel olie verbruikt’
een plek en een vlek ‘(een auto met) wat schade en roest’

■ Hebberig
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De student-verkoper trapt in de val: hij noemt de negatieve punten van de Honda.
Barendregt tikt af: ‘Ga je nu de concurrent zitten afkraken? Heel gevaarlijk.’ Hij richt
zich tot de zaal: ‘Hoe moet je dit doen?’
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‘Jouw pluspunten noemen’, roept iemand.

Illustratie: Hein de Kort

‘Precies,’ zegt Barendregt, ‘bij de klant moet je het gevoel creëren dat dit zijn auto
is. Laat de klant zelf de negatieve punten van doorrijden opsommen: de
distributieriem komt eraan, zijn vrouw heeft er linksachter een deukje in gereden,
enzovoort. Dan komt hij vanzelf bij de positieve punten van deze nieuwe auto. En
jullie weten: nooit de klant alleen maar met een folder naar huis laten gaan. Je wilt
een vervolgafspraak. Die klant moet gaan rijden. Hij moet de auto ervaren, daar
wordt-ie hebberig van.’
De eerstejaarsverkoper laat het gesprek te veel lopen. ‘Je geeft de regie uit
handen.’ Dat doet de Belgische student uit de groep even later beter (de IVA telt
zo'n veertig Vlamingen). Hij toont empathie, vraagt door. Maar als klant Barendregt
bij de zwarte Alfa langs zijn neus weg opmerkt: ‘Hm, besmettelijke kleur’, reageert
de Belg spontaan met ‘Wablieft?’ - tot hilariteit van zijn Nederlandse jaargenoten.
En hij heeft het over ‘fiscale pk's’, die verwijzen naar de Belgische manier om de
hoogte van premie en belasting te bepalen. Tot slot wil de klant de prijs weten: ‘En
waar praten we dan over?’
Barendregt prijst de Vlaming. ‘Je inlevingsvermogen is groot, het lijkt net of je
serieus luistert. En als ik naar de “daklast” vraag, zeg je: “Vermoedelijkerwijs zal
het wel rond de 50 kilo zijn.” Een Nederlander zou zeggen: “Dat weet ik niet precies.”
Jij bent positiever.’

■ Autobargoens
Communicatietraining is, naast Verkooptechniek, een van de belangrijke vakken
op de IVA. Deze vakopleiding kent een mbo- en hbo-variant. ‘We zetten in het eerste
jaar sterk in op spelling en woordenschat’, zegt docente Nederlands mevrouw
Kalksma. ‘Op het laagste niveau - het voorbereidend jaar, instap vmbo - weten ze
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niet hoe je accessoires of recessie schrijft. Ze hebben het op het vmbo laten lopen
omdat ze dachten dat ze het toch niet konden. Maar spelling kan iedereen leren.’
Ze toont een toets waarin studenten bijvoorbeeld het gangbare garagewoord voor
koetswerk moeten invullen.
In de hogere leerjaren ligt de nadruk op schriftelijke en mondelinge presentatie.
Een hbo-derdejaarsgroep (met drie meisjes) zit klaar om in viertallen een brochure
te bespreken. Docent Nederlands de heer Hagenbeek, afkomstig uit het voortgezet
onderwijs, is in de loop der jaren ‘ingeburgerd’ in de autowereld ‘en een beetje
besmet’. Klassikaal bespreek ik met de groep populair autojargon.
Wat mogen ze nooit zeggen, welke termen gebruiken ze onderling juist wel?
‘Tweedehands of gebruikte auto mag niet, het is altijd een “occasion”’, begint iemand.
‘Geen verkleinwoorden zoals Golfje.’ Verder: geen plastic maar kunststof, niet
boekjes erbij maar onderhoudshistorie bekend en nooit een auto ‘een ding’ noemen.
Als ik even doorvraag, komt ook het autobargoens bovendrijven, termen die de
studenten onderling gebruiken: tupperware voor ‘spoilers’ en orgelpijpen voor ‘een
forse uitlaat’. In de groepjes praat ik nog even na en dan komt er nog meer los. Van
een auto die ‘op drie poten loopt’, doet één cilinder het niet. En een krokante bodem
wil zeggen ‘doorgeroest’.

■ Uitlachen
Hebben de derdejaars veel aan de vakken Nederlands en
(bedrijfs)communicatietraining gehad? ‘Beslist’, zegt een van de jongens. ‘Het is
toch heel belangrijk dat je een goede sollicitatiebrief of een mailing leert schrijven?’
Een Vlaamse groepsgenoot vond in het eerste jaar de aandacht voor spel- en
stijlaardigheid overbodig. ‘Op dit niveau nog d's en t's? Ze lachten me uit in
Antwerpen.’
Binnenkort sluiten deze jongens en meisjes de opleiding af met een stage en dan
wacht de praktijk. Die zal niet bij de zaak van Tony van Tricht zijn. Daar is nu wel
de koop gesloten. Annie Tanghe heeft er een radiootje bij versierd, maar dat is dan
ook alles. En haar oude 405? Van Tricht perst zijn lippen afkeurend op elkaar en
schudt bedenkelijk het hoofd: ‘Misschien kan ik wat met de export, maar meer as
100 euri's doet-ie echt niet, meissie.’
De naam van autohandelaar Tony van Tricht is gefingeerd.

Flinke koplampen
Dagelijks gebruiken wij nogal wat beeldspraak die aan de automobielwereld is
ontleend, zoals tegengas geven, kort door de bocht, snel schakelen en effe dimmen.
Ook de eenpitter is een bekend beeld, maar dat hebben we waarschijnlijk aan de
motorwereld te danken.
Als mannen onder elkaar over vrouwen praten, gebruiken ze ook nogal eens
beelden uit de autowereld, zoals een meisje met flinke koplampen en een jongedame
op kenteken zetten (een kenteken is een nummer, vandaar) of een grote beurt
geven.
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Van 7-serie tot Picanto
Namen van automodellen
Erwin Wijman
De Renault Laguna is wel even een andere auto dan de Renault Twingo.
De eerste is een grote zakenauto, de tweede een eenvoudig
stadswagentje. Tussen de Audi A8 en de Audi A3 gaapt eenzelfde kloof.
Automerknamen zeggen dus niet alles - typen, modellen, dáár gaat het
om. Hoe worden die zoal aangeduid? Waarom? Werkt het? En gaat het
weleens mis? Over het Croma-effect, het Prius-syndroom en het
911-gevaar.

Illustratie: Matthijs Sluiter

De autoverkoop keldert, autodealers dealers vergaan, maar automodellen moeten
allemaal een naam. Grofweg zijn er twee soorten: een cijfer, vaak in combinatie met
een letter, of een volle naam. Cijfers zie je vaak bij de chiquere merken, echte namen
vooral in het modalere segment. De meeste merken zijn consequent in hun keuze
voor óf cijfers/letters óf namen. Heel opmerkelijk is daarom de naam die Toyota aan
zijn jongste boreling geeft: iQ. Is dat iQ een slimme keuze voor het piepkleine autootje
dat sinds februari te koop is? Is het slim van Toyota om die iQ in zijn naam zo apart
te zetten van zijn grotere broers en zussen in de Toyotafamilie? Die heten Avensis,
Auris, Prius, Yaris en Corolla. Doorgaans zijn autofabrikanten net ouders: ze geven
hun broedsel dezelfde soort namen, die bij elkaar een consistente huisstijl vormen.
De broers van Real Madrid-middenvelder Wesley Sneijder heten Rodney en Jeffrey.
Amalia's zusjes heten Ariane en Alexia. Omgekeerd hebben een Maarten en Olivier
nooit een broertje met de naam Kevin.

■ Huisstijl
En is het slim om een auto een naam te geven die nauwelijks te onderscheiden is
van i10, de naam van precies zo'n stadsautootje van Hyundai? De Hyundai
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i10 is al sinds vorig jaar op de markt. Zijn voorganger heette Atos. Hyundai had al
een i20 (voorheen Getz) en i30 (voorheen Accent en Elantra) in het programma.
De i50 en i70 volgen. Dat iNogiets is hip in autoland, overduidelijk om mee te liften
op coole merknamen als iMac, iPod, iPhone en iGoogle. Mazda heeft een Mazda3
i-stop, en Mitsubishi een elektrische auto iMiEV. Designcritici mopperen weleens
over de eenvormigheid van auto's sinds de uitvinding van de windtunnel, maar nu
lijken de autonámen allemaal uit de windtunnel te komen. Terwijl een welluidende,
onderscheidende naam voor een auto toch essentiëler is dan standaard airco,
TomTom of veertien hoofd-, schouders-, knie- en teenairbags.
Hyundai trekt, in tegenstelling tot Toyota, wél één duidelijke lijn in zijn nieuwe
modelnamen. Bovendien loopt Hyundai's modellenkabbalistiek, van 10 voor klein
via 50 voor zakenauto en 70 voor luxe limousine, parallel aan de nomenclatuur van
BMW, met zijn 1-tot en met 7-serie. Dat doet het Zuid-Koreaanse automerk niet
zomaar. Het laat zijn auto's sinds twee jaar, sinds de i30 in 2007, in Europa
ontwerpen (en zelfs bouwen) om in Europa sneller voet aan de grond te krijgen. En
daarom kiest Hyundai ook bij zijn ambitie passende modelnamen.

■ Modelnamenfabriek

‘Spletenkijker’: BMW Isetta uit de jaren vijftig.

Ook andere dure merken dan BMW dragen letternummernamen die naar
belastingbiljetten en snelwegen klinken. Audi heeft de A3 tot en met de A8 (in 2010
volgt benjamin A1), Mercedes-Benz gaat van A- tot S-klasse en Jaguar van XF via
XJ tot XK. Volvo en Saab, ook ruim vertegenwoordigd in het krijtstreepsegment
waarin de automores behoudender zijn dan de dassensmaak van Willem-Alexander,
zweren eveneens bij gedekte modelnamen. Saab met 9-3 en 9-5, Volvo met C30
tot S80.
Zulke letternamen zijn natuurlijk makkelijker en aanzienlijk goedkoper te verzinnen
dan een typische namenbureaumodelnaam als Sorento of Picanto. Kia betrok die
namen van Glazer + Kalayjian Global Branding & Naming Consultancy in New York.
Dat is zo'n glad Amerikaans corporate-bedrijf met op de klantenlijst ook multinationals
Procter & Gamble en Pfizer. Het bedrijf bedacht ook de weinigzeggende namen
Forenza en Verona van Suzuki. Dergelijke namenbureaus vormen samen een soort
modelnamenfabriek. Modelnamen moeten liefst overal hetzelfde betekenen - dus
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eigenlijk niets betekenen. Zoals autofolderbegrippen als comfortabel, verfijnd of
perfectie zijn gedevalueerd tot betekenisloze tekstvullers.?

Het Prius-syndroom: onuitspreekbare namen
Nissan noemt zijn SUV (‘sports utility vehicle’, de bekende grote terreinwagen-achtige
benzineslurper) Qashqai. Spreek dat maar eens goed uit. De autorecensent van
de Britse The Guardian hoort steeds ‘cash cow’. Nederlanders zeggen: de Nissan
WÁT? De Qashqai lijdt aan het Toyota Prius-syndroom. De Prius is dankzij zijn
hybride-aandrijving (benzineén elektromotor) geliefd als groene imagebuilder en
pr-instrument voor bedrijven die de nodige sessies op de hei over maatschappelijk
verantwoord ondernemen achter de rug hebben. Maar de bomenknuffelauto Prius
heeft volgens de Amerikaanse marketinggoeroe Seth Godin een helemaal verkeerde
naam, die verkoopbelemmerend werkt. ‘Zeg je “pry-us” of “pree-us”? Hoe vertel ik
anderen over een auto waar ik enthousiast over ben als ik niet eens weet hoe je
zijn naam uitspreekt? Ik wil niet dom overkomen, dus zeg ik de naam gewoon niet’,
schrijft Godin in Unleashing the Ideavirus.
Met precies hetzelfde probleem kampt de c,mm,n. Dat is de naam van de
elektrische auto - zelf spreken ze van een ‘duurzaam mobiliteitsconcept’ - waarmee
Stichting Natuur en Milieu samen met de technische universiteiten van Delft,
Eindhoven en Enschede in april op de AutoRAI staat. Zie www.cmmn.org. Maar
koopt u een auto waarvan uw buurman de naam niet kan uitspreken?
Naast verkeerd uitgesproken wordt zo'n naam ook gauw foutief opgeschreven.
Zoals de Kia cee'd, met kleine letter c, apostrof voor de d. Maar in autobladen en
op autowebsites kom je allerhande spellingvarianten tegen: c'eed, Cee'd, seed. In
een advertentie van Kia zelf op Autoweek.nl stond ceed. Veel te moeilijk, zo'n
apostrof, kijk alleen al hoe vaak je s'ochtends en s'Hertogenbosch tegenkomt, met
de apostrof ná de s in plaats van ervoor.

Eco
Eco is kort voor ecologisch, dus natuuren milieubewust. Eco is een heerlijk woord.
Het klinkt lekker, het klinkt positief. Autofabrikanten hebben de wonderterm dan ook
omarmd voor hun zogenaamd schone modellen. En meteen haast allemaal, lijkt
het:
- Ford heeft een Focus, Mondeo en Fiesta ECOnetic.
- Opel verkoopt een Corsa ecoFLEX en een Astra ecoFLEX, allebei modellen
met 9 procent minder CO{in2}-uitstoot.
- Renault doopte zijn ‘economische en ecologische modellen’ Eco2.
- Chrysler komt met de ecoVoyager (met 268pk-elektromotor).
- Seat heeft de Léon Ecomotive, ‘sportwagen die ook geeft om het milieu’, de
Ibiza Ecomotive en de Alhambra Ecomotive.
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Modelnamen als S80, A6, 320, 159 en C320 roepen een totaal andere beleving en
gevoelswaarde op dan Sorento, Swift of de namen die Fiat, Volkswagen, Renault,
Ford en Opel hanteren. Stelt u zich eens een BMW Picanto voor. Omgekeerd klinkt
een Kia 3-serie als een dure auto. Bezitters van een BMW 3-serie zeggen: ‘Ik heb
een BMW.’ Mensen met een Renault Laguna zeggen: ‘Ik heb een Laguna.’ Bij
BMW-rijders telt het merk en bij Laguna-bestuurders het model. Bovendien: als je
‘Renault’ zegt, kan dat ook slaan op een Twingo of Clio, oftewel aanzienlijk
goedkopere Renaults.

Fiat Braadboter en 13 andere klassieke modelnaammissers
-

Fiat Regata betekent in Zweden ‘Fiat Ruziezoekende Vrouw’.
Fiat Uno is in Finland ‘Fiat Sukkel’.
Fiat Croma is in Nederland ‘Fiat Braadboter’.
Rolls-Royce Silver Shadow had bijna Silver Mist geheten, in Duitsland ‘Zilveren
Stront’.
Ford Caliente is in het Mexicaans ‘Ford Straathoer’.
Ford Pinto is in het Portugees ‘Ford Klein Lulletje’.
Ford Probe betekent in Duitsland ‘Ford Proefrit’.
Ford Fiera betekent in het Spaans ‘Ford Oude Heks’.
Ford Cortina is in Japan ‘Ford Rammelkast’.
Vauxhall (Opel) Nova en Chevrolet Nova lopen niet in Spaanstalige landen,
waar no va ‘gaat niet’ betekent. Chevrolet doopte Nova om in Caribe.
Mitsubishi Pajero is in Spaanssprekende landen ‘Mitsubishi Rukker’ of‘Mitsubishi
Hufter’, vandaar de naamswijziging in Montero.
Citroën Evasion is in Engeland ‘Citroën Belastingontduiking’ of‘Citroën Fraude’.
Daarom heette de grote MPV daar Synergie.
Citroën SM: Sa Majesté, oftewel ‘Hare Majesteit’, zegt de een, de ander Sport
Maserati, weer een ander SM oftewel ‘sadomasochisme’.
Daewoo Espero is in het Spaans ‘Daewoo Ik Wacht’.

(Met dank aan Bas Kist van juridisch merkenbureau Shieldmark.Zacco)

‘Truttenschudder met jarretelaandrijving’: DAF 600 uit 1958.
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■ Emotie
Getalsnamen laten het merk zelf dus beter uitkomen, zijn tijdlozer en zijn universeler.
Een naam als S80 of ML320 is wereldwijd makkelijker uit te spreken dan Giulietta
of Grande Punto. Anderzijds zijn modelnummers onpersoonlijker. Een echte naam
is meer onderscheidend. En er is meer gevoel en emotie in te leggen. Kijk naar
Freelander, Bravo of Smart. Maar aan modelnamen kleeft tegelijkertijd het gevaar
van ongewenste bijbetekenissen, zeg maar het Fiat Croma-effect. De
braadbotergrappen zijn inmiddels tot oudbakken clichés geërodeerd. En Fiat trok
zich er niet het geringste van aan. In 2006 kwamen de Italianen - na tien jaar - met
een nieuwe Croma (betekenis: ‘verchroomd’), en die heet gewoon weer Croma, ook
in Nederland. Logisch, want die auto is bedoeld voor heel Europa. Bovendien was
de eerste Croma gezien zijn buitengewoon lange productietijd (van 1985 tot 1994)
een buitengewoon goed verkochte auto.
Autofabrikanten passen een modelnaam pas aan als het anders op belangrijke
afzetmarkten echt fout dreigt te gaan. Rolls-Royce wilde de opvolger van de Silver
Cloud tooien met de naam Silver Mist, totdat een wakkere medewerker bij de Britse
autobouwer ontdekte dat Mist in Duitsland ‘stront’ betekent. De naam werd Silver
Shadow. En zo verkoopt Mitsubishi zijn terreinwagen Pajero in Spaanssprekende
landen als Montero, omdat pajero in het Spaans ‘rukker’ of ‘hufter’ betekent. (Zie
ook het kader links boven aan deze bladzijde.)

Kiest u de naam zelf?
Wilde Volkswagen zelf niet beslissen? Was het een pr-stunt? De Duitse autofabrikant
liet in 2007 autoliefhebbers de naam kiezen voor een nieuw model SUV, het kleine
broertje van de VW Touareg. Lezers van het Duitse autoblad Autobild en
zusterbladen als AutoWeek konden kiezen uit vijf namen: Tiguan, Rockton, Nanuk,
Samun en Namib. Het werd Tiguan. Liefst 36 procent wilde die naam, zegt
Volkswagen. Maar in feite stond die naam vooraf al vast. Tiguan past bij Touareg
als Chantal bij Wendy en Clio bij Twingo. Namib, Nanuk en Samun passen totaal
niet in de Volkswagen-familie met daarin ook Touran en Scirocco. Rockton is eerder
een modelnaam voor SsangYong, want dat merk heeft ook een Rexton.

■ 911
Ook een op zich onschuldige cijfernaam kan plotseling een ongewenste connotatie
krijgen. Neem de 911, een icoon voor autokenners. Wie 911 zegt, hoeft niet eens
meer Porsche te zeggen. Maar sinds 911, de Amerikaanse datumafkorting van 11
september 2001, verwijst 911
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ook naar de historische terreuraanslagen in New York en Washington. Tot in
krantenkoppen aan toe: ‘Iran verwijt VS misbruik “911”’ of ‘Ook tennissers merken
dat “911” New York heeft veranderd’. Er waren Amerikanen die zich na 911
publiekelijk achter de oren krabden of Porsche zijn modelnaam wel kon handhaven.
Maar Porsche heeft daar geen moment aan getwijfeld. Ook de Amerikaanse
importeur niet. ‘Welnee, wij hebben nooit op een naamswijziging aangedrongen’,
aldus een woordvoerster van Porsche Cars North Atlantic in Atlanta. De naam zat
de sportwagen ook niet in de weg, want een jaar na dato rapporteerde Porsche
verkooprecords van zijn 911 in de VS, veruit zijn belangrijkste afzetmarkt. Halverwege
2002 verkocht Porsche bijna 20 procent meer 911's dan in de zomer van 2001.
Overigens heeft Porsche de naam van zijn topmodel wél eerder ooit gewijzigd.
Dat was direct na de introductie van de auto in 1963. Hij werd gepresenteerd als
901. Maar Peugeot protesteerde dat zij het mondiale merkrecht hadden op drie
cijfers met een nul in het midden. Waarop Porsche de naam op het geboortekaartje
veranderde van 901 in 911.

Burton: Nederlandse sportwagen met een internationaal klinkende naam.
Foto: Jikke van Tongeren

Hoe Burton Burton werd
Naast Donkervoort en Spyker is er nog een sportwagenfabrikant in Nederland:
Burton. Het merk debuteerde in 2007 op de AutoRAI en staat er deze maand weer.
De Burtonsportwagen, met een polyester carrosserie op een Citroën 2CV-onderstel,
echoot modellen van de roemruchte merken Bugatti, Jaguar en Hispano-Suiza.
Klinkt de naam daarom alsof-ie er altijd al geweest is?
‘We wilden, ook vanwege onze internationale ambities, een internationaal klinkende
naam die goed uit te spreken is in meerdere talen’, vertelt Arjen Oude Alink van
Burton Car Company in Zutphen. ‘Daarnaast vinden we Burton een stoere,
nostalgische naam.’ Liefst 450 namen passeerden de revue tijdens het
beslissingstraject. Oude Alink: ‘Veel namen bleken al als automerk geregistreerd.
We wilden de auto eigenlijk Hunter noemen. Tot 2000 heette ons bedrijf Duck Hunt
Car Design. Maar Hunter was al door Peugeot vastgelegd. Ze gebruikten de naam
al voor een prototype.’
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■ Dierennamen en bijnamen
Van oudsher zijn dierennamen heel gewild bij automakers, en dat is ook niet
verwonderlijk: je valt je er moeilijk een buil aan. Toch is de dierenmodelnaam niet
langer in zwang. De laatste vijf jaar koos alleen Volkswagen nog dierennamen hoewel: eigenlijk maar anderhalve. Fox (2005) is een echte (‘vos’), maar Tiguan
(2007) is een contaminatie van tijger en leguaan. En Porsche kwam in 2005 met de
Cayman. Natuurlijk worden de Mitsubishi Colt (colt betekent ‘jonge hengst’), Ford
Ka (Ka betekent ‘kauw’, een soort kraai), Fiat Panda, Opel Tigra, Volkswagen New
Beetle en Alfa Romeo Spider nog steeds verkocht, maar hun namen stammen uit
een vorig tijdperk. De meeste autodieren, zoals Manta, Mini Jumbo en Bluebird (zie
het kader hieronder), zijn uitgestorven.
Ook massaal met pensioen zijn auto's die zich konden verheugen in een bekende
bijnaam. Of een algemeen gebruikte koosnaam. Zoals de Kever.
De Lelijke Eend. Snoek of Strijkijzer (Citroën DS). Truttenschudder met
jarretelaandrijving (DAF 600 Variomatic). Rugzakje (Fiat 500). Het Monster (Alfa
Romeo SZ Zagato). Katterug (Volvo PV544). Spletenkijker (BMW Isetta, met deur
die aan de voorkant openklapte, vandaar). Brievenbus (Alfa Romeo Giulia Junior
GT). Luis of Wegluis voor de Fiat 500/Topolino, maar ook gebruikt voor de even
ontroerende Renault 4CV uit 1947. Wie kent nog Boerenporsche voor de Opel
Manta uit 1970? Hoogstens hoor je nog weleens het liefkozende Turkenbak voor
een grote oude Mercedes. Bijnaammodellen zijn stuk voor stuk oldtimers, die de
garage niet meer uit komen. De laatste stammen uit de jaren zeventig. Hebben
auto's nu al zulke rare namen dat bijnamen niet meer nodig zijn? Zoals New Beetle?
Croma? Picanto (vraag ernaar in de snackbar)?

Van Alfa tot Zoo: 26 dierenautonamen
Alfa Romeo Spider (‘spin’)
Buick Skylark (‘veldleeuwerik’)
Citroën 2CV, in Nederland ‘Lelijke Eend’
Citroën DS, in Nederland ‘Snoek’
Dodge Ram (‘ram’)
Dodge Viper (‘adder’)
Ferrari Dino (‘dinosaurus’)
Fiat Panda (‘pandabeer’)
Ford Cougar (‘panter’, ‘poema’)
Ford Ka (‘kauw’)
Ford Mustang (‘verwilderd paard’)
Ford Puma (‘poema’)
Ford Scorpio (‘schorpioen’)
Ford Taurus (‘stier’)
Hyundai Pony (‘pony’)
Jaguar (‘panter’, ‘luipaard’)
Mitsubishi Colt (‘jonge hengst’)
Nissan Bluebird (‘sialia’)
Opel Tigra (‘tijger’)
Opel Manta (‘grote rog’)
Porsche Cayman (‘kaaiman’)
Subaru Mini Jumbo (‘kleine olifant’)
Volkswagen Fox (‘vos’)
Volkswagen Lupo (‘wolf’)
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Volkswagen New Beetle (‘nieuwe kever’)
Volkswagen Tiguan (samensmelting van tijger en leguaan)
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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.

Tot stilstand gekomen
Jim Rotteveel - Groningen
Jan Kuitenbrouwer hekelt in zijn column ‘Tot stilstand gekomen’ (Onze Taal
december) de overdrijvingen waarmee de media in krantenkoppen over de
kredietcrisis berichten. Zo signaleert hij ‘ongekend kelderen’, ‘instorten’ en ‘vrije val’,
maar het ergst vindt hij wel een kop uit Trouw van 4 november: ‘Crisis brengt
economie EU tot stilstand’ - want de economie heeft het dan wel moeilijk, maar komt
niet tot stilstand.
Rustig maar, Jan. Túúrlijk kunnen jij en ik gewoon nog een pak koekjes op de
hoek kopen en natuurlijk komt er nog water uit de kraan. Van Dale geeft als tweede
betekenis van stilstand immers: ‘onderbreking of beëindiging van een voortgang of
een ontwikkeling’. Maar daar gaat het me eigenlijk niet om.
Waar het me wél om gaat, is dat niet alleen de media zich aan overdrijving schuldig
maken. Bij een vorige crisis deed de overheid een bijna gelijkluidende duit in het
zakje, nota bene bij monde van koningin Beatrix. In de Troonrede van 2003 staat:
‘De Nederlandse economie is, na jaren van voorspoed en sterke economische groei,
volledig tot stilstand gekomen.’ Ook die bewering liet zich met Van Dale in de hand
verdedigen, hoewel de woordkeus hier duidelijk wél aanvechtbaar is. Als je bedenkt
dat in tijden van crisis de overheid haar burgers altijd tot kalmte wenst te manen,
lijkt ‘volledig tot stilstand gekomen’ een op zijn minst ongelukkig gekozen formulering.

Taalergernissen
Emmy van Stratum - Eindhoven
In de rubriek ‘Taalergernissen’ in het decembernummer ergert Marco Adriaanse
zich aan het gebruik van dodelijke slachtoffers. Hij schrijft dat de uitdrukking
weliswaar correct is, maar dat hij die niet mooi vindt. Nu moet het toch niet gekker
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worden) Als wij met z'n allen uitgemaakt hebben dat een bepaald woord of een
bepaalde uitdrukking correct is (en als dat bovendien door Van Dale bevestigd
wordt), past het niet om van anderen te vragen daarvan af te wijken omdat jij het
niet mooi vindt.
Waarschijnlijk willen mensen als hij krampachtig vasthouden aan het Nederlands
dat ze indertijd op school geleerd hebben. Ze beseffen niet dat taal een dynamisch
geheel is, en dat onze taal vol zit met leenwoorden en onlogische dingen, die er
soms al eeuwen geleden in geslopen zijn. Maar omdat we niet meer weten dat
sommige woorden leenwoorden zijn of fout zijn, mogen ze ineens wel? Denk aan
bekende leenwoorden als zolder, kelder, kaas en muur. En denk aan het voltooid
deelwoord geweest: hartstikke fout, want het voltooid deelwoord van wezen moet
volgens de kofschip-regel met een -d geschreven worden. Dat mag volgens onze
taalbewakers allemaal wel. Maar als ze iets niet mooi vinden, dan mag het opeens
niet, en dan moeten we daar ook nog begrip voor opbrengen. En daar heb ik geen
zin in!

Rangeerstation
Gert-Jan Hondelink - Den Dolder
Martijn Lamme reageert in het januarinummer van Onze Taal op het artikel van
Arjen van Veelen over de taal van de treinconducteur (‘Wij gaan nog voor u stoppen
in Blerick’, Onze Taal oktober). Lamme schrijft rangeerstation een raar begrip te
vinden, maar dat is het in het geheel niet. Het Nederlandse spoorwegnet telde
vroeger een groot aantal hoofd- en hulprangeerstations, waarvan thans Kijfhoek
(ten zuiden van Rotterdam) nog is overgebleven. Het verschil tussen een
rangeerstation en een rangeeremplacement of -terrein is dat het eerste uitsluitend
dient voor het rangeerproces; een rangeeremplacement of -terrein maakt deel uit
van een station dat ook voor andere processen (reizigersvervoer en/of laden en
lossen van goederen) gebruikt wordt.

Rangeerterrein Kijfhoek, ten zuiden van Rotterdam.
Foto: Google Earth

Verrijking
Martin Van Liempd - Zwolle
Ton den Boon schrijft in de septemberaflevering van zijn rubriek ‘Net als in de film’
over het ook in het Nederlands gesignaleerde an inconvenient truth. Arnold Engelbert
tekent daar in de rubriek ‘Reacties’ in het januarinummer bij aan dat hij die uitdrukking
geen verrijking voor het Nederlands vindt, omdat we al het equivalent een
ongemakkelijke waarheid hebben. Maar die vertaling geeft de Engelse term gebrekkig
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weer. An inconvenient truth is voor mij een waarheid die niet goed van pas komt,
die wringt, die roet in het eten gooit. Dat we voor dit begrip een buitenlandse
uitdrukking moeten hanteren, stoort mij niet.

Basterdwoorden
Jan Doejaaren - Beneden-Leeuwen
Ruud van der Helms aardige stuk over Adam Strokels Het boek der meest
gebruikelijke basterdwoorden (‘Hoe zuiver is “zuiver”’, Onze Taal januari) maakte
me nieuwsgierig, en dus ging ik op zoek naar meer informatie over de auteur.
Tevergeefs, maar bij het zoeken op internet stuitte ik wel op een integrale
facsimileversie van het werkje. Die is te vinden op
www.archive.org/stream/hetboekdermeestoostrogoog.
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Tweetalig onderwijs
Christa Sarlemijn - Taaldocent, Vorden
Het artikel ‘In het Engels op weg naar je bul’ van Diana Vinke (Onze Taal januari)
gaat over de negatieve effecten op de studiekwaliteit van Engelstalig hoger onderwijs.
Zij concludeert dat de onderwijskwaliteit erdoor vermindert, maar dat dit de
leerresultaten niet in de weg hoeft te zitten.
In 2007 heb ik in het kader van mijn doctoraalscriptie Taalwetenschap onderzoek
gedaan naar de invloed van taalomschakeling in het tweetalig middelbaar onderwijs.
Als aanvulling op het artikel van Vinke hierbij mijn bevindingen.
In mijn onderzoek ben ik nagegaan of er zich verschillen voordoen tussen lessen
in de moedertaal (T1-lessen) en lessen in een tweede taal (T2-lessen) wat betreft
de flexibiliteit van de docent en zijn vermogen de leerlingen tot interactie te
stimuleren.
De deelnemende docenten hadden allen een hoog taalvaardigheidsniveau in de
tweede taal, maar bleken in de T2-lessen toch minder flexibel om te gaan met
bepaalde lessituaties, vooral als het ging om ‘sociale interactie’ (zoals het informeren
naar een gebeurtenis buiten de les). Ook betrokken docenten in de T2-lessen minder
spontaan de buitenwereld en actualiteiten bij de les om de lesstof te verrijken. En
ten slotte bleek dat er in de T2-lessen minder interactie tussen de leerlingen en de
docent plaatsvond.
Het gevolg zou kunnen zijn dat de T2-lessen schoolser en saaier gevonden
worden. En dat saaiere lessen leiden tot een verminderde motivatie en daardoor
mogelijk ook tot afnemend leersucces, is al door eerder onderzoek vastgesteld.

‘Kinderballade’
Paul Hoevenaars - Den Haag
In de januariaflevering van zijn rubriek ‘Zong’ staat Guus Middag stil bij Gerrit Komrij's
tekst van het lied ‘Kinderballade’ van Boudewijn de Groot. Over de schoonheid van
een lied of de tekst daarvan kun je van mening verschillen, dus daar zwijg ik verder
over, maar aan het eind van zijn betoog schrijft Middag dat het verhaal een vreemde
wending neemt, waarvoor geen afdoende verklaring wordt gegeven. Dat ben ik
maar ten dele met hem eens.
Die vreemde wending, daar kan ik nog wel in komen - hoewel ik het zelf liever
een verrassende of, zo u wilt, akelige wending zou willen noemen - maar een mogelijk
afdoende verklaring wordt wel gegeven (ofschoon de schrijver enige ruimte voor
twijfel openlaat). Die verklaring zie ik in de beschrijving die wordt gegeven van
Annabelle, in combinatie met het slot van het lied:
Blauw waren haar vreemde ogen,
blauw maar zonder mededogen.
O, ze was een kleine meermin,
die maar net van lieverlee,
was ontstegen aan de zee

En het slot:
Niemand wist meer te vertellen
hoezeer kleine Annabelle
had gehouden van haar engel
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uit het sierlijk bal masqué,
Maar nog altijd ruist de zee...

Hier wordt toch zeker (meer dan) de suggestie gegeven dat Annabelle (gelijk een
zeemeermin) een duistere kant heeft, die het droevige lot van de jongen veroorzaakt
heeft? De laatste zin heeft dus wel degelijk betekenis en dient niet alleen om zee
te laten rijmen op bal masqué. Dat de ontknoping niet wordt uitgelegd, lijkt me een
vorm van dichterlijke vrijheid die juist mooi past in de mysterieuze sfeer van het lied.
Jammer dat Guus Middag dit niet heeft gezien of willen zien.

Taal Youp van 't Hek
Bart Schoonus - Amsterdam
Met bijzonder veel genoegen heb ik de analyse van René Appel over de taal van
Youp van 't Hek in het decembernummer van Onze Taal gelezen. Eindelijk werden
mijn ideeën over de stijl van de columnist in kwestie bevestigd - en bovendien
bijzonder scherpzinnig gekarakteriseerd. Het was met name de nuchtere en zakelijke
ontleding van de in de columns gebezigde taal die de analyse heel erg boeiend
maakte. Kortom: een groot compliment voor dit artikel.

Uitspraak buitenlandse plaatsnamen [1]: eeuwenoude benamingen
Geerten van Gelder - Utrecht
Piet Paardekooper schrijft in het januarinummer over onze uitspraak van onder meer
buitenlandse plaatsnamen, die vaak de uitspraak van het vreemde land in kwestie
volgt (‘“Edinberoow” en “Sevielja”’), terwijl buitenlanders dat omgekeerd niet doen.
Engelsen en Amerikanen hebben het over ‘Emsterdem’ en ‘Joetrekt’, en dat is
jammer, want wij spreken toch ook al die Engelse en andere buitenlandse
plaatsnamen uit zoals men dat daar in het buitenland gewend is (zij het met een
soms ergerlijk Nederlands accent)?
Nee dus, want we zeggen niet ‘Wien’, ‘Berlien’, ‘Aachen’, ‘Parie’, ‘Lisboa’,
‘Firentzee’, ‘Roma’, ‘Napoli’ of ‘Namuur’. En aan de Deense uitspraak van København
waagt al helemaal geen Nederlander zich. De Nederlandse benamingen voor deze
steden maken al eeuwen deel uit van onze taal, en gaan er niet meer uit.
Overigens is onze uitspraak ook niet altijd zo juist als we denken. Als Australiërs
het over hun hoofdstad hebben, zeggen ze niet ‘Kanbérra’ maar ‘Kénbrah’, en
Brisbane en Melbourne heten bij hen niet ‘Brisbeen’ en ‘Melboorn’ maar ‘Brisb'n’
en ‘Melb'rn’.

Uitspraak buitenlandse plaatsnamen [2]: knappe Hollanders
Rachel Otto - Rotterdam
Het interessante artikel van Piet Paardekooper over onze uitspraak van vreemde
namen eindigt lusteloos in zelfbeklag. We lijden aan een minderwaardigheidscomplex
dat ons ertoe brengt vreemde namen in de taal van het land zelf uit te spreken, en
dat het gevolg is van het feit dat in de talenpikorde onder meer 115 miljoen Duitsers
op ons neerkijken. Dat deze bewering van de auteur incorrect is, kan bevestigd
worden door iedereen die ook maar één voet over de grens heeft gezet, want
Duitsers hebben over het algemeen een hoge dunk van de knappe Hollanders.
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Onze behoefte eigennamen in de uitspraak van het land van herkomst te bezigen,
is in mijn ogen geen teken van zwakte maar een bewijs van ons inlevingsvermogen,
waar het bij andere volken vaak aan ontbreekt; het maakt ons tot bemiddelaars,
diplomaten, handelaren en dergelijke bij uitstek.

Uitspraak buitenlandse plaatsnamen [3] Srebrenica
Cobi Dirkse - Leiden
In het januarinummer schrijft Piet Paardekooper over de uitspraak van buitenlandse
(plaats)namen door Nederlanders. Dat deed me denken aan het volgende. Toen
Srebrenica erg in de belangstelling stond, heb ik mij zeer geërgerd aan verkeerde
uitspraak van die naam in de journaals en de actualiteitenrubrieken. De juiste
uitspraak is ‘Srébrenietsa’, met de klemtoon op de eerste lettergreep, maar er waren
vooral allerlei varianten te horen. Zo legde men de klemtoon op de lettergreep ni of
bre, en sprak men het laatste deel ica uit als ‘ika’. Blijkbaar was het te veel moeite
om even na te gaan hoe men de naam moest uitspreken.
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Talen die je er gratis bij krijgt
Meertalig met alleen het Nederlands op zak
Berthold van Maris
Wie het Nederlands beheerst, begrijpt vanzelf ook iets van andere,
verwante talen: het Fries, het Afrikaans, maar ook oudere talen als het
Negerhollands en het Oudnederlands. Dat is niet alleen handig, er blijkt
ook veel te genieten te zijn. ‘Die no ben waar, wat joe praat.’

Foto: Onze Taal

Toen ik vijf was, verhuisde ik van Venlo naar Den Bosch. Op de nieuwe
kleuterschool maakte ik een stille en verdrietige indruk. ‘Die proate zo raar’, zei ik
tegen mijn ouders. Zij besloten daarop om alleen nog ABN met mij te praten. Onder
elkaar bleven ze hun eigen Limburgse dialect spreken. Zo werd ons gezin tweetalig.
We gingen ieder jaar op vakantie in Duitsland, en mijn broertje en ik vonden dat
we daar redelijk met de Duitse kinderen konden praten. Toen er op een ochtend
geen Duitse harde broodjes bij het ontbijt waren, vroeg ik: ‘Waar zijn de Brötchen?’
Thuis in Nederland keken we veel naar de Duitse tv: die verstonden we min of
meer. En op mijn slaapkamer slingerden een paar boeken rond die in een raar soort
Nederlands geschreven waren: het Afrikaans. Toen ik een jaar of twaalf was, sprak
ik ABN, maar ik verstond Limburgs en Duits, en ik kon Afrikaans lezen.
Dat is een wonderlijke eigenschap van taal, die me daarna nooit meer heeft
losgelaten: dat we veel meer kunnen begrijpen dan we zelf kunnen zeggen. Wie
Nederlands spreekt, kan ook Afrikaans lezen. Dat is een taal die je er als het ware
gratis bij krijgt.

■ Gezichtsbedrog
Nog steeds lees ik af en toe Afrikaans.
De Bijbel bijvoorbeeld:
In die begin het God die hemel en
die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker
op die diep waters, maar die Gees
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van God het oor die waters gesweef.
Toe het God gesê: ‘Laat daar lig
wees!’ En daar was lig.
God het gesien die lig is goed, en
Hy het die lig en die donker van mekaar geskei.

In het Afrikaans kan ik de Bijbel weer onbevangen lezen - zonder de nare kerkelijke
associaties die alle Nederlandse bijbelvertalingen in mij oproepen. Ik vind ook dat
het Afrikaans een bepaalde eenvoud en helderheid heeft die het Nederlands allang
heeft verloren. Natuurlijk is dat gezichtsbedrog. Het is puur de subjectieve beleving
van een Algemeen Beschaafd Nederlandstalige, voor wie het Afrikaans een goed
te begrijpen maar exotische taal is. Toch is juist dat gezichtsbedrog ook de lol ervan.

■ Sagte kermgeluide
Genesis is een tekst die de lezer hoogstwaarschijnlijk al kent, en die dus gemakkelijk
te interpreteren is. Maar ook een onbekende tekst is in het Afrikaans meestal goed
te volgen. Bijvoorbeeld deze tekst, die ik op internet vond:

My eerste keer
Ek neem haar in my arms en saggies
begin ek haar soen en liefkoos soos
iemand wat dit al vir jare doen, al
was dit my eerste keer. Toe ek haar
neerlê trek sy my bo op haar neer en
my soene beweeg af na haar borste
en laer tot ek tussen haar oop gesperde bene my soene op haar poes
plaas. Sy het my opgetrek en gepleit
dat ek haar moes neem en sonder om
te wonder wat nou of hoe nou voel
ek hoe ek haar penetreer en hoe sy
sagte kermgeluide maak van pure
plesier.

Deze tekst is goed te lezen, ook omdat wat er verteld wordt een prettige
voorspelbaarheid heeft. Er zit een logische - natuurlijke - volgorde in wat hier verteld
wordt. En als je niet gewend bent om in het Afrikaans over seks te lezen,
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dan kan zo'n tekst heel fris en ook een beetje aandoenlijk overkomen. In het
Nederlands zou er weinig aan zijn. Natuurlijk is dat, opnieuw, gezichtsbedrog. Een
prettig soort gezichtsbedrog.

■ Hardop lezen
Als ik in Leeuwarden ben, koop ik graag de Leeuwarder Courant. Daarin worden
mensen vaak in het Fries geciteerd. In een stukje over de herinrichting van een plein
in het dorp Ureterp gaat dat zo:
Goffe van Dijk, een van de winkeliers aan het plein, heeft kritiek op de
gemeenteraadsleden. ‘Sy geane blynlings ôf op de plannen saas dy op
papier steane, mar ik ha hjir noch nea ien sjoen dy't mei de bewenners
en ûndernemers praat hat.’
Fries is minder gemakkelijk te lezen dan Afrikaans. Om dit citaat te begrijpen, moet
je zien dat sjoen ‘gezien’ betekent. Bovendien maakt de eigenzinnige spelling van
het Fries - ea, y, ô, ji, û - het wat lastiger te lezen. Als je zo'n tekst hardop leest,
wordt hij wat toegankelijker.
Het Fries staat verder van het Nederlands af dan het Afrikaans. Dat is begrijpelijk:
het Oudfries en het Oudnederlands verschilden duizend jaar geleden al flink van
elkaar, terwijl het Afrikaans zich pas een paar eeuwen geleden heeft ontwikkeld uit
een aantal Nederlandse dialecten. Het gekke van het Fries is dat het later weer een
beetje naar het Nederlands toe is gegroeid. Waardoor het soms, zoals in dit
krantencitaat, een dialect lijkt van het Nederlands.

■ Betekenis raden
Natuurlijk hebben dit soort krantenstukjes eveneens een hoge mate van
voorspelbaarheid. Maar ook een deel van de Friese literatuur - die zonder meer de
moeite waard is - is met enige inspanning en volharding nog wel te lezen.
Bijvoorbeeld anekdotische gedichten over eenvoudige, alledaagse gebeurtenissen,
zoals dit van R.R. van der Leest:

Famke
bibeth kaam oan de doar om in
hockeystick te lienen
gjin bern mear en noch net in
jonge frou
ynmoedich stie se foar de drompel
mei grutte eagen dêr't de spyldriuw
net yn fonke
mar 't gleonjen fan in djipper koarts
(...)

De Nederlandstalige lezer moet hier waarschijnlijk twee woorden opzoeken, al kun
je vanwege de context al een vermoeden hebben van de betekenis:
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bern = kind
ynmoedich = ernstig (wat een mooi woord voor ernstig trouwens)
Woorden waarvan je tijdens het lezen de betekenis misschien kunt raden, maar
misschien ook niet, zijn:

famke = meisje (vergelijk het Franse femme)
spyldriuw = speeldrift (ook in het Nederlands een vrij ongewoon woord)
Gleonjen moet je even herkennen: ‘gloeien’. Bibeth is een meisjesnaam. Dan zijn
er nog die kleinere woordjes die net even anders zijn en je op het verkeerde been
kunnen zetten:
in = een
net = niet
gjin = geen
stie = stond
djipper = diepere
Ik zou willen dat er meer Nederlandse dichters waren die hun meest alledaagse,
meest intieme ervaringen en indrukken in hun meest alledaagse, meest intieme
taalvariant verwoorden. Dat gebeurt te weinig. Een zichzelf respecterende
Nederlandse auteur schrijft in het ABN.

■ Mi wief no soeke hout
In het verleden zijn er meer van die Nederlandsachtige talen geweest. Een van de
mooiste en gekste is het Negerhollands, dat twee, drie eeuwen geleden gesproken
werd in het Caribisch gebied, op de Maagdeneilanden. Helaas hebben we nog maar
een handjevol teksten in die taal. Een daarvan gaat over een fictief bezoekje van
een echtpaar (negerslaven) aan een dominee. De man klaagt over zijn vrouw:
Baas! Da mi wief ben da. Em no doe
niemetal voor mi: em no kook pot,
em no soek hout, em no gie mi water
voor wasch mi hand en mi voet, em
no gie mi vuur voor stek op mi pipe,
em no werk mee mi na plantij.

Je moet even zien dat em van hem komt en blijkbaar ook ‘zij’ kan betekenen. Verder
is dit niet zo moeilijk te ontcijferen:

no = niet
gie = geven
na (‘naar’) = in
plantij = plantage
Als de man, die Koffee heet, is uitgepraat, vraagt de dominee aan de vrouw: ‘Die
ben waar, wat Koffee praat?’ De vrouw geeft vervolgens haar kijk op de zaak.
Waarna haar man tegen haar zegt: ‘Die no ben waar, wat joe praat.’ Ik vind dat
grappige, mooie zinnen.
Deze teksten komen rechtstreeks uit het koloniale verleden. Ze vertellen ons over
plantages, slaven en paternalistische Europeanen. Maar de charme zit hem vooral
in het taalgebruik zelf: blanken en zwarten spraken met elkaar een soort gebrekkig
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Nederlands, waar zich vervolgens deze volwaardige nieuwe taal uit ontwikkelde een ‘creooltaal’ - die wij als Nederlanders nog voor een groot deel kunnen begrijpen.

■ Bekering
Dit Negerhollands is daarna weer verdwenen. Net als het Middelnederlands: ook
zo'n ‘ander Nederlands’, dat bekoort omdat het ‘anders’ is. Minder bekend is het
Oudnederlands, dat vóór 1150 werd gesproken:
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Gelobistu in got alamehtigan fadaer?
Ec gelobo in got alamehtigan fadaer.
Gelobistu in crist godes suno?
Ec gelobo in crist godes suno.
Gelobistu in haligan gast?
Ec gelobo in haligan gast.

Dit is de rituele formule waarmee Germanen die in Wodan en Donar geloofden,
werden bekeerd tot het christendom. Ook deze tekst heeft voor mij een dubbele
charme. Allereerst is er het oude Nederlands zelf, waarin de uitgangen nog krachtig
zijn: met u, a en o erin. Heel anders dan al die zwakke uitgangen op -e en -en, waar
we ons nu van bedienen.
En het werkwoord werd in de tiende eeuw ook nog stevig vervoegd: ec gelobo,
tu gelobis.

■ Weerbarstig
Dan is er de tekst zelf: het is alsof je er zelf even bij bent, bij zo'n al dan niet
gedwongen bekering tot het christendom. Een ander deel van de bekeringsformule
gaat zo:
Forsachistu diobolae?
Ec forsacho diobolae.
En allum diobolgelde?
Ec forsacho allum diobolgeldae.
En allum dioboles wercum?
En ec forsacho allum dioboles
wercum and wordum Thunaer ende
Woden (...)

Dit fragment is weerbarstiger. Je herkent er het woord verzaken in; we zouden nu
‘afzweren’ zeggen. Je moet even zien dat het gaat over de ‘duivel’, ‘geld van de
duivel’ en ‘werken van de duivel’. En over de namen (‘woorden’) van de Germaanse
goden: Donar en Wodan.

■ Liefdesgedicht
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Illustratie: Ronald Slabbers

Er zijn maar twee lange teksten in het Oudnederlands overgeleverd. Een daarvan
is een vertaling (met commentaar) van het Hooglied, het beroemde liefdesgedicht
uit de Bijbel:
Thes naghtes an minemo beddo
uortheroda ich minen wino. Ich
uortheroda hine ande nevand sin
niet. Nu willon ich ufsteen ande willo
hine suochen after thero burg an gazzan
and an strazan. Ienoch nehauon
ich sin niet fundan.

Dit Nederlands van rond 1100 is op het randje van wat we nog enigszins kunnen
lezen, of misschien al een flink stuk eroverheen. Maar toch. Leg je er deze
woord-voor-woord-vertaling naast, dan geeft de tekst zich vrij gemakkelijk gewonnen:
's Nachts in mijn bed zocht ik mijn
geliefde. Ik zocht hem en vond hem
niet. Nu wil ik opstaan en wil hem
zoeken overal in de stad op pleinen
en op straten. Maar heb ik hem niet gevonden.

Er staan in deze tekst veel woorden die totaal anders zijn dan onze hedendaagse
woorden, te veel om dit spontaan te kunnen lezen:

uortheroda = zocht
wino = geliefde
burg = stad
gazzan = pleinen
ienoch = maar

Gratis talen voor Duits, Engels, Frans en Spaans
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De ontdekkingsreis naar talen die je ‘er gratis bij krijgt’ kan natuurlijk ook vanuit
andere talen ondernomen worden. Voor wie goed thuis is in het Duits, is het Jiddisch
een aantrekkelijk uitje. Kent u Engels of Frans, probeer dan eens een Engelse of
Franse creooltaal, uit Afrika of het Caribisch gebied - waarin soms ook heel aardige
literatuur is geschreven.
Wie Spaans kent, kan gemakkelijk Portugees en redelijk goed Italiaans lezen.
Beheerst u Spaans én Frans, zet dan eens de tanden in een stukje Occitaans.
De afstand tussen de Romaanse talen is sowieso veel kleiner dan die tussen de
Germaanse talen. Dat is ook gewoon een kwestie van tijd en afstand: de Romaanse
talen zijn veel recenter ontstaan dan de Germaanse talen. Ze zijn ongeveer duizend
jaar jonger en lijken daardoor nog meer op elkaar.

■ Halveringstijd
Hoe verder weg in de tijd, hoe onherkenbaarder het Nederlands wordt. De
klankverschillen met het huidige Nederlands worden steeds groter, woorden krijgen
in het Oudnederlands opeens allerlei vreemde uitgangen en vooral ook duiken er
steeds meer woorden op die echt helemaal niet op onze woorden lijken. Dat wordt
een soort mist, die een groot deel van de betekenis aan ons zicht onttrekt. Dat te
zien gebeuren is voor mij ook een soort esthetische, poëtische ervaring.
Je zou die afstand kunnen uitrekenen: hoeveel procent wijkt af? Je zou
woordenboeken kunnen maken waarin alleen die woorden gegeven worden die
helemaal anders zijn dan onze ABN-woorden. Voor het Afrikaans zou dat een heel
dun boekje worden. Voor het Fries een al wat minder dun boekje. En voor het
Oudnederlands een redelijk dik boek.
De halveringstijd voor het lexicon is onder normale omstandigheden - in Europa
- ongeveer tweeduizend jaar, zeggen de specialisten. Dan is vijftig procent van de
woorden vervangen door
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een compleet ander woord. Een tekst van tweeduizend jaar geleden is daarom niet
meer te lezen.

■ Wrede schoonheid
Nederlands van tweeduizend jaar geleden hebben we niet. En toch kunnen we op
een andere manier wel dieper terug in de tijd: als we naar vormen van het Germaans
gaan die al ruim tweeduizend jaar verschillen van het Germaans dat hier in de Lage
Landen werd gesproken.
Het Zweeds bijvoorbeeld. Genesis begint zo in het Zweeds:
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
In het begin schiep God hemel en aarde. Dat is gemakkelijk te herkennen. Maar
daarna wordt het al lastiger:
Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande
svävade över vattnet. Och Gud sade: ‘Varde ljus’; och det vart ljus. Och
Gud såg att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset från mörkret.
Ik beleef veel poëtisch plezier aan deze tekst. Hij ademt een heel andere sfeer dan
de Afrikaanse versie, die ik eenvoudig en helder noemde. Dit Zweeds is voor mij
(gezichtsbedrog!) ontoegankelijk, weerbarstig. Het is duister en koud. Maar ook
mooi - van een wrede schoonheid. Vindt u mörker geen mooi woord voor ‘donker’
en ‘duister’? En dan dat svävade: het is alsof je het woord zweefde voor het eerst
ziet. Het is alsof dat woord zelf ook een beetje zweeft.

Iktionaire
Het probleem van de oplossing
Een zoemwoord van deze tijd is transparantie. Gebrek aan doorzichtigheid wordt
als een probleem gezien, op allerlei gebied. De financiën van het koningshuis moeten
‘transparanter’, de aanbesteding van overheidsopdrachten moet ‘transparanter’, het
beleid van de ECB moet ‘transparanter’, de Rabo-wielerploeg moet ‘transparanter’.
Het wiki-principe is in opmars, omdat het ‘transparant’ is.
Ondoorzichtigheid is pas een probleem als je ergens doorheen wilt kijken, en je
wilt pas door iets heen kijken als je de zaak niet vertrouwt. Transparantie is een
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ander woord voor wantrouwen. De belangrijkste niet-gouvernementele organisatie
voor de bestrijding van corruptie heet Transparency International. En dan lees je:
‘Op het gebied van transparantie is in Zimbabwe nog veel werk te verzetten.’
Je kunt het woord transparantie vervangen door corruptie zonder dat de zin
verandert. Dokters doen dat ook: ‘Ik moet nog even langs die drievoudige bypass
op zeven.’ De remedie heeft de plaats ingenomen van de kwaal.
In politiek taalgebruik kom je het vaker tegen. Het begint met een probleem. De
kiezer zit ergens mee en zou graag zien dat de politiek dat oplost. De ongelijke
verhoudingen tussen man en vrouw, ik noem maar iets. Vrouwen willen dezelfde
rechten als mannen. Dat heet ‘emancipatie’. Politici gaan voor ‘emancipatie’ zorgen.
Ze bedenken ‘emancipatiebeleid’, maatregelen ter bevordering van de gelijkheid
der seksen. Dat valt nog niet mee, de ene politicus wil dit, de andere politicus wil
dat, en de vrouwen zelf zijn ook niet eensgezind over de beste aanpak. Zo ontstaat
‘het probleem van de emancipatie’, de ‘emancipatieproblematiek’. Terwijl emancipatie
de óplossing was - het probleem was de ongelijkheid der seksen. De kiezer praat
over corruptie, de politiek praat over transparantie.
Twee landen voeren oorlog, de internationale gemeenschap probeert er een einde
aan te maken, zodat er weer vrede komt. Het lukt niet, de oorlog gaat door, maar
vanaf dat moment heet hij ‘vredesproces’.
Met de integratie zie je hetzelfde. Politici praten over het ‘integratieprobleem’.
Terwijl integratie de oplossing was. Segregatie - dát was het probleem.
- Zeg, politicus, ga je nog wat doen aan die k*tjochies?
- Jazeker, we werken aan een integratienota.
- Ik heb het niet over integratie, ik heb het over k*tjochies.
- Ja nee, dat is hetzelfde.

De Amerikaanse politieke consultant Frank Luntz legt in zijn boek Words That Work
uit dat politici met zulk taalgebruik kiezers verspelen. Als een politicus spreekt in
termen van beleid, ‘dan is de weerzin bij het publiek opvallend hoog’, schrijft Luntz;
‘heb je het over de uitkomst van dat programma, dan is de reactie veel positiever.’
42% van de Amerikanen vindt dat er te veel geld wordt uitgegeven aan ‘welfare’,
23% vindt het juist te weinig. Vraag je mensen daarentegen of de Amerikaanse
overheid te weinig geld uitgeeft aan ‘armoedebestrijding’, dan zegt 68% ‘ja’ en 7%
‘nee’. 51% van het publiek is bereid extra belasting te betalen voor ‘meer
wetshandhaving’; vervang die term door ‘bestrijding van de toenemende misdaad’
en de score schiet omhoog naar 68%.
De kiezer vraagt om een oplossing van het probleem, de politiek worstelt met het
probleem van de oplossing.
Jan Kuitenbrouwer
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Taaladviesdienst
Vraag en antwoord

‘Links afslaande’ of ‘linksaf slaande’ fietser?
Foto: Onze Taal

Ik sla links()af
?Is het ‘Ik sla links af’ of ‘Ik sla linksaf’?
!Het is allebei te verdedigen. ‘Ik sla linksaf’ is tegenwoordig het gewoonst.
Lange tijd hebben wij - net als veel naslagwerken - geadviseerd om links
gescheiden te houden van afslaan, ook in vervoegde vormen: ‘Ik ben links
afgeslagen’, ‘Ik sla links af.’ Dat links is namelijk verkort uit naar links, en afslaan
betekent hier ‘een weg verlaten’; denk aan ‘Je moet hier afslaan.’
Toch valt hier wat op aan te merken. In de meeste gevallen wordt linksaf als één
woord behandeld: ‘U wilt hier linksaf’, ‘Zal ik linksaf gaan?’ Dat zou leiden tot een op het oog - onlogisch spellingverschil tussen ‘Ik ga linksaf’ en ‘Ik sla links af’, terwijl
die zinnen vrijwel hetzelfde betekenen. Bovendien wordt dit onderscheid in de praktijk
nauwelijks toegepast.
Het lijkt ons nu beter om combinaties met links + af zo veel mogelijk op dezelfde
manier te behandelen, dus linksaf gaan en linksaf slaan (al zullen we links afslaan
niet afkeuren). Dat is overigens ook op betekenisniveau te verdedigen; slaan kan
namelijk ook een beweging uitdrukken, zoals in op de vlucht slaan en op hol slaan.

Een trend is/heeft ingezet
?Wat is juist: ‘Er is een nieuwe trend ingezet’ of ‘Er heeft een nieuwe trend
ingezet’?
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!‘Er is een nieuwe trend ingezet’ heeft onze voorkeur.
Volgens de woordenboeken hoort bij inzetten als hulpwerkwoord van tijd hebben.
Dat klopt zeker in zinnen als ‘De koersen hebben een dalende trend ingezet’, ‘We
hebben de aanval ingezet’ en 'NS heeft bussen ingezet.
Toch klinkt ‘Er heeft een nieuwe trend ingezet’ wat vreemd; in de praktijk wordt
vaker is gebruikt dan heeft. Daar zijn twee verklaringen voor. De zinnen hierboven
bevatten een onderwerp én een lijdend voorwerp, de trend-zin alleen een onderwerp.
Het is goed mogelijk dat het hier om een lijdende vorm gaat: de trend ‘is ingezet’
door iets of iemand; is is dan het hulpwerkwoord van de lijdende vorm.
Wat ook kan, is dat inzetten hier de actieve, onovergankelijke betekenis ‘beginnen’
heeft. Bij zulke werkwoorden is vaak is juist: ‘De trend is begonnen’, ‘De trend is
opgehouden’, etc.; ‘De trend is ingezet’ sluit daar goed bij aan. Wat tégen deze
verklaring pleit, is dat je dan ook zou moeten kunnen zeggen: ‘Er zet een nieuwe
trend in’ of ‘Er zullen dit jaar vast veel nieuwe trends inzetten’, en zulke zinnen zijn
nog voor weinig mensen acceptabel. Maar misschien is de betekenis van inzetten
zich wel in die richting aan het ontwikkelen.

Mevrouw voor een titel?
?Als je schrijft over een vrouwelijke hoogleraar, schrijf je dan ‘mevr. prof. dr.
J. de Waard’, of blijft dat mevr. achterwege?
!Mevr: (of mw.) kan achterwege blijven, maar het is niet onjuist om het te vermelden.
Er is een hardnekkige gewoonte om het geslacht alleen te vermelden als er
vrouwen worden genoemd. Volgens dat - niet zo geëmancipeerde - principe is prof.
dr. J. de Waard automatisch een man; vrouwen worden als ‘de uitzondering’
beschouwd.
Als er in een tekst meerdere personen genoemd worden, verdient het de voorkeur
om consequent te zijn: dus ofwel bij alle personen het geslacht vermelden (dhr. of
mevr./mw.), ofwel bij niemand. Een andere oplossing is om voornamen toe te voegen
(prof. dr. Jenneke de Waard); in de meeste gevallen is het geslacht dan duidelijk.

Zalig, armzalig en rampzalig
?Wat is het verband tussen zalig - zoals in zalig Pasen - en woorden als
armzalig en rampzalig?
!Armzalig en rampzalig hebben volgens het Etymologisch woordenboek van het
Nederlands (waarschijnlijk) alleen zijdelings met zalig te maken. Rampzalig wordt
gezien als verhaspeling van rampspoedig en onzalig. Die woorden betekenen beide
‘uiterst ongelukkig, diep ellendig’.
Armzalig heeft een andere geschiedenis: het is een ‘verkeerde’ vertaling van het
Duitse armselig, ‘behoeftig, ontoereikend’. Dat is een afleiding van armsal, een oud
woord voor ‘armoede, ellende’, en heeft dus niets te maken met selig in de betekenis
‘zalig’.

Bij/van iemand weggaan
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?‘Iris is bij Paul weggegaan.’ Zou van hier niet beter zijn? Iris is toch juist níét
meer bij Paul?
!Bij iemand weggaan is veel gebruikelijker dan van iemand weggaan. Dit gebruik
van bij vloeit waarschijnlijk voort uit het feit dat Iris op het moment van weggaan
nog bij Paul was.
In oudere teksten komt soms van bij voor, waarmee dit vertrekpunt iets duidelijker
wordt weergegeven. Zoals in de Statenvertaling van de Bijbel uit 1637: ‘als [= toen]
hy van by hem wech gegaen was’ (1 Kon. 20:36). Kennelijk is het later gewoner
geworden om ofwel van ofwel bij te gebruiken, waarbij bij voor de meeste mensen
het best klinkt.

Facturabel/factuurabel
?Is facturabel juist gespeld, of moet het factuurabel zijn?
!Facturabel (‘factureerbaar’) schrijf je met één u, net als factureren en facturatie.
De meeste spellingcheckers keuren facturabel af, omdat dat woord - hoewel het
tamelijk bekend is - niet in hun woordenlijst staat, en stellen factuurabel voor.
De programmatuur ‘weet’ namelijk dat je in het Nederlands woorden aan elkaar
kunt plakken en ziet er een samenstelling van factuur en abel in; die woorden staan
wél in de lijst, ook al is abel (‘bevallig’, zoals in abele spelen) geen erg gebruikelijk
woord meer. Vertrouw dus niet altijd op de spellingchecker.

Meer taaladvies?
Op onze website worden zo'n 1300 taalkwesties besproken: www.onzetaal.nl/ advies.
De Taaladviesdienst is telefonisch bereikbaar op 0900-345 45 85 (zie ook het
colofon).
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Taaltest
Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1.

a.
b.
c.

immatriculeren
immatrikuleren
inmatrikuleren

2.

a.
b.
c.

loochenstraffen
logenstraffen
loogenstraffen

3.

a.
b.
c.

nogataart
nogattaart
nougattaart

4.

a.
b.
c.

te koop staand
tekoop staand
tekoop staand

5.

a.
b.
c.

tolkvertaleropleiding
tolk-vertaleropleiding
tolk/vertaleropleiding

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

jeuken
zeuren
zich vervelen

2. lamlendig
a. futloos
b. radeloos
c. vervelend
3. sputum
a.
b.
c.

kerkelijke vermaning
medisch hulpmiddel
slijmerig vocht

4. statoscoop
a. apparaat om staticiteit te meten
b. hoogtemeter
c. instrument om lichaamsgeluiden te beluisteren
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C. Zoek de fouten
1. De continuë conflicten tussen Rooms-Katholieke monarchisten, facsisten,
republikeinen en andere fanatisten jaagden vele mensen op de vlucht.
2. Toen de nationalisten onder Francisco Franco na een jaren lange Burgeroorlog
Madrid binnen trokken, volgden huiveringwekkende represailles op duizende
tegenstanders van Franco's coupe.

D. Extra
Welk woord bestaat niet: assepoestercomplex, doornroosjesslaap,
roodkapjesyndroom of sneeuwwitjewaan?
De antwoorden vindt u op bladzijde 103 van dit nummer.

Spaan
Onschuldige woorden
Het woord zelf kan er niks aan doen wanneer iemand zich ertegen keert. Meestal
doen de mensen dat op grond van de betekenis. Een woord kan zijn betekenis ook
niet helpen.
‘Geen lelijke woorden gebruiken’, zeggen ouders tegen hun kinderen. Het gaat
dan om vloeken en schelden. Naar de vorm van het woord kijken ze niet.
Voorbeelden kan ik hier, op verzoek van de redactie, helaas niet geven. ‘Dat kost
leden.’
Laatst had ik een discussie met Martin Bril over de term houtjes hakken. Hij
prefereerde motorzagen. Hij had het natuurlijk uitsluitend over de activiteit. Martin
is nu eenmaal gek op motorzagen. Houtjes hakken is hem lang niet stoer genoeg.
Ik houd vol dat houtjes hakken het in esthetisch opzicht wint van motorzagen. Het
metrum mag hetzelfde zijn, maar de allitererende h's zijn onweerstaanbaar.
Ik hak houtjes met een kleine bijl, net als mijn vader vroeger als hij midden in de
herfst de eerste aanmaakhoutjes van het seizoen begon te hakken. Dus kleeft er
ook nog eens een nostalgisch aspect aan mijn voorkeur. Martin zit hier in Frankrijk
altijd in grote bomen te rossen met dat loeiende apparaat. Mij te gevaarlijk.
Ik wil nu twee onschuldige woorden behandelen waaraan ik, ondanks mezelf, op
grond van hun betekenis, een gloeiende hekel heb.
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Partner
Ella Vogelaar heeft een boek geschreven over haar loopbaan als minister. Om er
reclame voor te maken was ze in februari voortdurend op de televisie. Steeds viel
het woord partner. Hij was namelijk de ghostwriter. Ik zeg maar ‘hij’, in de wetenschap
dat het ook een ‘zij’ kan zijn. Het woord partner houdt het geslacht verborgen. Dat
doen ze expres, de vreugdeloze vergaderaars van het emancipatoire socialisme.
Ze ontkennen elk onderscheid op ideologische gronden. Ik haat dat. Partner noem
ik een C&A-woord, naar de goedkope en kleurloze overhemden die socialisten
doorgaans dragen.
Zeg gewoon: ‘me man’.
Tegen Ella Vogelaar heb ik verder niks. Met haar opvatting dat de PvdA Wilders
niet moet bevechten door op te bieden tegen zijn rechtse praatjes, kan een verstandig
mens het alleen maar eens zijn. Kortom: ik sta achter Vogelaar in het integratiedebat,
en daar hebben we woord nummer twee.

Debat
Ik heb een hekel aan het woord debat, al was het alleen maar omdat, waarover het
ook gaat, zich na verloop van tijd altijd Joost Zwagerman meldt als een der
deelnemers. Kent hij de schoonheid van de stilte niet? Op het hoogtepunt van een
‘maatschappelijk debat’ neig ik sterk naar het quiëtisme, ook al geloof ik niks.
Laatst was er een ‘debat’ gaande over het boek De welwillenden van Jonathan
Littell, een dikke roman uit Frankrijk waarin een SS'er de hoofdrol speelt. Het zal bij
het woord SS eens níét tot een debat komen. Houd je mond een keer, zou ik tegen
Elsbeth Etty willen zeggen, ook zo'n grutter in opinies. Zij was een voorstander van
De welwillenden, of juist ertegen. Ik weet het niet meer en wil het ook niet weten.
Laat het boek het boek. Lees het en basta. In februari verscheen het in Engeland.
Ik las een mooie recensie in de Financial Times. Men vond het boek bijzonder en
liet het daarbij. Zo kan het ook.
Henk Spaan
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Nekharen overeind of naakt dansend op tafel?
Wat onze taal zegt over onszelf
Paulien Cornelisse
Is het er nu allemaal veel duidelijker op geworden sinds mensen kunnen
praten? Niet echt eigenlijk, vindt NRC-columnist en cabaretier Paulien
Cornelisse. Half april verschijnt haar boek Taal is zeg maar echt mijn
ding, met daarin haar geheel eigen kijk op onze hedendaagse pogingen
tot communicatie.

‘We gaan naar Lowlands, echt helemaal leuk.’
Foto: Nationale Beeldbank / Paulgr

Sinds ik over taal schrijf, word ik regelmatig benaderd door mensen die een
taalergernis hebben en in mij een medestander hopen te vinden. Ze vinden het
irritant dat mensen ‘groter als mij’ zeggen, of ‘gewoon heel erg kicken’ en ‘echt bizar
grappig’. Hoewel het Nederlands een bron van irritatie is, wordt onze taal door deze
mensen toch ook te vuur en te zwaard verdedigd: ‘Waarom moet het nu weer in het
Engels? Het Nederlands is toch mooi genoeg? Noem het nu eens “webstek” in
plaats van “website”!’
Ik ken het gevoel wel dat je niet wilt meegaan in een nieuwe taaluiting, omdat je
denkt dat je er te goed voor bent. Het woord vet (in bijvoorbeeld ‘Ik vind brommers
vet’) is er bij mij nooit in gekomen, en dat gaat waarschijnlijk ook niet meer gebeuren.
Toch vind ik het merkwaardig dat de zich ergerende mens zich neerlegt bij die
ergernis. Als je vraagt waarom het eigenlijk zo irritant is, wordt er wanhopig
uitgeroepen: ‘Maar het is fout/lelijk/misdadig!’ Ja, en?

■ Warm gevoel
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Ik denk dat een ergernis vooral iets zegt over degene die hem heeft. Vet is in mijn
oren lelijk, maar er zijn net zo goed foute, domme taalontwikkelingen waar ik meteen
een warm gevoel bij krijg. Ik heb dat bij de toevoeging en alles. Het leuke aan en
alles is dat je het werkelijk overal achteraan kan plakken. ‘En toen ging ik naar
Oostenrijk en alles, en daar heb ik haar leren kennen en alles.’
En alles betekent niet echt iets, het is het taalkundige equivalent van een langzaam
uitdovende kaars. De spreker zou nog veel meer kunnen toevoegen, maar besluit
dat niet te doen. Vaak gaat de blik op oneindig als en alles wordt ingezet; alles is
zo veel dat het verstand erbij stilstaat.
Dat ik een warm gevoel krijg bij en alles zegt iets over mij. Dat u, lezer, misschien
wel verliefd bent geworden op een vrouw die ‘Ik ben gek van puzelen’ zegt, zegt
iets over u. Maar wát zegt het?

■ Kritiekloosheid
Een tijdje geleden werd het onder moderne
twintigers/dertigers/zich-jongervoordoende-veertigers populair om te zeggen: ‘We
gaan naar Lowlands, echt helemaal leuk.’
Helemaal leuk, dat is nogal wat. Het betekent dat er niets níét leuk aan is.
Helemaal wordt op deze manier trouwens nog veel meer gebruikt. Helemaal lekker,
voor een maaltijd of een dagje aan het strand: ‘Zonnetje, zeetje, helemaal lekker.’
Helemaal geweldig en helemaal te gek vormen de overtreffende trap (‘Phuket man!
Helemaal te gek!’). Helemaal toppie en helemaal toppertje wordt gebruikt door
mensen die toppie en toppertje nog vinden kunnen, en dat is een slinkende groep.
Het is allemaal positief bedoeld, maar je vraagt je toch af: was het écht helemaal
leuk? Was er nou niets dat een beetje tegenviel? Helemaal straalt een soort
kritiekloosheid uit; ‘We hebben geen zin in gezeur, dus we besluiten alles leuk te
vinden.’ Dat doet af aan de positiviteit ervan. Stel, je bent met iemand naar bed
geweest, en je hoort diegene daarna tegen een derde zeggen: ‘Ja, het was echt
helemaal lekker.’ Dan zou ik me, als ik jou was, toch zorgen gaan maken. Dit is
iemand die het zozo vond, maar geen zin heeft om te klagen.

■ Pseudo-gezellig
In dezelfde groep van twintigers/dertigers/veertigers heb je ook weer mensen die
juist nooit ‘helemaal’ zouden zeggen, omdat ze voortdurend geplaagd
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worden door de nuance. Onder deze subgroep zijn de voorvoegsels semi en pseudo
in (semi-hip, pseudo-gezellig). Het leven is voor deze mensen niet makkelijk: ‘We
zaten in een of andere wannabe-strandtent met van die duimring-jongens die van
die semi-intellectuele gesprekken gingen voeren op zo'n pseudo-loungebank. Over
internetcommunity's of een ander non-onderwerp. Kortom, we waren meteen weer
weg.’
Grosso modo behoort iedereen tot een van deze groepen. De kritiekloze losbollen
of de chagrijnige realisten. Luister naar je eigen taalgebruik en je weet tot welke
groep je veroordeeld bent. Dat de taal je naar zulke belangwekkende inzichten kan
leiden, is hét bewijs dat taal veel en veel meer is dan het uitwisselen van informatie.

■ Kakkerlakken
Want dat denken mensen. Dat taal is uitgevonden zodat we elkaar beter begrijpen.
De redenering gaat als volgt: in de oertijd konden we nog niet praten. Dat was lastig,
want als je iets duidelijk wilde maken, bijvoorbeeld: ‘Geef me die speer eens aan’,
dan moest je dat doen met wilde handgebaren en onder het uitstoten van woeste
klanken. (Bekijk een kind van anderhalf dat nog net niet kan praten maar wel op
zijn wenken bediend wil worden en je weet hoe frustrerend dat is.)
Dus gingen mensen praten:
- Hee, zie ik daar een mammoet? Verdomd als het niet waar is.
- Ja, je hebt gelijk. Weet je wat ik doe? Ik pak even een speer, en ik hol er even
achteraan.
- Is goed!
- Doe-doei.

Dieren zijn niet in staat tot zulk soort gesprekjes en daarom moeten ze veel meer
in hun eentje doen. Omdat taal zo ongeveer het enige is waarin wij beter zijn dan
dieren, vinden we taal voor het gemak ook meteen heel belangrijk. Wij kunnen
makkelijk samenwerken, elkaar waarschuwen en dingen leren. Daarom hebben wij
het veel makkelijker dan de dieren. Vinden we zelf. Maar dat is natuurlijk betrekkelijk.
Een kakkerlak kan makkelijk een atoomramp overleven, wat hem een voordeel
biedt ten opzichte van ons. Alleen omdat kakkerlakken niet in staat zijn hun visie
op de wereld aan ons kenbaar te maken (bijvoorbeeld door middel van het schrijven
van het boek Een atoomramp is zeg maar echt mijn ding) denken wij mensen nog
steeds dat wij het best bezig zijn.

■ Koffie?
Ikzelf ben er inmiddels aan gaan twijfelen. Ik heb namelijk het idee dat taal meer
verwarring veroorzaakt dan duidelijkheid verschaft. Sinds we kunnen praten, hebben
we uitgevonden dat je om de hete brij heen kunt draaien, dat je nare dingen op een
aardige manier kunt zeggen, dat je kunt slijmen, liegen, goedpraten, stinkende
wonden maken en die met de mantel der liefde bedekken.
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Hoe meer ik erop let, hoe meer ik ervan overtuigd raak: mensen zeggen bijna
altijd iets anders dan ze bedoelen. Zelfs een zin als ‘Wil jij nog koffie?’ kan van alles
betekenen:
1. ‘Wil jij nog koffie? Mooi, ik ook, dus als jij die even zet...’
2. ‘Wil jij nog koffie? Ik vraag het maar, want dan hoeven we het verder niet meer
te hebben over die oersaaie problemen op je werk.’
3. ‘Wil jij nog koffie? Als je “nee” zegt, betekent dat dat de sfeer verpest is en ik
het binnenkort ga uitmaken.’

Het is moeilijk om je een volstrekt neutrale uitspraak te herinneren. Zelf kom ik op
iets wat ik vorige week zei: ‘Waar is het zout? O, hier.’ Er was niemand in de kamer,
dus misschien dat ik het er daarom zo neutraal uit kreeg.

■ Opbeurend
De vraag is natuurlijk: moeten we hier depressief van worden? Dat mensen bijna
altijd iets anders zeggen dan ze bedoelen? En dat het doel van taal (dingen
duidelijker maken) totaal niet bereikt wordt?
Ehm.

Illustraties: Paulien Cornelisse

Ik vind niet dat je er depressief van moet worden. Maar als je op een regenachtige
middag toch denkt: verdomme, niemand begrijpt me en waarom kan ik niet goed
zeggen wat ik wil, en waarom zegt niemand wat hij denkt? Dan is het misschien
opbeurend om in ieder geval eens te gaan onderzoeken waar het hem dan in zit,
dat taal de wereld zo onduidelijk maakt.
Waarom gaan van de ene zin je nekharen recht overeind staan en wil je door de
andere zin het liefst meteen naakt op de tafel gaan dansen? En waarom zijn die
zinnen niet voor iedereen hetzelfde? Je zal maar een vriend hebben die zegt: ‘Het
gaat uiteindelijk toch om een stukje samenzijn.’ Daar kun je toch niets meer mee?
Behalve de mensen die echt zo'n vriend hebben, die kunnen er blijkbaar wel iets
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mee. Iedereen heeft een eigen taalsmaak, en dat is maar goed ook, anders zouden
‘een stukje samenzijn’-jongens nooit een vriendin krijgen.

■ Walgelijk
Wat één persoon stom vindt, ligt trouwens niet vast. Je kunt weleens iemand
tegenkomen die zó leuk is dat een stomme zin vanzelf ook leuk wordt. Nu vind ik
‘Pak 'm beet, een x-aantal keer’ nog vrij walgelijk, maar je weet maar nooit wie er
nog op mijn pad komt. De taal verandert voortdurend en de mens gelukkig ook. Dat
zou de zich ergerende mens eens moeten bedenken, voordat hij weer een oekaze
uitvaardigt over het woord webstek.
Aan de luisteraar ondertussen de taak om te proberen te begrijpen wat je bedoelt.
Taal maakt alles onduidelijk, maar als je heel goed luistert, hoor je wat mensen
liever niet willen zeggen: wie ze eigenlijk zijn.
Voor bestelinformatie over het boek, zie blz. 99.
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‘Albert Heijn’ of ‘de Albert Heijn’?
Het lidwoord voor supermarkten, boektitels en omroepen: de
resultaten
Hans Heestermans
Doet u boodschappen bij ‘Aldi’ of bij ‘de Aldi’? Kijkt u inderdaad naar ‘de
KRO’, maar naar ‘BNN’ - zonder lidwoord? Deze en soortgelijke vragen
legden we u vorig jaar oktober voor. De kwestie bleek erg te leven: maar
liefst drieduizend Onze Taal-lezers lieten ons weten wanneer ze wél een
lidwoord gebruiken en wanneer niet. Een overzicht van de uitkomsten.

Foto: Onze Taal

Sommige mensen gaan naar ‘de Bruna’, andere naar ‘Bruna’. En de een winkelt
bij ‘Blokker’, de ander bij ‘de Blokker’. Bij de Hema is er eigenlijk nauwelijks variatie:
dat lijkt voor bijna iedereen inderdaad ‘de Hema’ te zijn. En Bart Smit is ook een
duidelijk geval: dat is waarschijnlijk voor velen gewoon ‘Bart Smit’.
Hoe zit dat precies? Welke patronen liggen hieraan ten grondslag? Om daarachter
te komen, informeerde ik in het oktobernummer van Onze Taal naar uw gewoonten
op dit gebied. Via de Onze Taal-website legde ik u een vragenformulier voor waarop
u kon aangeven welke winkelnamen u vooraf laat gaan door een lidwoord en welke
niet. Tegelijk vroeg ik u wat u doet met omroepen, en met boektitels. Want ook
daarin zijn er variaties. We kijken naar ‘de VARA’, maar naar ‘RTL 4’; bij de Duitse
omroep ZDF ligt het wat genuanceerder - die naam lijkt mét en zonder lidwoord te
kunnen. En dat geldt ook voor boektitels als Max Havelaar; je hoort zowel ‘Max
Havelaar’ als ‘de Max Havelaar’.

Winkelketen of winkelvestiging?
Sommige invullers van de enquête plaatsten de volgende kanttekening bij de vraag
of je voor winkelnamen al dan niet een lidwoord zet. Je gebruikt, zo stelden zij, geen
lidwoord als het gaat om de winkelketen in zijn geheel, en zegt dus bijvoorbeeld:
‘C&A ontslaat honderd werknemers’. Maar er komt wél een lidwoord als er wordt
gedoeld op een afzonderlijke vestiging: ‘Ik moet nog snel even naar de C&A om
een jurkje te kopen.’
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■ Nederlands-Vlaams
Als je er eenmaal bij stilstaat, wordt het steeds fascinerender. Kennelijk hebt u dat
ook zo ervaren, want u reageerde in groten getale op het vragenformulier.
Aanvankelijk bevatte dat formulier trouwens alleen Nederlandse winkelketens en
omroepen. Later, toen er ook uit Vlaanderen belangstelling kwam, hebben we een
aparte enquête ontworpen waarop we typisch Nederlandse winkels en omroepen
hadden vervangen door Vlaamse. Ook met een van de genoemde boektitels bleken
vrijwel uitsluitend Nederlanders vertrouwd te zijn; het gaat om Parken en woestijnen,
waarvoor we daarom een Zuid-Nederlandse pendant kozen: Pallieter.
In totaal reageerden bijna 2500 Nederlandse lezers, en zo'n 350 Vlaamse.
Daarnaast vulden 130 leerlingen van één middelbare school in Utrecht de enquête
en bloc in. De gegevens van die jongeren hebben we apart gezet.
Al met al beschikken we nu over voldoende gegevens om een beeld te krijgen
van ons lidwoordgebruik bij supermarkten, boektitels en omroepen. Hoe ziet dat
beeld eruit?

■ Grootwinkelbedrijven
Het grootwinkelbedrijf dat in Nederland het vaakst voorkomt met het lidwoord de is
Bijenkorf. ‘De Bijenkorf’, had ik hier bijna automatisch geschreven, en dat zegt wel
wat. Bijna niemand laat het lidwoord hier weg, zoals ook te zien is in figuur 1, op de
bladzijde hiernaast. Helemaal onbegrijpelijk is dat niet, want ook het winkelbedrijf
zelf beschouwt dat de als onderdeel van de winkelnaam, getuige bijvoorbeeld het
bedrijfslogo.
Er zijn nóg enkele winkelnamen die bij meer dan 80 procent van de lezers een
lidwoord krijgen: Hema, Aldi, Gamma en Kruidvat. Vervolgens zien we een
middengroep met tussen de 20 en 80 procent een lidwoord (Edah, Sligro, Digros,
Bruna, Blokker, V&D, Albert Heijn, Karwei, H&M, Hoogvliet en C&A), en uiteindelijk
vier namen die in minder dan 20 procent van de gevallen met lidwoord voorkomen:
Hennes & Mauritz, Bart Smit, Vroom & Dreesmann en Videoland.
Opvallend is dat die laatste categorie (minder dan 20 procent met lidwoord) bestaat
uit duidelijk herkenbare persoonsnamen (Bart Smit, Hennes & Mauritz en Vroom &
Dreesmann) en een geografisch aandoende naam (Videoland). In de middengroep
zitten de drie afkortingen (V&D, H&M en C&A); twee ervan zijn trouwens afkortingen
van winkels die met hun volledige naam in de groep met weinig lidwoorden staan:
H&M (Hennes & Mauritz dus) en V&D
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(Vroom & Dreesmann). In de categorie ‘meer dan 80 procent met lidwoord’ ontbreken
persoonsnamen en afkortingen. We zien daar wél letter(greep)-woorden, zoals
Hema (‘Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam’) en Aldi (‘Albrecht
Discount’). Zouden Aldi en Hema niet meer als afkorting worden gevoeld? En zou
dat verklaren waarom ze zo vaak een lidwoord krijgen? Het is mogelijk.

■ Vlaamse C&A
Is dit patroon ook zichtbaar in Vlaanderen? In grote lijnen wel. Ook daar gebruikt
meer dan 80 procent een lidwoord voor Aldi, Gamma en Hema, en doen maar
weinigen (minder dan 20 procent) dat bij Bart Smit, Hennes & Mauritz en Videoland.
Die laatste scoorde zowel in Vlaanderen als in Nederland het minst vaak een
lidwoord. (Zie figuur 2.)
Ook bij de winkels die alleen in Vlaanderen voorkomen, zie je dat persoonsnamen
nauwelijks een lidwoord krijgen (Vanden Borre, Torfs). Opmerkelijke uitzonderingen:
Delhaize en Colruyt. Verder staat er ook in Vlaanderen vaak een lidwoord bij
letter(greep)-woorden als FNAC (‘Fédération Nationale d'Achat des Cadres’) en
Brico (van bricoler, Frans voor ‘knutselen’).
Het enige spectaculaire verschil zit in de middengroep, van 20 tot 80 procent.
Ook in Vlaanderen is C&A in die categorie te vinden, maar daar zet maar liefst 75
procent er een lidwoord voor, tegenover slechts 21 procent in Nederland. De andere
afkorting laat eenzelfde verschil zien, zij het minder groot: 47 procent van de
Vlamingen heeft het over ‘de H&M’, tegenover 30 procent van de Nederlanders.
Kennelijk voelen Vlamingen deze namen minder als persoonsnamen.

■ Omroepen en zenders
Bij de omroepen zien we een bekend, maar toch nog steeds wel opmerkelijk beeld.
De meeste omroepen waarvan de naam op een afkorting berust, krijgen de. Bijna
iedereen zegt ‘de AVRO’, ‘de EO’, ‘de KRO’. Maar bij RTL en CNN is dat precies
omgekeerd: die hebben vrijwel nooit een lidwoord. Ooit iemand ‘de RTL’ of ‘de CNN’
horen zeggen? Nee, waarschijnlijk. Het valt op dat de oudere, vertrouwde, gevestigde
omroepen vrijwel altijd een lidwoord krijgen, de jongere niet. (Zie ook figuur 3 en 4
op blz. 96.)
In Vlaanderen zie je hetzelfde. Bijna iedereen heeft het over ‘de VRT’, maar het
veel jongere VTM krijgt maar in 27 procent van de gevallen een lidwoord. Bij Duitse
zenders als ARD en ZDF komt vaker de voor dan bij bijvoorbeeld CNN; misschien
zijn voor Vlamingen en Nederlanders de zenders van de buren net iets vertrouwder.
Er zijn ook alternatieve verklaringen. Taalkundige Joop van der Horst schreef
bijvoorbeeld in 2001 in De Standaard dat Vlamingen het over ‘de VRT’ hebben en
over ‘VTM’ zonder lidwoord omdat ze de VRT als de ‘enige echte omroep’ zien. En
in een artikel in Neerlandia oppert Frank Joosten dat de vooral gebruikt wordt bij
niet-commerciële instanties; bij commerciële omroepen laat je de weg. Dat dit niet
altijd opgaat, is te zien aan namen als LLiNK, MAX, Canvas en Ketnet, die allemaal
niet-commercieel zijn en toch geen lidwoord krijgen. Het lijkt er eerder op dat
omroepen met niet-afgekorte namen vrijwel nooit een lidwoord krijgen.
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Ook treedt de vrijwel nooit op bij zenders met een cijfer in de naam: je kijkt naar
‘SBS 6’, ‘BBC 3’ en ‘RTL 4’.

■ Boektitels
De gewoonte om bij bepaalde klassieke boektitels een lidwoord te gebruiken, blijkt
niet erg bestendig te zijn. Er is maar één titel die in meer dan 50 procent van de
gevallen de krijgt: Camera obscura. En dan zijn er nog vijf waarbij dat af en toe
gebeurt (Max Havelaar, Reinaert, Esmoreit, Ferguut en Beatrijs), maar daarmee
hebben we het wel zo ongeveer gehad. In Vlaanderen bleek in al deze gevallen de
nóg minder gebruikelijk te zijn. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de
vertrouwdheid met deze werken hier een rol speelt.
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Ik vermoed dat de Vlaming minder snel naar de Nederlandse Camera obscura en
Max Havelaar zal grijpen dan de Nederlander. Doordat Vlamingen er minder bekend
mee zijn, laten ze dat de misschien eerder weg.
Hoe dan ook: de uitkomst van dit boektitel-onderzoek verbaasde mij. In mijn
oproep in oktober deed ik kort verslag van een vooronderzoekje dat ik had gedaan
onder twintig mensen uit mijn omgeving. Voor hen - en ook voor mij trouwens - is
het de gewoonste zaak van de wereld om het te hebben over ‘de Reinaert’, ‘de
Ferguut’, ‘de Beatrijs’, ‘de Esmoreit’, ‘de Camera obscura’ en ‘de Max Havelaar’.
Het is zelfs bijna verplicht. Het zijn de zes titels die ook in het grote vervolgonderzoek
het vaakst van een lidwoord werden voorzien, maar dat was dan vooral relatíéf
vaak, en niet (bijna) altijd, zoals in mijn verkennende rondvraag.

Onze Taal. Jaargang 78

Waar zou dat verschil vandaan komen? Misschien heeft het te maken met de leeftijd
van de ondervraagden. De mensen uit mijn omgeving waren gemiddeld boven de
zestig, en academisch gevormd. Het zou kunnen dat dit niet (of minder) geldt voor
de invullers van de enquête, en dat we hier dus te maken hebben met een geval
van taalverandering.

■ Jongeren
Gelukkig kunnen we goed nagaan of leeftijd inderdaad een rol speelt. Immers: er
waren 130 leerlingen van een Utrechtse middelbare school die het formulier hebben
ingevuld. Wat deden zij met de boektitels? In het algemeen gebruiken zij minder
vaak een lidwoord, vooral bij de titels die in de grote enquête juist betrekkelijk vaak
een lidwoord kregen (zie figuur 5). Omgekeerd deden zij het juist weer veelvuldiger
bij boeken die van de anderen nauwelijks een lidwoord kregen, bijvoorbeeld Karel
ende Elegast en Parken en woestijnen. De scholieren zijn minder scheutig met
lidwoorden, maar ze spreiden ze meer, zo zou de conclusie kunnen zijn. Misschien
komt dat wel doordat zij op school met deze boeken te maken krijgen, en
waarschijnlijk hun leraren weleens de lidwoorden horen gebruiken.
Ook bij de omroepen zijn de scholieren kariger met de, al geldt ook hier: ze
spreiden ze meer. AVRO, EO, KRO, VPRO, NPS, TROS, etc. moeten het vaker
zonder de doen, maar SBS 6, LLiNK, MAX en BNN krijgen juist veel vaker een
lidwoord.
Als het gebruik van het lidwoord iets te maken heeft met vertrouwdheid en
gevestigdheid, dan zou je verwachten dat juist de jongeren bij BNN de zouden
gebruiken. De omroep bestaat tenslotte alweer twaalf jaar. Voor ouderen is dat
relatief kort, maar voor jongeren is dat (bijna) heel hun leven. Die verwachting komt
echter niet helemaal uit. Ze gebruiken vaker de bij BNN dan de anderen, maar ze
komen niet boven de 15 procent.
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■ C&A wordt ‘de C&A’
Een opvallend verschil tussen jong en oud is te zien bij de winkelnamen (zie ook
figuur 1). Jongeren gebruiken veel vaker een lidwoord; vooral waar ze bij andere
Nederlanders niet veel voorkomen, leven de jongeren zich uit. Ze zeggen bijvoorbeeld
drie keer zo vaak ‘de Videoland’ en ‘de Vroom & Dreesmann’ en vier keer zo vaak
‘de Bart Smit’.
Ook vergeleken met mijn eigen onderzoekje onder bekenden is dit een enorme
verandering. Niemand in mijn omgeving zegt ‘de Albert Heijn’ of ‘de C&A’. Maar bij
jongeren komt dit in zo'n 60 procent van de gevallen voor.
Waar wijst dit alles op? Als we ervan uitgaan dat winkels of instanties eerder de
krijgen als ze oud, vertrouwd en gevestigd zijn (zoals te zien bij de omroepen), dan
is dat misschien de verklaring voor de toename onder jongeren van ‘de Albert Heijn’
en ‘de C&A’. Voor hen zijn ze immers weer nét een stuk ouder en gevestigder - al
pleit daar natuurlijk tegen dat ook voor de oudere generaties Albert Heijn en C&A
al heel hun leven bestaan. Bovendien is er bij de winkelnamen tegelijkertijd een
tendens om juist bij persoonsnamen het lidwoord weg te laten.
Wellicht zijn beide krachten hier werkzaam, en lijkt de het te gaan winnen.

Conclusies
De belangrijkste uitkomsten:
- winkelnamen met een persoon (zoals Bart Smit) krijgen meestal géén de;
- winkelnamen met letter(greep)-woorden juist wél; bijna iedereen gaat naar ‘de
Hema’;
- jongeren geven winkelnamen opvallend veel vaker een lidwoord; zo heeft 63
procent van hen het over ‘de Albert Heijn’, tegenover slechts 31 procent van
de overigen;
- oude, vertrouwde omroepen komen bijna altijd voor met de: ‘de VPRO’, ‘de
EO’;
- maar nieuwe omroepen en zenders met een cijfer erachter krijgen zelden de;
men kijkt naar ‘BNN’, ‘MAX’, ‘RTL 4’ en ‘SBS 6’;
- de gewoonte om voor titels van klassieke boeken de te gebruiken, lijkt op zijn
retour; je hoort steeds minder ‘de Max Havelaad’.
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Horstlog
Kieteren
Met ingang van dit nummer geeft Joop van der Horst, hoogleraar
taalkunde en taalpublicist, zijn zeer eigen zienswijze op alles wat hij
over taal leest en hoort, in deze nieuwe column ‘Horstlog’.
Mijn halve familie en veel van mijn vrienden werken in het onderwijs, meestal voor
Nederlands. En zo komt het dat bij ons op feesten en partijtjes weleens over school
gesproken wordt. Vorige week was mijn zwager aan het woord, leraar met een lange
staat van dienst. We hebben het over 5-havo. Hij vertelt over een leerling die hem
onlangs vroeg: ‘Meneer, wat is sedert?’
Het woord werd uitgesproken met klemtoon op de tweede lettergreep, waardoor
het rijmde op pan snert.
‘Sedert’, zegt mijn zwager, nu met de juiste uitspraak, ‘is hetzelfde als sinds.’ De
leerling: ‘Maar waarom zeggen ze dat dan niet meteen?’
Schrikt u van zo'n vraag? Wij niet; we zijn wel wat gewend.
Iemand anders vertelt hoe een leerling aan haar vroeg wat kieteren is. Althans,
zo werd het uitgesproken.
‘Kieteren? Nooit van gehoord. Laat dat boek eens zien. Aha, citeren.’
Ik heb weleens de indruk dat veel mensen die niet bij het onderwijs betrokken
zijn, geen flauw idee hebben van wat daar omgaat, wat de problemen zijn, hoe de
situatie is en wat er gedaan kan worden.
Is het erg als een leerling van 5-havo niet weet wat sedert is? Ongetwijfeld zal zo
iemand veel ontgaan van wat hij leest, al noemen we hem nog net niet functioneel
analfabeet. Allicht kenden klasgenoten het woord sedert wel; mogelijk was de
vraagsteller precies de enige in de klas die het woord niet kende. Anderzijds, deze
leerling was wel tot 5-havo doorgedrongen. Had dat niet moeten gebeuren?
Wat voor sedert geldt, geldt vast voor honderden andere woorden. Moet de school
ervoor zorgen dat een woord als sedert gekend wordt? Of is het een verdwijnend
en ouderwets woord uit de boekentaal dat gerust overgeslagen mag worden? En
ook: is de school bij machte om het alle leerlingen te leren? Oftewel: kán het?
Waarschijnlijk wel bij veel leerlingen. Maar heeft de school gefaald als vijf op de
dertig leerlingen sedert en citeren niet kennen?
Ik kan u zeggen dat er die avond nog lang gediscussieerd is. We zijn het niet
helemaal eens geworden. Er kwamen, geloof ik, geen nieuwe argumenten op tafel;
maar zelfs de vragen waren al realistischer dan wat je doorgaans van buitenaf over
het onderwijs hoort.
Iemand bracht naar voren dat het in België beter gesteld is. Ik ben daar niet zeker
van. In ieder geval vertelde onlangs een Vlaamse collega over een schoolreisje
naar Parijs. Op de terugweg, in een bus vol vijftienjarigen, vraagt een van hen aan
de leraar: ‘Wat was dat waar we geweest zijn? Amsterdam of Rotterdam?’
Even is de leraar in verwarring. Dan begrijpt hij de vraag. ‘Nee, 't was de Notre
Dame.’
Joop van der Horst
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Ton den Boon
Net als in de film
Asfaltjungle
Tientallen woorden en zegswijzen 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.
Soms lijkt een fenomeen al haast weer achterhaald als de naam ervan in het
woordenboek opduikt. Dat komt doordat woorden doorgaans even tijd nodig hebben
om te bewijzen of ze al dan niet een plekje in het woordenboek verdienen. Een goed
voorbeeld van een langdurig twijfelgeval is het woord asfaltjungle, dat pas in 1999,
zo'n dertig à veertig jaar nadat het in onze taal geïntroduceerd werd, in de grote
Van Dale werd opgenomen.

■ Jeugdbendes
Asfaltjungle raakte aanvankelijk in de jaren vijftig in omloop als kritische metafoor
voor de grotestadssamenleving die gedomineerd wordt door (criminele) jeugdbendes,
waarbinnen en waartussen het recht van de sterkste geldt. In die betekenis gaat
asfaltjungle op zijn beurt terug op de Engelse term asphalt jungle. Dat woord werd
in de jaren twintig bekend in het Engels, maar echt populair werd het pas dankzij
de verfilming van de roman The Asphalt Jungle (1949) van W.R. Burnett. Regisseur
John Huston maakte op basis van dat verhaal, dat zich afspeelt in het criminele
circuit van de grote stad, een film noir met de toen nog vrij onbekende maar wel al
zeer aantrekkelijke Marilyn Monroe. De kritiek reageerde afwijzend op deze film en
beschreef de personages als ‘dienaren van de misdaad, vaklui in diefstal en moord.
Meer niet’ (Leeuwarder Courant, 23 december 1950).
Hoe negatief de kritiek er vanuit moreel standpunt ook op reageerde, dankzij de
geromantiseerde weergave van de grotestadsproblematiek werd The Asphalt Jungle
onder jongeren in Europa een cultfilm. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
asfaltjungle vanaf eind jaren vijftig mondjesmaat in de omgangstaal begon door te
dringen, zoals blijkt uit de krantenkop ‘Politie in New York zuivert asfaltjungle’
(Leeuwarder Courant, 8 september 1959).
In de jaren zestig werd de onlangs overleden provovoorman annex antirookmagiër
Robert Jasper Grootveld bekend met zijn kritiek op de ‘plasticmens in de westerse
asfaltjungle’. Grootveld deed daar iets opmerkelijks. Hij gebruikte asfaltjungle om
de door reclame en middenstand gedomineerde steden op de hak te nemen, terwijl
asfaltjungle eerder juist andersom figureerde: als burgerlijke kwalificatie van een
ongewenste stand van zaken.

■ Ideologische zwieper
Mede door de ideologische zwieper die Grootveld aan asfaltjungle meegaf, werd
dit woord vervolgens in steeds bredere kringen van de samenleving bekend. Dat

Onze Taal. Jaargang 78

werd in de jaren zeventig, met name in christelijke kringen, nog versterkt toen de
populaire evangelische film The Cross and the Switchblade onder de Nederlandse
titel Het kruis in de asfaltjungle in roulatie werd gebracht. Na het gebruik van
asfaltjungle door Grootveld, gaf deze filmtitel het woord zijn oorspronkelijke betekenis
weer terug, want de film presenteert een jonge dominee te midden van New Yorkse
straatbendes die van de grote stad een ware jungle blijken te hebben gemaakt,
maar toch niet helemaal ongevoelig blijken voor de blijde boodschap.
Toen bleek dat asfaltjungle in deze betekenis beklijfde, viel er niet meer aan te
ontkomen: het woord was een blijvertje en moest daarom in Van Dale worden
beschreven. Het woordenboek nam het daarom op in de vrij neutraal geformuleerde
betekenis ‘grootstedelijke sociale orde opgevat als domein waar het recht van de
sterkste geldt’. In die betekenis is asfaltjungle nog steeds gangbaar, getuige
bijvoorbeeld een verhaal van iemand die een paar dagen doorbrengt in Detroit, de
gevaarlijkste stad van Amerika: ‘Dat is: doorwaakte nachten op een parkeerterrein,
met zijn allen aan de koude friet, en versleten zolen van het lopen langs de
driedubbele rijstroken. Toch gaat het aanpassen aan de regels van de asfaltjungle
wonderlijk snel’ (Vrij Nederland, 15 december 2007).

■ Wegennet

The Asphalt Jungle, film van John Huston uit 1950.

Maar daarmee is het verhaal over asfaltjungle nog niet af. Want in de laatste tien,
vijftien jaar blijkt het woord een revival te beleven, zij het in een iets andere betekenis.
Naarmate er kritischer wordt aangekeken tegen het omvangrijke wegennet in
Nederland, worden daar namelijk meer negatieve termen voor gebruikt, waaronder...
asfaltjungle, dat nu gaat staan voor het complexe snelwegenwet, vaak nog wel met
de bijgedachte dat daar eveneens het recht van de sterkste geldt.
Zo schrijft het Eindhovens Dagblad in 2007: ‘Ze heeft haar rijbewijs, nu moet zij
de wetten van de asfaltjungle nog leren kennen.’ Het ligt voor de hand dat asfaltjungle
- in deze verbrede betekenis - een nieuwe toekomst heeft gekregen. Het is zelfs
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niet uit te sluiten dat deze verkeersbetekenis de oudere, sociale betekenis zal
verdringen.
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Guus Middag
Zong Mia en Rosa
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.
We weten nog niet precies waar, maar ergens op de lijn Sluis - Wuustwezel - Bergeijk
moet hij liggen: de muziekgrens tussen Nederland en Vlaanderen. Sommige
Nederlandstalige liedjes en artiesten worden alleen ten noorden van die grens
gewaardeerd, andere alleen ten zuiden ervan. En soms is het niet duidelijk waarom.
‘Mia’, van de groep Gorki, is sinds 1992 een klassieker in Vlaanderen, en daar al
enkele keren uitgeroepen tot het mooiste lied aller tijden, maar boven de Kalmthoutse
Heide is er bijna niemand die het kent.
Het is een lied dat langzaam op gang komt, met een zwervende gitaar en een
weemoedige pianopingel. Pas na een kleine minuut meldt zich een zanger. Het is
Luc De Vos. Met hese stem vertelt hij het verhaal van een zoekende jongen die
beschutting vindt bij een meisje, Mia. Deze Mia lijkt mij wat ouder en wijzer. Mia
toont begrip. Maar Mia houdt ook wel van aanpakken. Zo begint het lied: ‘Toen ik
honger had, kwam ik naar je toe. / Je zei: “Eten kan, als je de afwas doet.”’ Wat zei
Mia nog meer? ‘Mensen als jij moeten niet moeilijk doen. / Geef ze een kans, voor
ze stom gaan doen.’

■ Jeugdherberg
Zijn we hier beland in de wereld van het maatschappelijk werk? Is Mia de moeder
van een jeugdherberg, of van een opvangcentrum voor verdwaalde jongeren? Net
als Mia heeft ook onze zanger een visie op de toestand in de wereld, in het bijzonder
in Vlaanderen, begin jaren negentig: ‘De middenstand regeert het land, / beter dan
ooit tevoren.’ Ik weet niet of dat positief of negatief bedoeld is. En dat geldt eigenlijk
ook voor wat daarop volgt: ‘Mia heeft het licht gezien. / Ze zegt: “Niemand gaat
verloren.”’
Zo volgen er nog wat regels met een sociologische inslag, waar je heel veel kanten
mee uit kunt. Ik zie een tegenstelling tussen een boze buitenwereld (‘de
middenstand’, ‘de arbeidsmarkt in dit tranendal’) en de dromerige binnenwereld van
Mia en haar gasten, maar erg consistent is het allemaal niet. Tussen de vage regels
door duikt in het refrein deze stelling op: ‘Sterren komen, sterren gaan, / alleen Elvis
blijft bestaan.’ Misschien is dat zo. En wat dan nog? Intussen heeft het lied zo te
horen niet echt iets met de stem, of de muziek, of de persoon van Elvis Presley te
maken.
De kracht van ‘Mia’ ligt niet in de warrige tekst, maar in de sfeer die het oproept.
Traag, droevig, een argeloze stem, een beetje schor, lijden aan het leven, de
weltschmerz van een jonge volwassene. Ik zou niet goed weten waarom het in
Noord-Nederland nooit luisteraars heeft getrokken. Zou dat alsnog kunnen? Het is
in ieder geval niet gelukt met een andere, eenvoudige, Engelstalige versie van de
Vlaamse singer-songwriter Milow, die in 2007 opdook. In Vlaanderen zelf werd zijn
Engelse ‘Mia’ enthousiast meegezongen, maar boven de muziekgrens keek men
zwijgend de andere kant op.
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■ Phoenix
Misschien moet de oplossing worden gezocht via een ingewikkelder omweg. Vorig
jaar meldde zich in Vlaanderen een leraar Latijn die op het idee was gekomen de
tekst van ‘Mia’ in het Latijn te vertalen. Mia, een Germaanse naam, werd Rosa, een
Romeinse naam - bekend bij alle leerlingen Latijn, omdat de naamvalrijtjes van de
eerste declinatie meestal worden opgehangen aan het Latijnse zelfstandige
naamwoord voor ‘roos’. Rosa, rosae, rosae, rosam, rosa. Rosae, rosarum, rosis,
rosas, rosis.
Deze Rosa sloeg ook in het Latijn een ferme toon aan toen zich een hongerige
zwerfjongen meldde bij haar domus. ‘Cenare potes’, kreeg hij te horen. Dat is: ‘eten
kun jij’. ‘Si quid abluis.’ Dat is: ‘als jij iets afwast’. Zo werd de Nederlandse tekst uit
de jaren negentig woord voor woord omgezet in Latijn van twintig eeuwen daarvoor.
‘Rosa heeft het licht gezien’: ‘Rosa lucem conspexit.’ ‘De middenstand’: ‘equites
cives’. ‘Niemand gaat verloren’: ‘nemo umquam peribit’. En Elvis, van wie Gorki
weet dat alleen hij zal blijven bestaan, hoeveel sterren er ook komen en gaan? Elvis
is hier vervangen door Phoenix, de mythologische vogel die altijd weer uit zijn eigen
as herrijst. ‘Phoenix semper pervivet.’
Nog ingewikkelder: van deze Latijnse vertaling maakte het ensemble Capilla
Flamenca vervolgens een uitvoering volgens de regels van de middeleeuwse
polyfonie. Het ruige en weerbarstige nachtlied ‘Mia’ klinkt nu als een zuiver
ochtendlied, a capella gezongen op een zonnige morgen in een stille gang van een
middeleeuws klooster in de bossen, laten we zeggen ergens op de lijn Sluis Wuustwezel - Bergeijk. Het is hetzelfde lied, maar toch heel anders: korter, frisser,
tijdlozer.
Misschien moet eerst deze ‘Rosa’ maar eens in de Noord-Nederlandse markt
worden gezet. En dan een paar jaar later alsnog de oerversie van Gorki. Mogelijk
zullen de Ollanders dan verrast uitroepen: ‘Wat een originele eigentijdse bewerking
heeft Gorki van dit oude lied en deze oude tekst gemaakt! Het is hetzelfde, maar
toch heel anders! Zo houd je de aandacht voor het Latijn levend! En zo breng je
een nieuw publiek via de rock bovendien in contact met de tijdloze schoonheid van
de middeleeuwse polyfonie! Het nummer zou nodig eens in Vlaanderen uitgebracht
moeten worden. Succes verzekerd.’

Het ensemble Capilla Flamenca, vertolkers van het Latijnse lied ‘Rosa’.
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Marc van Oostendorp
Het onderzoek
Het meten van Poldernederlands

Irene Jacobi: Polder-nederlands komt voor bij vrouwen én mannen.
Foto: L. van der Molen

De Duitse onderzoekster Irene Jacobi kwam vijf jaar geleden naar Nederland om
te meten hoe het Nederlands verandert. De taalkundige Jan Stroop had aan het
eind van de jaren negentig steeds meer mensen ‘taajd’ horen zeggen in plaats van
‘tijd’, en ‘aauwd’ in plaats van ‘oud’. Naar zijn indruk waren het vooral jonge,
succesvolle vrouwen die zo spraken: de zangeres Trijntje Oosterhuis, de politica
Agnes Kant en de schrijfster Manon Uphoff bijvoorbeeld. Stroop bedacht de term
Poldernederlands voor dit nieuwe taalgebruik en hij verscheen in bijna alle
praatprogramma's op radio en tv om te vertellen over zijn ontdekking. Ook in Onze
Taal heeft hij erover geschreven.
Op dat moment waren er niet veel meer bewijzen voor de stelling dat er iets aan
de hand was dan Stroops goede oren. Maar veranderde er echt iets in de uitspraak
van de Nederlandse klinkers? En liepen de jonge succesvolle vrouwen daarbij
inderdaad voorop? In samenwerking met de toenmalige hoogleraar Fonetiek van
de Universiteit van Amsterdam, Louis Pols, besloot Stroop een promovendus daar
uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar te laten doen. Dat werd Irene Jacobi,
die uiteindelijk in februari dit jaar promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.

■ Leidende rol
Hoe komt een Duitse op het idee om het Poldernederlands te bestuderen? ‘Eerlijk
gezegd is dat toeval’, zegt Jacobi, die vloeiend Nederlands spreekt. ‘Ik studeerde
indertijd in München en ik wilde graag naar Amsterdam komen, vooral omdat ik
graag met Louis Pols wilde samenwerken. Hij is een van de grote namen in mijn
vakgebied, de akoestische fonetiek.’
De akoestische fonetiek is de wetenschap die de natuurkundige eigenschappen
van spraakgeluid bestudeert. Door nauwkeurig eigenschappen van de luchttrillingen
te meten die een spreker produceert, proberen fonetici zo objectief mogelijk vast te
stellen hoe taal precies klinkt. Als iemand ‘taajd’ zegt, laat hij de lucht net iets anders
trillen dan wanneer hij ‘tijd’ zegt, maar ook allerlei tussenvormen kunnen heel
nauwkeurig worden bepaald. Pols had een methode op zijn naam staan om
spraakgeluid automatisch en betrouwbaar te meten.
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Toen de advertentie verscheen met het aanbod om onder Pols' leiding een aantal
jaren het Poldernederlands te bestuderen, reageerde Jacobi dan ook meteen. Als
buitenlandse had ze op dat moment nog nooit van het verschijnsel gehoord. ‘Dat
was misschien ook wel een voordeel’, zegt ze nu. ‘Ik was in ieder geval niet
bevooroordeeld door alle verhalen die er werden verteld.’ Bovendien interesseerde
de materie haar in hoge mate: ‘In de literatuur over andere talen vinden we
bijvoorbeeld zelden een leidende rol van vrouwen bij dit soort taalverandering terug.’

■ Koppig
Voor de bijzondere plaats van vrouwen vond Jacobi ook voor het Nederlands
uiteindelijk geen overtuigende bewijzen. Haar metingen van de spraak van enkele
tientallen Nederlanders wezen uit dat er wel degelijk iets aan het veranderen is:
jonge mensen spreken woorden als tijd en oud anders uit dan ouderen. Bovendien
blijkt die verandering zich vooral te voltrekken in de hogere sociale klassen. Maar
mannen doen er net zo hard aan mee als vrouwen.
Hoe was het om als promovendus samen te werken met iemand van wie je de
beweringen in ieder geval deels weerlegt? Jacobi: ‘Jan en ik zijn allebei koppig. Het
was ook goed dat Louis Pols er als derde bij was - hij is heel objectief. Maar Jan
Stroop is ook een wetenschapper. Door goede argumenten laat hij zich overtuigen.’
Samen met haar begeleiders gaf Jacobi enkele lezingen op grote internationale
congressen waarin ze vertelde over haar onderzoek: wat er in het Nederlands aan
het gebeuren was, en met welke geavanceerde meetmethoden ze dat had
vastgesteld.

■ Strottenhoofd
Al voor het einde van haar contract als promovendus kreeg Jacobi een nieuwe
aanbieding. Inmiddels werkt ze bij de afdeling Hoofd-Hals van het Nederlands Kanker
Instituut (NKI). Ze onderzoekt daar de spraak van mensen bij wie het strottenhoofd
is weggehaald. ‘Die mensen hebben ook geen stembanden meer en ze moeten de
grondtoon voor hun spraakgeluid op een andere manier maken. Ze laten in plaats
van de stembanden het slijmvlies van de slokdarm trillen. Dat geeft een laag en een
beetje een schraperig geluid.’
Jacobi onderzoekt voor het NKI onder meer hoe deze patiënten zo verstaanbaar
mogelijk kunnen praten en hoe succesvol ze daarin zijn. Haar grote specialiteit blijft
het fijne detail van het spraakgeluid: ‘We weten heel weinig over de fonetische
structuur van dit soort geluid en dat vereist nieuwe manieren van meten.’
Behalve van het NKI had Jacobi ook het verzoek gekregen te solliciteren bij het
nieuwe forensisch instituut in Maastricht, waar men spraakgeluid onderzoekt om
bijvoorbeeld vast te stellen of het waarschijnlijk is dat een verdachte een bepaald
dreigtelefoontje heeft gepleegd. Jacobi koos er echter voor om in Amsterdam te
blijven: ‘Als buitenlandse is het moeilijk om een sociale kring op te bouwen. Dat is
me hier nu gelukt; ik wilde niet opnieuw verhuizen.’
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Frank Jansen
Hom of kuit
Moeten de traditionele talen-studies verbreed 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.
Kent u het schilderij Schoolmeester met kind van Co Westerik? We zien daarop
een volwassene die met zijn ene hand een kind over de bol aait en het met zijn
andere hand wurgt. Zo voelen de letterenstudies zich de laatste jaren behandeld:
de minister vindt ze ‘heel belangrijk’, maar haalt telkens met kleine geniepige
ingrepen in de bekostiging wat van hun inkomsten af. Ze moeten dus de tering naar
de nering zetten.
Traditioneel gaat het bij die studies in de vreemde talen (denk aan Frans, Duits,
Engels, Italiaans) om de taal zelf: de student leerde eerst de taal grondig spreken
en schrijven, om zich daarna te specialiseren in taalkundige dan wel letterkundige
facetten van die taal. Bij sommige universiteiten zijn deze studies hervormd tot
bredere opleidingen waarin de studie ingebed wordt in een algemene culturele
vorming. Andere universiteiten overwegen dergelijke stappen, tot verdriet van
docenten, die zich verenigd hebben in het comité Red de Talen. Is zo'n reorganisatie
wenselijk?

Voorstander
Die studies moeten zich aanpassen aan de veranderde omstandigheden. De studie
van de vreemde talen leidt nu op voor andere beroepen dan vroeger. Ooit werd je
na een talenstudie automatisch docent. Nu moet je een aparte opleiding doen om
talenleraar te worden. Verder heeft de academicus concurrentie gekregen van
automatische vertaalprogramma's en bureautjes van polyglotte Indiers. Biedt de
letterkunde dan emplooi? Te vrezen valt dat zelfs met de grandioze historische
hoogtepunten (Nibelungenlied, Don Quichot) geen droog brood te verdienen valt.
En er is nóg een reden waarom het in stand houden van de traditionele
talenopleidingen achterhaald is. De opa's en oma's van de huidige studenten vliegen
om de haverklap voor €29,95 naar Malaga, Faro of Napels. Waarom zouden we
dan van die studenten zelf niet mogen eisen dat ze de vreemde taal leren op de
plaats waar dat het best kan: in de landen waar die taal gesproken wordt?
De belangrijkste reden om voor verandering te zijn is dat de letterenstudenten
van nu al over dit probleem gestemd hebben, en wel met hun voeten: zij kiezen in
meerderheid voor een studie die nadrukkelijk breed is, inwijdt in meer dan een taal,
meer op communicatie en cultuur gericht is en minder op de geschiedenis. Een
overwinning van de beweging Red de Talen zal dan ook een pyrrusoverwinning
blijken.

Tegenstander
Wie iets van cultureel belang afschaft, moet goed nadenken, want je krijgt het nooit
meer terug. Waarvoor waren die traditionele talenopleidingen ook alweer in het

Onze Taal. Jaargang 78

leven geroepen? Toch zeker omdat de abituriënten zinvol en nuttig werk verrichtten.
Nederland is een exportland. We moeten het hebben van onze contacten met de
buitenlanden. In die buitenlanden spreekt men lang niet zo gretig Engels als hier.
Daarom waren en zijn er specialisten nodig in het spreken, schrijven en lezen van
de omringende andere talen. Mensen die kunnen vertalen wat er staat, maar
desgewenst ook kunnen duiden wat de anderstalige gesprekspartner bedoelt.
Academici die zo veel weten van culturele achtergronden en de geschiedenis van
taal en volk dat ze gevoeligheden kunnen voorspellen en conflicten voorkomen. Te
vrezen valt dat de behoefte aan dit soort specialisten eerder groter dan kleiner zal
worden, nu de generatie die op de middelbare school nog drie talen leerde, op weg
naar de uitgang is.
Verbreding leidt onherroepelijk tot verschraling. Beheersing van een vreemde
taal op dat niveau vereist serieuze studie. Denken dat je in een jaar of drie onder
de knie krijgt hoe een heel continent denkt, spreekt en voelt, getuigt van overmoed.

Wat vindt u ervan? Moeten de traditionele talenstudies verbreed
worden?
Geef voor 20 april 2009 uw mening op onze website:
www.onzetaal.nl/homofkuit. Of stuur een briefkaart met ‘Talenstudies:
verbreden’ of ‘Talenstudies: niet verbreden’ naar de redactie van Onze Taal,
Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In de volgende aflevering de uitslag.

Uitslag vorige stemming
Moeten presentatoren als Paul de Leeuw zich wegens hun voorbeeldfunctie beleefder
gedragen ten opzichte van hun gasten? Over dit probleem bent u het tamelijk met
elkaar eens: 110 inzenders (74%) zijn voor beleefder gedrag, 38 (26%) zijn tegen.
Blijkens de reacties op het internet-forum stoort de grote meerderheid van de
voorstanders zich vooral zelf aan het gedrag en taalgebruik van De Leeuw en
consorten, terwijl de tegenstanders wijzen op het soelaas dat zapper en aan-uitknop
de kijker kunnen bieden.
Een van hen is alleen maar tegen omdat hij bang is dat een aansporing tot een
nettere behandeling ertoe zal leiden dat de genoemde presentatoren hun agressie
op hun gasten zullen botvieren.

Antwoorden Taaltest
(zie bladzijde 91)
A. Spelling
1. a. immatriculeren
2. b. logenstraffen
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3. a. nogataart en c. nougattaart
4. a. te koop staand
5. b. tolk-vertaleropleiding

B. Woordenschat
1.
2.
3.
4.

b. zeuren
a. futloos
c. slijmerig vocht
b. hoogtemeter

C. Zoek de fouten
1. continue, rooms-katholieke, fascisten, fanaten/fanatici/fanatiekelingen, joegen
is beter.
2. jarenlange, burgeroorlog, binnentrokken, represailles tegen, duizenden, coup.

D. Extra
Sneeuwwitjewaan bestaat niet, althans: het staat niet in Van Dale. De andere
woorden wél: het complex van vrouwen om afhankelijk te willen zijn
(assepoestercomplex), langdurige slaap (doornroosjesslaap) en de op mythen
gebaseerde angst voor wolven (roodkapjesyndroom).
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Redactie Onze Taal
Tamtam
Bijbel in eenvoudig Nederlands
Onlangs zijn de eerste proefteksten van de Bijbel in Gewone Taal gepubliceerd.
Het Nederlands Bijbelgenootschap is vorig jaar begonnen met deze bijbelvertaling
in eenvoudig Nederlands. Voor minstens eenderde van de Nederlandse bevolking
is de gewone Bijbel namelijk niet of nauwelijks te begrijpen, meent het genootschap.
De eenvoudige vertaling bevat onder meer kortere zinnen en makkelijkere
woorden. Enkele proefteksten zijn inmiddels voorgelegd aan mensen uit verschillende
bevolkingsgroepen, zodat getest kan worden of deze opzet inderdaad geslaagd is.
In 2014, als het Bijbelgenootschap tweehonderd jaar bestaat, zal de definitieve tekst
verschijnen.
Naar aanleiding van de proefteksten kwam er, net als vorig jaar bij de start van
de vertaling, ook kritiek op het project. De Nijmeegse hoogleraar
bedrijfscommunicatie Carel Jansen uitte in het Nederlands Dagblad zijn twijfels over
de uitgangspunten waarvoor het Bijbelgenootschap, op advies van het commerciële
tekstvereenvoudigingsbedrijf BureauTaal, heeft gekozen. De vertaling wordt gemaakt
op het zogenoemde B1-niveau: een gemiddeld tekstniveau dat voor 95 procent van
de bevolking te begrijpen zou zijn. Volgens Jansen is dit ‘niveausysteem’ echter
niet bestemd voor het meten van de moeilijkheid van tekst, maar van de vaardigheid
van mensen om te communiceren in een Europese taal die niet hun moedertaal is.
Bovendien kun je niet stellen dat 95 procent van de bevolking een B1-tekst begrijpt,
aldus Jansen.
Ook uit een andere hoek was er nieuws over begrijpelijke taal. De versimpelde
schoolboeken voor vmbo'ers blijken helemaal niet zo goed begrepen te worden, zo
concludeerde Jentine Land naar aanleiding van haar promotieonderzoek aan de
Universiteit Utrecht (zie voor meer informatie over dat onderzoek de rubriek ‘InZicht’
op pagina 106).

2500 talen bedreigd
Op 19 februari heeft de Unesco de derde editie van de Atlas van bedreigde talen
gepresenteerd. Tijdens de presentatie meldde de organisatie dat zo'n 2500 van de
6000 talen die de wereld kent met uitsterven bedreigd worden. In de vorige editie
van de atlas (uit 2001) waren dat er nog 900, maar daarbij moet wel worden bedacht
dat er toen nog niet zulke goede onderzoeksmethoden waren. Ook enkele dialecten
uit het Nederlandse taalgebied dreigen volgens de Unesco te verdwijnen: het
Limburgs-Ripuarisch, West-Fries, Nedersaksisch en West-Vlaams.
Op de kaarten in de atlas wordt bij elke taal aangegeven of hij ‘onzeker’ is, ‘beslist
bedreigd’, ‘ernstig bedreigd’, ‘kritiek bedreigd’ of ‘uitgestorven’. De afgelopen acht
jaar blijken er 219 talen te zijn verdwenen (zoals het Eyak, een indiaanse taal die
werd gesproken in Alaska). De atlas is online te raadplegen, op de website van de
Unesco. In mei verschijnt de papieren versie.
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Fragment uit Atlas van bedreigde talen.

Ontevredenheid over taallessen inburgeraars
Docenten en cursisten zijn niet tevreden over de taallessen die bij
inburgeringscursussen worden gegeven. Dit is gebleken uit een onderzoek van de
SP onder ruim vijfhonderd betrokkenen. De docenten menen dat de kwaliteit van
het onderwijs sinds de invoering van de nieuwe inburgeringswet in 2007 achteruit
is gegaan; de inburgeraars klagen dat er te weinig tijd wordt besteed aan het leren
van Nederlands.
De SP pleit voor verder onderzoek naar de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs.
Bovendien wil de partij dat de cursussen onder de verantwoordelijkheid van het
ministerie van Onderwijs komen, wat betekent dat de onderwijsinspectie toezicht
houdt.

Autochtonen volgen cursus Nederlands
Taalinstituten krijgen steeds meer aanvragen van autochtone werknemers voor
cursussen Nederlands. ‘De aanvragen overstijgen inmiddels die voor buitenlandse
talen’, zei de directeur van taalinstituut Language Partners in De Pers. Met name
hoogopgeleiden tussen de 20 en de 35 met hogere functies binnen het bedrijfsleven
melden zich aan. Zij voelen zich onzeker over hun taalbeheersing bij het opstellen
van plannen en e-mails, en bij het geven van presentaties.

Sofprijs voor Plasterk
De jaarlijkse ‘Sofprijs’ van de stichting Nederlands is toegekend aan minister Plasterk
van Onderwijs. Plasterk kreeg de prijs vanwege ‘zijn weigering de Nederlandse
universiteiten te houden aan de taalclausule in de wet op het hoger en
wetenschappelijk onderwijs, die stelt dat Nederlands de voertaal is op de
universiteiten’. Ook Onze Taal was dit jaar genomineerd voor de prijs, vanwege het
gebruik van het Engelse woord catchphrases (‘populaire citaten uit reclames, films
of tv-series’) in een artikel over dit verschijnsel.
De ‘Lofprijs’ ging naar de Nijmeegse studente Linda van den Bergh, omdat ze
zich samen met enkele medestudenten verzette tegen een Engelstalige
diploma-uitreiking.
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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).

Op rampkoers?
Frans Lisman - Velp
Afgelopen zomer stond in De Gelderlander een verslag van het onfortuinlijke
olympische debuut van de jonge ruiter Vincent Voorn. Hij liep met zijn paard maar
liefst 27 strafpunten op. Onder een foto waarop hij met zijn paard tegen een hindernis
aanvliegt, stond: ‘Vincent Voorn op rampkoers’. Waarschijnlijk onbedoeld een
komische variatie op de uitdrukking op ramkoers liggen. Dat betekent ‘doelbewust
aansturen op een confrontatie’, oftewel het tegenovergestelde van wat Vincent
beoogde.
Overigens komen we die foute p wel vaker tegen. Zo stond in het tijdschrift
Computable: ‘Nasdaq schommelt weer op rampkoers’, en meldde Voetbal
International dat ook Feyenoord en Verbeek ‘op rampkoers’ lagen.

Scheppen
F. Bakker - Nijmegen
Het is al langer aan de gang: het verdwijnen van de werkwoordvervoeging scheppen
- schiep - geschapen, maar het ein de lijkt nu definitief in zicht. Onlangs vroeg een
collega me de verleden tijd van scheppen in de betekenis ‘maken’. Toen ik als
voorbeeld het bekende Bijbelzinnetje ‘God schiep hemel en aarde’ gaf, bleek dat
hij lid is van een kerkelijk college. Als iemand als hij het al niet meer weet!
Ik vind het jammer dat creëren oprukt. Een decennium of wat geleden werd dit
meestal voor artistieke zaken gebruikt, bijvoorbeeld in de modewereld. Nu lijkt het
bijna het enige overgebleven chique synoniem voor maken. Waarschijnlijk onder
invloed van het Engelse to create. ‘Hij schiep’ is korter en klinkt, vind ik, mooier dan
‘Hij creëerde’.
In het kielzog van creëren rukt ook creatie (van creation) op ten koste van
schepping. Binnenkort zal iedereen bij scheppen aan een schepje denken (scheppen
- schepte - geschept). Als het al gaat om scheppen in de betekenis ‘maken’, zullen
de gedachten hoogstens uitgaan naar God, die iets op goddelijke wijze tot stand
brengt. Scheppen wordt daarmee gewijde en dus verouderde taal.

Zoiets of zo
Niels Blomberg - Almere
De taal van moderne pubers wordt sinds jaar en dag gelardeerd met de (meestal
volstrekt nutteloze) toevoeging of zo. Een voorbeeld: ‘Ik ga vanavond uit of zo.’ Maar
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laatst gebruikte een vriendin van mijn dochter de ultieme variant: zoiets of zo. Helaas
moest ik constateren dat zoiets of zo en zoiets ofzo vijfduizend keer voorkomen op
internet. Niet zo bijzonder dus, maar toch opmerkelijk.

Bekeerd voor
Margreet Kluit-Schaefer - Rotterdam
Het ergert mij dat het woordje voor zowel in de geschreven taal als in de gesproken
taal verschillende andere voorzetsels meer en meer vervangt, om niet te zeggen:
verdringt. In ongeveer een jaar tijd noteerde ik het zeven keer.
In een winkel ging een verkoopster ‘kijken voor’ een andere maat en op de radio
zei een presentator dat iemand werd ‘bekeerd voor’ een bepaald geloof. En ook op
papier kwam het voor. Ik las dat ik de kip kan ‘vervangen voor’ kalkoen, dat ik kan
‘solliciteren voor’ een functie, dat ik kan ‘informeren voor’ de vertrektijden, dat een
bepaald café-restaurant ‘bekend is voor’ de heerlijke koffie en dat er mensen zijn
die al hun kleine feestjes ‘combineren voor’ één groot. Er zijn toch meer voorzetsels?

Je bent wat je kiest
W. van Hulst - Ulvenhout
Op de pakken yoghurt van het merk ‘Groene koe’, dat van Campina is, staat: ‘Je
bent wat je kiest’. Wat is dit voor onzin? Als ik een boterham met hagelslag verkies
boven een met pindakaas, dan ben ik toch geen boterham met hagelslag?

Gesignaleerd
Politiekst
Albert van Harten - Ansager, Denemarken
Op Nu.nl wordt Oliver Stone ‘Hollywoods politiekste regisseur’ genoemd. Hoewel
het af en toe ook elders op internet opduikt, lijkt het erop dat we er met politiekst
een nieuw woord bij hebben.

Porcini paddenstoel
Luuk Ros - Duivendrecht
Pastamerk Grand'Italia kwam onlangs met een heel nieuwe lijn ‘Zuppa’. Om die
maar niet te Nederlands te laten lijken hebben ze op de verpakking een nieuwe
paddenstoel geïntroduceerd: de ‘porcini paddenstoel’.
Hadden we daar niet al het Nederlandse woord eekhoorntjesbrood voor? Dat
klinkt niet alleen schattig, het is ook een prachtige naam voor de verder nogal karig
bedeelde namengroep van paddenstoelen en zwammen.
In de ingrediëntenlijst komt de ‘porcini paddenstoel’ ook voor, al is het gehalte
eekhoorntjesbrood - zo lees ik - acht procent van acht procent (iets meer dan een
half procent dus).
Nog even en het ‘vongole-weekdier’ (‘kokkeltje’) duikt op.
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Onder constructie
Bert van den Braak - Delft

onder constructie

Geregeld zie ik op websites staan: ‘Onder constructie’. Op de website van de
politieke partij Trots op Nederland staat zelfs ‘Tekst onder constructie’, waar toch
beter zou kunnen worden geschreven: ‘Tekst in voorbereiding’ of desnoods - maar
dat is minder fraai - ‘Tekst in bewerking’.
Als je trots op Nederland bent, moet je volgens mij geen anglicismen gebruiken.
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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.

‘Makkelijke’ leerboeken voor het vmbo
Vmbo-leerlingen moet je helpen door de leerteksten die je hun voorschotelt, zo
makkelijk mogelijk te maken. De heersende mening is dat je dat kunt bereiken met
eenvoudige woorden, zinnen zonder bijzinnen, en door elementen in te brengen
die de afstand tussen lezer en onderwerp verkleinen, zoals personages die het
onderwerp uitleggen. Maar is dat inderdaad de manier? Dat was de centrale vraag
in het promotieonderzoek van neerlandica Jentine Land, dat nu gepubliceerd is
onder de titel Zwakke lezers, sterke teksten?
Land liet voor haar onderzoek vmbo-leerlingen verschillende soorten teksten
lezen over hetzelfde onderwerp. Er waren teksten met korte zinnen en teksten met
samengestelde zinnen, met daarin structuurwoorden als omdat en daardoor;
daarnaast waren er ‘afstandelijke’ teksten en teksten waarin de afstand tot de lezer
verkleind was door een persoon op te voeren.
Wat bleek? De teksten met samengestelde zinnen werden beter begrepen dan
de teksten met enkel zinnen zonder bijzinnen. Dat kwam doordat de structuurwoorden
uit de langere zinnen verbanden aangeven, die de leerling in de tekst met de
enkelvoudige zinnen zelf moet zien te leggen. De waardering voor beide tekstsoorten
was even hoog. Verder bleek dat de teksten waarin de lezer wordt aangesproken
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weliswaar leuker werden gevonden dan de afstandelijke teksten, maar dat ze minder
goed begrepen werden. De schoolboekenmakers zullen zich vast nog eens op het
hoofd krabben als ze dit alles lezen.
Ten slotte deed Jentine Land onderzoek naar het verband tussen tekstbegrip en
leesattitude. Een veelgehoorde mening is dat kinderen die graag en veel lezen ook
béter lezen, maar dat verband werd in Lands onderzoek niet aangetoond. En ook
dat zal sommigen verbazen.

Zwakke lezers, sterke teksten? Effecten van tekst- en lezerskenmerken
op het tekstbegrip en de tekstwaardering van vmbo-leerlingen is een
uitgave van Eburon en kost €19,50 (gelijmd, 244 blz.). Bestellingen:
www.eburon.nl. ISBN 978 90 5972 296 5

■ Surinaams-Nederlands

Tot 1876 werd er in Suriname nauwelijks Nederlands gesproken, maar in dat jaar
werd de leerplichtwet ingevoerd en moesten alle leerlingen de taal van het
moederland leren. Het Nederlands is er sindsdien een eigen weg gegaan. Het
Surinaams-Nederlands heeft een andere uitspraak dan het Standaardnederlands,
een iets afwijkende grammatica en een eigen woordenschat. Zo'n vierduizend
Surinaams-Nederlandse woorden zijn nu beschreven in Renata de Bies'
Woordenboek Surinaams Nederlands. Omdat De Bies, zelf Surinaamse, zeer veel
aandacht besteedt aan de spreektaal, gaan de artikelen vaak uitvoerig in op de
context waarin woorden gebruikt worden - waarbij ook de betekenissen in het
informelere register (beledigingen en grove taal) niet worden gemeden. Surinaamse
zaken (flora, fauna, gebruiken, etc.) die Nederlanders onbekend zijn, krijgen vaak
wat extra uitleg.

Prisma Woordenboek Surinaams Nederlands is een uitgave van Het
Spectrum en kost €24,95 (gebonden, 205 blz.). ISBN 978 90 491 0054
4

Botanische termen

Het Botanisch woordenboek omschrijft zo'n vijftienhonderd plantkundige termen zoals hauwtje, zaadnerf, handlobbig, ruigtekruid en schraalland - en geeft indien
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mogelijk ook de vertaling in het Engels, Duits, Frans en Latijn. Het gedegen boek
heeft een systematische indeling (‘Vruchten’, ‘Bloeiwijzen’, ‘Zaden’, ‘Floristiek’,
‘Landschap’, etc.), maar alle opgenomen woorden, ook de buitenlandse, zijn ook
terug te vinden via een alfabetisch register. Veel termen worden verduidelijkt met
illustraties.

Botanisch woordenboek. Verklaring en vertaling van floristische termen
van Henk Eggelte is verschenen bij KNNV Uitgeverij en kost €19,95
(ingenaaid, 196 blz.). ISBN 978 90 5011 289 5

■ Dialectatlassen

Een van de taken van de dialectologie is het in kaart brengen van de variatie in het
taallandschap. Vaak wordt die gepresenteerd in de vorm van dialectkaarten, waarop
de variatie makkelijk is terug te lezen. Deze kaarten worden gebundeld in atlassen.
Na jaren van veldwerk en voorbereiding verscheen in 2005 het eerste deel van
zowel de Morfologische atlas van de Nederlandse dialecten (MAND) als de
Syntactische atlas van de Nederlandse dialecten (SAND), beide samengesteld door
dialectologen uit Nederland en Vlaanderen. Onlangs is van beide atlassen het
tweede (en laatste) deel verschenen. De MAND en de SAND vormen samen met
de al eerder verschenen FAND (Fonologische Atlas van Nederlandse dialecten)
een uniek drieluik, want voor geen enkel ander taalgebied bestaat een dergelijke
beschrijving van de dialectvariatie.
De MAND brengt de dialectische variatie in woordvorming in beeld. Het eerste
deel behandelde verkleinvormen, meervoudsvormen en verschijnselen die met
woordgeslacht te maken hebben; het nu verschenen tweede deel brengt de
vergrotende en overtreffende trap, bezittelijke voornaamwoorden en
werkwoordvervoeging in kaart. Het eerste deel van de SAND beschrijft onder meer
de variatie in voegwoordgebruik, het persoonlijk voornaam-
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woord als onderwerp, en onderwerps- en vraagwoordverdubbeling; het tweede deel
heeft de werkwoordsvolgorde en ontkennende zinnen als onderwerp. Alle atlassen
gaan vergezeld van een commentaarbundel, en alle zijn ze ook in het Engels
verkrijgbaar. Binnenkort zullen de delen I en II van beide atlassen ook als pakket
verkrijgbaar zijn voor €190,-.

• Syntactische atlas van de Nederlandse dialecten. Deel II van Sjef Barbiers e.a.
is een uitgave van Amsterdam University Press en kost €110,- (gebonden, 62
blz.).
ISBN 978 90 5356 779 1
• Morfologische atlas van de Nederlandse dialecten. Deel II van Ton Goeman
e.a. is een uitgave van Amsterdam University Press en kost €110,- (gebonden,
84 blz.).
ISBN 978 90 5356 774 6

Brabants

Het Brabants is de kortste taal van Nederland, want in plaats van ‘Dit behoort tot
de mogelijkheden’ zegt men daar ‘Da kan.’ Geheel in de geest van deze wijsheid
biedt Het Brabants beschreven een bondige kennismaking met het Brabants. Dit
boek beschrijft hoe een Brabantse zin eruitziet en hoe die klinkt, en daarnaast gaat
het in op regionale verschillen en op de historie van het dialect. Voorts wordt
stilgestaan bij de vitaliteit ervan: hoe graag spreken Brabanders nog Brabants en
wat doen de bestuurders eraan om het dialectgebruik te stimuleren? Ten slotte
wordt het wetenschappelijk dialectonderzoek naar het Brabants beschreven, vanaf
het prille begin in de achttiende eeuw tot nu aan toe. Dat het met dit onderzoek niet
slecht gesteld is, mag men afleiden uit het feit dat een van de auteurs van het boek,
streektaalfunctionaris Jos Swanenberg, inmiddels is benoemd tot hoogleraar
‘Diversiteit in taal en cultuur in Noord-Brabant’.

Het Brabants beschreven. Dialect in Noord-Brabant, met een bibliografie
van 1776 tot 2007 van Jos Swanenberg en Har Brok is een uitgave van
Veerhuis en kost €14,95 (gelijmd, 144 blz.).
ISBN 978 90 8730 020 3
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■ Tentoonstelling over leesonderwijs
Onder de titel ‘LeeS’ presenteert het in Tilburg gevestigde Scryption, het museum
voor schriftelijke communicatie, een expositie over leren lezen. Hoe ging het vroeger
en hoe leren kinderen het nu? En hoe belangrijk is het dat een kind plezier krijgt in
lezen? De expositie loopt tot en met 24 januari 2010. Meer informatie:
www.scryption.nl.

Rutger Kiezebrink
Spelen met taal
Kom Spanje in
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’.
In januari was de oproep: bedenk zinnen die je anders kunt lezen door alleen maar
spaties te verplaatsen (en, vooruit, waar nodig een leesteken aan te passen). Er
kwamen tientallen reacties, waaronder de volgende:
-

Kom Spanje in. / Kom, span je in! (Sjors Visser)
Natuur lijkt huis? / Natuurlijk thuis. (Geerten van Gelder)
Zeister beschikking: ze is ter beschikking! (Kees de Kroon)
Geef Jacques Rogge brood en spelen. / Geef Jacques roggebrood en spelen.
(Sjors Visser)
- Waar zijn de boor, de volle emmers en dweilen gebleven? / Waar zijn de
boordevolle emmers en dweilen gebleven? (Claudia Calberson)
- Zolang de puber voorgaat. / Zolang de pub ervoor gaat. (Geerten van Gelder)
- O Waterstaat, kan ik bestaan? / O, wat er staat kan ik best aan. (Anna
Kool-Troost)

Jovan Bilbija bedacht een lange, bijna poëtische zin: ‘Hoe een denker stengel en
knop ent in een waterbed, acht Iskander echt vaardig, en ooit dulden wij zijn
degeneratie van de schoonheid.’ Voor wie hier geen andere lezing in ziet: de
tegenhanger is te vinden op www.onzetaal.nl/spelen/dubbelzinnen.php. Daar staan
overigens nog meer geslaagde inzendingen.

Oproep: ‘omwoorden’
Taalliefhebber Aad van de Wetering gaat op zijn website in op woorden als
muziektent, stotteraar en tegenrekening. Die hebben met elkaar gemeen dat ze uit
twee woorden bestaan, waarvan het ene ‘om het andere heen’ zit - daarom spreekt
hij van ‘omwoorden’. Muziektent begint met mu- en eindigt op -nt, samen munt, en
daartussen zit ziekte; stotteraar is opgebouwd uit staar en otter, en tegenrekening
uit tekening en genre. Misschien wel zijn mooiste vondst is afschuwelijkheid, dat is
opgebouwd uit afscheid en huwelijk. Zie http://home.planet.nl/~avdw3b/omwoord.html
voor meer voorbeelden.
Zijn verzameling is uit te breiden met bijvoorbeeld de volgende gevallen:
all(erg)een, be(schik)ker, bev(loei)ing, dr(aait)ol, h(oogst)andje en ver(antwoord)ing.
Op www.onzetaal.nl/spelen/omwoorden.php staan nog meer voorbeelden.
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Ik hoop natuurlijk dat lezers van Onze Taal er ook hun ongebreidelde creativiteit
op loslaten. Hoe onvoorspelbaarder, hoe beter, dus een geval als dames(fiets)zadel
doet wat mij betreft niet mee. Alle omwoorden zijn welkom op spelen@onzetaal.nl
of via de website.
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Ruggespraak

rugespraak@onzetaal.nl

Heerhugowaard simuleert werkgelegenheid
Heerhugowaards Nieuwsblad
Eis: vijf maanden mishandeling
Het OM in Middelburg eiste gisteren tegen de 31-jarige Goesenaar J. van
W. een gevangenisstraf van vijf maanden.
Reformatorisch Dagblad
Er worden nog steeds eieren verwerkt van kippen die niet scharrelen in
cake, koekjes en fritessaus.
NOS Teletekst
Website De Morgen

We bezoeken de Hoge Raad, een schietvereniging en andere
strafrechtelijke instituten.
Website criminologische en strafrechtelijke studievereniging Dr. Nico
Muller
Monuta rust 100 uitvaartcentra uit met reanimatie-apparatuur
De Stentor
81 berggorilla's hebben medewerkers van het Wereld Natuur Fonds (WNF)
geteld in het Nationaal Park Virunga in het noordoosten van Congo.
de Volkskrant
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Miljoenen provincies tegen crisis
Friese plannen nog niet bekend
Leeuwarder Courant
Bord bij parkeerterrein Rijswijk
Foto: Klaas Bil, Zoetermeer
De behoefte aan eten van een kind verschilt per dag.
Apotheek en Gezondheid
Koper meldt zich voor gratis krant Metro
Nrc.next
Asielaanvraag kan zonder persoonlijke bedreiging
Vluchtelingen die een asielaanvraag indienen hoeven niet per se te
bewijzen dat ze in hun land van herkomst gevaar lopen als gevolg van
persoonlijke omstandigheden.
De Pers
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De alomtegenwoordige e-mail
In nog geen vijftien jaar heeft er een omwenteling plaatsgevonden: van brieven zijn
we massaal overgestapt op e-mail. Dat is geen wonder, want mail is snel, handig
en goedkoop.
Maar zoiets nieuws zorgt ook altijd voor wat onwennigheid. Want wat zet je nu
boven een mail aan een zakelijke relatie? ‘Geachte heer De Vries’, of kan dat echt
niet meer? En wat moeten we met de stroom mails waardoor de inbox telkens weer
verstopt raakt? Alles braaf beantwoorden? Daar lijkt haast geen beginnen aan.
Intussen schrijven we ook nog weleens een papieren brief. Wanneer doen we
dat, en waarom? Om deze vraag draait het in het eerste van drie stukken in dit
nummer over de alomtegenwoordige e-mail.

Wie schrijft er nog een brief?
Waarom papier soms toch beter is
Daniël Janssen en Frank Jansen - docenten-onderzoekers
Universiteit Utrecht
Te midden van alle e-mails blijkt de brief op papier nog niet te zijn
verdwenen. Drie verschillende onderzoeken geven antwoord op de vraag
waarom een papieren brief soms de voorkeur verdient.
Volgens TNT Post worden er dit jaar 6% minder brieven verstuurd dan vorig jaar.
Die dalende trend is al zichtbaar sinds de eeuwwisseling, en het is niet zo moeilijk
te raden hoe dat komt: iedereen e-mailt.
Toch worden er per jaar nog steeds zo'n 5,3 miljard poststukken verstuurd, het
overgrote deel (92%) zakelijk. Blijkbaar zijn er nog steeds situaties waarin de
papieren brief de voorkeur verdient. Wat misschien ook een rol speelt, is dat niet
iedereen even enthousiast is over e-mail. De snelheid en het gebruiksgemak mogen
dan wel prettig zijn, maar leiden die op zichzelf positieve eigenschappen niet tot
haast bij de schrijver, oppervlakkigheid van de boodschap en onachtzaamheid bij
de ontvanger? Columnist Frits Abrahams denkt van wel: ‘Wie iets van een ander
gedaan wil krijgen, doet er goed aan niet te veel op het e-mailverkeer te vertrouwen.
De ontvanger van het verzoek kan er zich in zijn antwoord gemakkelijk met een
globale weigering van afmaken - gemakkelijker dan in een persoonlijk gesprek. Hij
hoeft niets toe te lichten en staat niet aan de verleiding bloot om te zwichten voor
morele druk’ (NRC Handelsblad, 8 april 2004). Abrahams zet e-mail hier natuurlijk
af tegen een persoonlijk gesprek, maar ook in vergelijking met een brief lijkt e-mail
vluchtiger en vrijblijvender.

■ Zakelijke brieven versus e-mails
Leven zulke bedenkingen over het gebruik van e-mail ook bij mensen die in hun
werk veel moeten communiceren? Om die vraag te beantwoorden hebben we
onderzocht hoe er door schrijvers en vooral ook ontvangers wordt geoordeeld over
zakelijke brieven dan wel zakelijke e-mails. We deden drie verschillende
onderzoeken; achtereenvolgens vroegen we werknemers:
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- voor welke soorten berichten ze e-mail dan wel een brief geschikt vinden
(zogenoemd ‘mediavergelijkend onderzoek’);
- hoe vaak ze e-mail en andere communicatiemiddelen gebruiken en hoe graag
ze dat zouden willen doen (‘tevredenheidsonderzoek’);
- hoe ze boodschappen waarderen als die via de mail dan wel als papieren brief
tot hen komen (‘experimenteel onderzoek’).

■ Mediavergelijking
Wanneer kruip je achter het toetsenbord en wanneer grijp je naar de pen? Voor het
mediavergelijkende onderzoek hebben we in 2008 zo'n 450 proefpersonen een
korte vragenlijst voorgelegd. Daarin stonden zestien ‘communicatiesituaties’
omschreven; in elke situatie ging het om een bepaalde taalhandeling (klacht, vraag,
verzoek of mededeling) in combinatie met een bepaalde relatie tot de ontvanger
(een bekende versus een onbekende en dichtbij versus veraf). Twee voorbeelden:
een ‘vraag aan een zorgverzekeraar over premiestijging’ en een ‘steunbetuiging
aan een vrijwilligersorganisatie’. Onze proefpersonen waren willekeurig geselecteerde
volwassenen tussen de 20 en 70 jaar. Ze moesten aangeven in hoeverre ze in de
omschreven situatie gebruik zouden maken van een brief dan wel van e-mail. De
antwoorden werden gegeven op een zevenpuntsschaal met aan de ene kant ‘zeker
wel’ en aan de andere kant ‘zeker niet’.
In verreweg de meeste situaties blijkt e-mail te winnen. Soms wordt e-mail als
iets geschikter gezien (terwijl een brief ook nog zou kunnen), zoals bij de ‘klacht
over de late postbezorging aan TNT Post’. In andere gevallen is er echt een duidelijke
voorkeur voor e-mail, zoals bij ‘verwijten’, en bij de ‘vraag aan de werkgever over
moment van salarisuitbetaling’. E-mail wordt eigenlijk overal geschikt voor geacht.
De belangrijkste uitzonderingen zijn: ‘condoleance aan
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een bekende’ en ‘klacht gericht aan huisarts over slordige behandeling’. Daarvoor
wordt de brief bij uitstek geschikt gevonden, en de e-mail uitgesproken ongeschikt.
Voor het opzeggen van een lidmaatschap, een verjaardagsgroet en een
verhuisbericht is de brief iets geschikter dan de e-mail, maar ook in deze situatie is
een e-mail (nog) heel goed denkbaar.

Ondanks alle e-mails worden er jaarlijks nog zo'n 5,3 miljard poststukken verstuurd.
Foto: TNT Post

De conclusie uit dit mediavergelijkende onderzoek: de brief wordt alleen nog
ingezet als de communicatie een delicaat karakter heeft: als de boodschap de goede
relatie tussen zender en ontvanger kan verstoren en het van belang is dat de inhoud
zeer overdacht overkomt. Verder wint de brief nog steeds als de inhoud van het
bericht juridische consequenties voor de afzender heeft. Communicatie per e-mail
mag tegenwoordig dan wel dezelfde wettelijke status hebben als die per brief, toch
kennen de proefpersonen de gevaren en nemen ze liever geen risico.

■ Tevredenheid
Behalve mediavergelijkend onderzoek is er al eerder, in 2005,
tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Daarbij werden niet alleen e-mail en brief
betrokken, maar ook andere media, zoals telefoon en nieuwsbrieven. Het onderzoek
werd verricht bij veertien organisaties: (grote) kantoren van zorginstellingen en
productiebedrijven, maar ook onder middelbareschoolleraren, bij een marketingen een ICT-bedrijf, en bij een grote recherche-afdeling van de politie. In het overgrote
deel van de organisaties blijkt er veel gebruik te worden gemaakt van e-mail, meer
dan van alle andere media. Men is er ook tevreden over - sterker nog: er zijn
bedrijven waarin de medewerkers liever nóg meer e-mail zouden willen ontvangen.
De glansrol die e-mail speelt, gaat ten koste van de klassieke papieren media,
zoals nieuwsbrieven, memo's en vooral berichten op het prikbord. De enige een
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beetje serieuze concurrenten van de e-mail zijn telefoon en intranet, waarvan de
laatste dus ook een elektronisch medium is. Er is eigenlijk maar één manier van
communiceren waaraan medewerkers van de onderzochte bedrijven nóg meer
waarde hechten, en dat is de rechtstreekse communicatie in de vorm van het gesprek
van persoon tot persoon.
De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken zeggen ook iets over het soort
berichten waarvoor e-mail geschikt wordt gevonden. Medewerkers krijgen graag
e-mails als die algemene informatie van hogere echelons in het bedrijf bevatten, of
taakgerichte informatie, bijvoorbeeld over het uitstellen van een vergadering.
Instructies per e-mail worden minder gewaardeerd, en echt ongeschikt is dit medium
voor informatie over collega's. Medewerkers willen niet via de mail vernemen dat
een collega met zwangerschapsverlof is, en ook niet dat ze een gezonde baby heeft
gekregen. Dat hoort nog steeds mondeling te gebeuren - waarschijnlijk niet zozeer
omdat dan de persoonlijke relatie gegarandeerd is, maar omdat alleen zó de
ontvanger op een adequate manier kan reageren, in de vorm van uitroepen, gekir
en omhelzingen. Werk moet wél gezellig blijven.

■ Experimenten
Ten slotte het experimentele onderzoek naar de waardering van boodschappen per
brief of per e-mail. Hierin gingen we na of boodschappen met precies dezelfde tekst
verschillend worden beoordeeld als ze in de vorm van een e-mail dan wel van een
papieren brief tot de ontvanger komen. We hebben twee van zulke experimenten
gedaan. In het eerste kregen 269 proefpersonen een afwijzing op een sollicitatie
voorgelegd. De helft van de proefpersonen kreeg de tekst in briefvorm, op papier,
de andere helft kreeg dezelfde tekst als e-mail, op het beeldscherm.
De resultaten laten geen enkele ruimte voor twijfel. E-mail en brief worden even
overtuigend en ‘relationeel passend’ gevonden. Ook de opbouw en de toon van het
bericht werden gelijkelijk gewaardeerd en hetzelfde gold voor de waardering voor
de schrijver en zijn bedrijf.
Om nog meer zekerheid te krijgen hebben we een tweede experiment opgezet
met een onderwerp dat nóg delicater is, en naar verwachting tot een nog grotere
betrokkenheid bij het bericht leidt: ziekte. Tachtig proefpersonen moesten zich
inleven in Anne Jansen (35 jaar):
U heeft twee kinderen en een leuke baan. U voelt zich de laatste tijd niet
zo lekker. U heeft last van benauwdheid en af en toe een stevige
hoestaanval. Uw huisarts heeft u onderzocht en doorverwezen naar het
ziekenhuis voor nader onderzoek. Vandaag krijgt u bericht met de uitslag
van het onderzoek.

Onze Taal. Jaargang 78

114
Vervolgens kregen ze de uitslag, per brief of per e-mail. Voor de ene helft van de
proefpersonen viel die uitslag relatief mee (astma), voor de andere tegen
(longkanker). We verwachtten dat vooral in dat laatste geval de brief meer
gewaardeerd zou worden, omdat die in zo'n ernstig geval als meer passend en
respectvol gevoeld zou worden.
Maar nee. Ook in dit onderzoek vinden we in het algemeen geen verschil in
waardering tussen brief en e-mail. Met uitzondering van twee beoordelingscriteria:
de e-mail wordt begrijpelijker gevonden en de zender van de e-mail sympathieker.
De enige verschillen die we dus vinden, blijken in het voordeel van de e-mail te zijn!

■ Geschept papier
E-mail is dus de onbetwiste winnaar, en de brief is op weg naar de uitgang. Betekent
dit dat we binnenkort het overlijdensbericht van de brief mogen verwachten - natuurlijk
in de vorm van een mailtje? We denken van niet.
Het is waarschijnlijker dat er naast e-mail nog lange tijd enkele situaties blijven
bestaan waarin een brief het meest gepast is. Een vergelijking met de fax is
illustratief. Die is nog steeds in veel kantoren naast de e-mail in gebruik voor het
verzenden van officieel ondertekende documenten en documenten die alleen op
papier staan.
Allereerst zal de brief gebruikt blijven worden voor boodschappen die niet veel
urgentie hebben, maar die door hun prestige wel van groot persoonlijk belang zijn
voor de ontvanger. Denk hierbij aan een uitnodiging van een
hoogwaardigheidsbekleder (de majesteit bijvoorbeeld). Waarschijnlijk draagt in zulke
gevallen ook het materiaal waarop het bericht geschreven is - in dit geval het zware
geschepte papier - bij aan de symbolische betekenis van de boodschap. Daar komt
nog bij dat de ontvanger bewondering kan oogsten als hij zo'n uitnodiging op
verjaardagsfeestjes kan laten zien; dan scoort een uitdraai van een e-mail toch
minder.
Verder zal de brief zijn rol blijven spelen voor boodschappen waarin de zender
iets belangrijks belooft aan de ontvanger, een belofte met juridische consequenties
dus. Dan is een handtekening meestal onontbeerlijk, als ‘bewijs’ dat de uiting van
hem afkomstig is.
Dat de rol van het papier nog niet uitgespeeld is, blijkt uit hoe het kan toegaan bij
het aanvragen van een lening. De klant wordt via televisiespotjes naar een website
geleid, waar hij formulieren kan downloaden, die hij vervolgens moet invullen,
ondertekenen en opsturen.
De twee experimenten werden uitgevoerd door respectievelijk Tanja
Krieger in 2007 en Fleur Hardick in 2008. Meer informatie:
www.onzetaal.nl/2009/05/email.php.

Wat wil de ontvanger?
De aanhef in zakelijke e-mails
Manon van Rooy en Frank Jansen
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Beste? Hoi? Dag? Het is soms al moeilijk om te bepalen wat je boven
een persoonlijke e-mail zet. Helemaal lastig wordt het als het om iets
zakelijks gaat. Schrijf je ‘Geachte heer De Vries’ of ‘Beste meneer De
Vries’? Of kan het ook in een zakelijke mail veel losser dan in een brief?
Een overzicht van de mogelijkheden en hoe die worden gewaardeerd.
Wat zet ik boven een e-mail en wat niet? De vraag wil bij persoonlijke e-mails aan
vrienden en familie weleens tot getob leiden, maar hoe interessant dergelijke
overwegingen op zichzelf ook zijn, voor zakelijke communicatie zijn ze nóg
belangrijker. In laatste instantie geldt voor persoonlijke communicatie immers precies
hetzelfde als voor bedgeneugten: zolang afzender en geadresseerde er vreugde
aan beleven, is alles goed en hoeven wij er niets over te weten.
Bij zakelijke e-mails ligt dit anders. De boodschappen komen veelal ook anderen
onder ogen en worden gearchiveerd. En nog belangrijker: van een goede ontvangst
van het bericht kan heel veel afhangen en voor het rechtzetten van een verkeerde
indruk is soms weinig gelegenheid. Is het daarom verstandig om aan te sluiten bij
de geijkte briefconventies, zoals: begin een zakelijke brief met ‘Geachte’, gevolgd
door ‘heer’ of ‘mevrouw’ en de achternaam van de geadresseerde?

■ Informele indruk
Er zijn verschillende manieren om een zakelijke e-mail te beginnen, van helemaal
geen aanhef via ‘Beste mevrouw’ tot ‘Geachte mevrouw Carla Ven’. Wat de beste
is, is niet duidelijk, omdat zich nog geen echte traditie heeft kunnen ontwikkelen op
het gebied van e-mailetiquette. Er komen veel soorten aanheffen voor, zo blijkt uit
onderzoek van studenten communicatiekunde. Een van hen mailde online
verzekeraars en autoonderdelenleveranciers met een verzoek om toelichting op
hun aanbod en analyseerde de aanhef van hun antwoorden. Daaruit komt naar
voren dat de populairste aanhef voor een mogelijke klant ‘Geachte mevrouw Ven’
is. Maar toch vormde die met 39% slechts een minderheid (32 van de 82 mails).
Van de informele varianten is ‘Beste Carla’ de meestvoorkomende: 14 keer (17%).
Verder bestaat de lijst uit vormen als ‘Geachte Carla Ven’, ‘Hallo Carla’,
‘Goedemorgen mevrouw Ven’, ‘Carla!’, ‘Goedemorgen’, ‘Goedemiddag’, ‘Hi’, ‘Hoi’
en ‘Hallo’. Ook mails zonder aan-
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hef kwamen voor. De meeste maken een erg informele indruk, alsof de schrijver
een half-bekende dame groet terwijl hij aanschuift aan de bar.

■ ‘Hallo beste André’
Intussen hoeft de informele wildgroei waar dit onderzoek op wijst niet alleen voor
e-mail te gelden. De mogelijkheid bestaat dat dit slechts een facet is van de
groeiende wetteloosheid in álle schriftelijke communicatie. Om deze alternatieve
verklaring op voorhand uit te sluiten, hebben verschillende studenten vergelijkend
onderzoek gedaan. Een van hen vergeleek 45 papieren directmailbrieven met 45
elektronische direct mails uit dezelfde periode. In de papieren brieven blijkt nog
steeds de norm voor schriftelijke correspondentie te heersen, zij het niet meer
onbetwist: 5 van de 45 brieven heffen aan met ‘Beste’, de rest heeft ‘Geachte’. De
e-mails zijn ruim twee keer zo vaak informeel: 13 keer staat er ‘Beste’ boven.
Die grotere informaliteit bij e-mail werd bevestigd in een schrijfexperimentje van
twee andere studenten. Zij lieten medestudenten een brief dan wel een e-mail
schrijven aan een hun onbekende functionaris. Hoewel de formele varianten bij brief
en e-mail domineerden, kwamen de meer informele varianten (‘Beste André’, ‘Hallo
André Tammes’, ‘Beste André Tammes’ en zelfs ‘Hallo beste André’) veel meer
voor bij e-mails dan bij brieven.

■ Geadresseerden
De aanhef in zakelijke e-mails varieert dus nogal, en is tamelijk informeel. Of al deze
varianten ook in de smaak vallen bij de geadresseerden, is echter nog maar de
vraag. Om daarover meer te weten te komen, wijdde een van ons, Manon van Rooy,
haar masteronderzoek aan dit probleem. Hebben ontvangers überhaupt een voorkeur
voor een bepaalde aanhef? En zo ja, lijkt die dan meer op de traditionele norm voor
correspondentie, of is die meer geïnspireerd op het snelle, spreektaalachtige
flitscontact dat e-mail mogelijk maakt?
Het onderzoek werd in 2007 uitgevoerd onder 154 mensen die werkzaam waren
in grote kantoren. Het eerste wat we wilden weten, was: welke aanhef vinden ze de
beste? Om het onderzoek realiseerbaar te houden, konden helaas niet alle
mogelijkheden in het onderzoek betrokken worden. We beperkten ons tot de
veelvoorkomende aanheffen met ‘Beste’ en ‘Geachte’. Binnen deze twee groepen
bestaan wel weer verschillende mogelijkheden:
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Kan deze aanhef ook in een e-mail?
Foto: Onze Taal

- ‘Beste meneer/mevrouw’ dan wel ‘Geachte heer/mevrouw’;
- ‘Beste’ + voornaam en ‘Geachte’ + ‘meneer/mevrouw’ + achternaam;
- ‘Geachte/Beste’ + voornaam en achternaam.

De proefpersonen moesten allemaal één e-mail beoordelen aan de hand van
schaalvragen. Ze beoordeelden het complete bericht, zonder te weten dat alleen
de aanhef werd gevarieerd. Dat konden ze ook niet afeiden uit de vragen die erover
gesteld werden.
Wat blijkt? De waardering voor de aanhef wordt bepaald door twee factoren. De
eerste is het ‘formaat’ van de naam. Proefpersonen hebben niet graag dat de aanhef
lang is, doordat hij uit zowel voor- als achternaam bestaat (‘Beste/Geachte Carla
Ven’). Maar ze willen ook niet dat hij te kort is doordat de naam helemaal ontbreekt:
‘Beste/Geachte mevrouw’ zonder meer. Het tussenliggende formaat bevalt ze het
best: ‘Beste Carla’/‘Geachte mevrouw Ven’.

■ Graadje informeler
De tweede onderzoeksvraag was: is de voorkeur voor een bepaalde aanhef
afhankelijk van de formaliteit van de zakelijke e-mail? Er werden drie niveaus van
formaliteit onderscheiden:
- informeel: een mail van een medewerker in een organisatie aan een (hem
onbekende) collega met eenzelfde soort baan in die organisatie;
- half-formeel: een persoon met een soortgelijke baan uit een andere organisatie;
- formeel: een sollicitatiemail.
De uitkomsten komen overeen met de regels voor de aanhef voor zakelijke
correspondentie: bij een informeel bericht hoort ‘Beste’ en bij een formeel bericht
‘Geachte’. Maar bij half-formele berichten is er een verschil: het maakt de
proefpersonen niets uit of de aanhef begint met ‘Beste’ dan wel ‘Geachte’. We
herinneren er nog maar even aan dat ‘half-formeel’ in dit onderzoek betekent dat
afzender en geadresseerde elkaar niet kennen en ook in verschillende organisaties
werken. In dergelijke gevallen zou in een traditionele brief voor ‘Geachte’ zijn
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gekozen. Ook hier zien we dus dat mensen e-mail net een graadje informeler vinden
dan een brief.
Voor dit artikel is ook gebruikgemaakt van de werkstukken van Barbara
Hennequin, Jo Luijten, Anne-Christien Tammes en Hanne Willigenburg.

Drie vuistregels
Waarop moet u letten bij de aanhef van zakelijke e-mails aan iemand die u niet
kent?
1. Vervult uw bericht een formele functie, bijvoorbeeld bij een sollicitatie? Schrijf
dan: ‘Geachte heer/mevrouw Ven’.
2. Vervult uw bericht geen formele functie? Schrijf dan: ‘Beste Carla’.
3. Noem in de aanhef nooit iemand zowel bij zijn voor- als bij zijn achternaam.
Dus niet ‘Beste Carla Ven’, en ook niet ‘Geachte mevrouw Carla Ven’.
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Daniël Janssen en Frank Jansen
Docenten-onderzoekers Universiteit Utrecht
Mag ik u even mailstoren?
De overlast van e-mail en hoe die te bestrijden is
E-mail is niet alleen maar handig, er zitten ook schaduwkanten aan vooral voor de ontvanger. Want die krijgt wel héél veel berichten, die
bovendien allemaal schreeuwen om een snel antwoord.
Communicatiekundigen Daniël Janssen en Frank Jansen spreken van
‘elektronische dwingelandij’. Wat is daartegen te doen?

Illustratie: Sevensheaven.nl

Luis Suarez schreef vorig jaar zomer in The New York Times: ‘Aan het begin van
dit jaar kreeg ik genoeg van het bekende ochtendritueel: urenlang e-mail bijwerken.
Daarom deed ik iets drastisch om opnieuw controle te krijgen over mijn eigen
productiviteit. Ik ben het gebruik van e-mail enorm gaan inperken, en nu mail ik
nauwelijks nog. Ik realiseerde me namelijk dat hoe meer e-mails je beantwoordt,
hoe meer je er terugkrijgt. Het wordt een vicieuze cirkel. Door die cirkel te doorbreken,
lukte het me om in één week de hoeveelheid e-mails met 80% te reduceren.’
Suarez, nota bene een consultant van IBM, is niet de enige die zich overspoeld
voelt door zakelijke elektronische post, en die effectiever blijkt te kunnen werken
door minder te e-mailen.

■ Sociale verhoudingen
Maar behalve om effectiviteit gaat het ook om iets anders: om de overlast die e-mails
bezorgen, en om de vraag wie die overlast mag veroorzaken. Uiteindelijk gaat het
dus ook om sociale verhoudingen. Neem nu de universiteit. Een van de schrijvers
van deze bijdrage heeft onlangs besloten dat zijn studenten alleen nog maar mogen
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e-mailen tussen 8.30 en 9.30 uur. Alle e-mails die studenten buiten deze e-mailtijden
versturen, worden genegeerd. Deze maatregel riep heftige reacties op. Hetzelfde
ondervond een docent aan de Universiteit van Amsterdam die helemaal niet meer
door studenten gemaild wilde worden. Ze konden hem bellen of gewoon langskomen.
Maar dat pikten de studenten niet en ze ‘eisten’ dat de docent in kwestie bleef
e-mailen.
Het idee is duidelijk: bij e-mail zijn lusten en lasten ongelijk verdeeld. De zender
heeft de lusten, en de lasten komen voor rekening van de ontvanger. Wat is daaraan
te doen? En dan hebben we het niet over privé-e-mail, maar vooral over de e-mails
die we voor ons werk krijgen, en dus moeten beantwoorden.

■ Duizelingwekkend
Wanneer we via Google zoeken naar cijfers over de hoeveelheid e-mails die er
dagelijks over de hele wereld worden verzonden, dan komen er duizelingwekkende
getallen voorbij. Het juiste aantal moet ergens tussen de 3 en 30 miljard e-mails per
dag liggen. Medewerkers van de Amerikaanse chipfabrikant Intel, bijvoorbeeld,
ontvangen gemiddeld 350 e-mails per week. Hoewel eenderde daarvan bij nadere
beschouwing overbodig blijkt en dus meteen verwijderd kan worden, is de
hoeveelheid tijd die ze kwijt zijn met de rest aanzienlijk, namelijk 20 uur per week.
Dat kost deze kennisintensieve organisatie met 50.000 werknemers ongeveer een
miljard dollar per jaar.
We hebben niet het idee dat deze cijfers representatief zijn voor de gemiddelde
werknemer. Wijzelf bijvoorbeeld ontvangen tussen de 20 en 30 mails per dag (spam
niet meegerekend), dus zo'n 100 à 150 per week. Andere studies wijzen op dezelfde
aantallen. Het behandelen van een mail kost al gauw enkele minuten, dus dan ben
je toch snel een paar uur in de week zoet met e-mailen. Op zichzelf zegt dat natuurlijk
niet zo veel over de overlast die e-mail veroorzaakt. Immers, e-mail heeft voor een
deel andere media vervangen. Het aantal poststukken is de laatste jaren bijvoorbeeld
drastisch afgenomen, evenals het aantal zakelijke telefoontjes. Maar die afname
heeft geen gelijke tred gehouden met de groei van de elektronische post. Er wordt
meer ge-e-maild dan er ooit is gebeld en per brief is gecorrespondeerd.

■ Succes van e-mail
Dat succes van e-mail is aan een aantal factoren toe te schrijven. E-mailen is zo
gemakkelijk. Denk aan de reply- en cc-functie, en de mogelijkheid om met één adres
een groep van honderden ontvangers tegelijk te bereiken. Belangrijker nog is dat
een groot deel van de beroepsbevolking zijn werktijd doorbrengt
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aan een bureau, achter een computer. Op die computer draaien parallel een aantal
programma's, waaronder een programma om te e-mailen, dat bovendien vrijwel alle
benodigde e-mailadressen ‘kent’, en omdat de computer permanent verbonden is
met het internet, is een continue uitwisseling van boodschappen mogelijk. Anders
gezegd: aan alle voorwaarden voor elektronische communicatie is permanent
voldaan. Alles staat nu voortdurend ‘aan’ - niet alleen op kantoor, maar ook thuis.
Dat maakt e-mailen makkelijk, en dat maakt ook dat je gemakkelijk ‘snel even een
e-mailtje stuurt’.
Het succes van e-mail is ook wel toegeschreven aan het asynchrone karakter
ervan. Dat wil zeggen dat je niet direct een communicatiepartner nodig hebt om je
boodschap kwijt te kunnen. Telefoneren en een persoonlijk gesprek voeren lukken
alleen als zender en ontvanger op hetzelfde moment beschikbaar zijn. Zenden en
ontvangen gaat dan tegelijkertijd, synchroon. Bij e-mailen hoeft dat niet. Je kunt
rustig zenden, en de ontvanger kan dan ontvangen wanneer het hem of haar schikt.
Althans dat lijkt zo.

■ R u dead?

Illustratie: Hein de Kort

Maar is het allemaal wel zo vrijblijvend? Het is natuurlijk waar dat je een e-mail
kunt verzenden zonder dat de ontvanger direct beschikbaar hoeft te zijn. Maar
tegelijkertijd weten zender en ontvanger van elkaar dat ze elke dag en de hele dag
hun e-mail kunnen lezen. Het hoeft niet, maar de meeste mensen doen dat wel. En
als ze het niet uit zichzelf doen, zijn er speciale functies om ze ertoe aan te sporen:
een belletje of een pop-up dringt zich op om te melden dat er een ‘nieuw bericht’ is,
en niet zelden staat daarin het verzoek om direct een ontvangstbevestiging te sturen.
Daar gaat een sterke dwang van uit. Zó sterk dat onze studenten gerust e-mails
schrijven van het type ‘Ik heb u gisteren gemaild maar nog geen antwoord gekregen
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op mijn vraag’, wat overigens nog beleefd is vergeleken met ‘R U dead?’ - wat in
Amerika een min of meer gangbare formulering schijnt te zijn. Dit zou je met een
brief niet zo snel gebeuren. En dat is niet alleen een aberratie van studenten. Ook
onze nationale ombudsman stelt dat op e-mails van burgers binnen vijf dagen
gereageerd moet worden met een behandelbericht, terwijl de overheid twee tot drie
weken heeft om de ontvangst van een brief te bevestigen. Dat onderstreept het idee
dat e-mails minder vrijblijvend zijn dan brieven. Een e-mail heeft altijd urgentie.
Waarom eigenlijk?

■ Elektronische dwingelandij
Dat e-mail zoveel weg heeft van elektronische dwingelandij, heeft naar onze indruk
niet alleen met de verzendsnelheid en het verstuurgemak te maken. Ook mails zelf
zijn vaak dwingender en directer geformuleerd dan brieven en wat we in
telefoongesprekken zeggen. Interessant in dit opzicht is een studie van Watts,
Sussman en Sproull uit 1999. Zij wilden weten of de keuze van een medium effect
heeft op de inhoud en stijl van de boodschap, en vergeleken daartoe de manier
waarop studenten positieve en negatieve informatie overbrachten door middel van
e-mails, telefoongesprekken en gesprekken.
Uit het onderzoek bleek dat studenten in een e-mail met slecht nieuws eerlijker
waren dan wanneer ze datzelfde nieuws in een telefoongesprek overbrachten. Ze
draaiden dan minder om de hete brij heen. E-mail schreeuwt als modern medium
om snelheid en bondigheid. En dat gaat ten koste van al die informatie waarmee
we aan de relatie werken: begroetingen, informeren hoe het ermee staat, vragen
of we storen, enzovoort. Wanneer we iemand opbellen, dan weten we dat we
binnendringen en we kunnen dat ook meteen hardop zeggen: ‘Sorry dat ik je
lastigval’, ‘Stoor ik?’ Met e-mail kunnen we dat niet en hebben we de illusie gecreëerd
dat we nooit storen, omdat ‘je toch kunt antwoorden wanneer het je uitkomt?’
Die illusie is vals. En daar moeten vooral de zenders zich bewust van worden.
Dat is harder nodig dan allerlei adviezen aan de ontvanger als: ‘Bekijk uw e-mail
slechts enkele keren per dag.’ Om die reden stellen we een aantal etiquetteregels
voor - zie het kader hieronder. Voor de e-mailers geldt in het algemeen: stop met
e-mailen of neem dezelfde terughoudendheid in acht als bij persoonlijk contact. Al
is het maar omdat de ontvanger zich na jouw druk op de knop nergens meer aan
kan en mag onttrekken.

Regels voor het verzenden van e-mails
1. E-mail als het even kan niet.
2. Maak excuses voor de eventuele storing.
3. Zoek eerst zelf antwoord op een vraag voordat je die aan iemand anders stelt.
Vaak moet de ontvanger immers ook op zoek naar een antwoord.
4. Heeft de ontvanger uw boodschap niet echt nodig en bent u er ook niet van
overtuigd dat hij prijs stelt op uw bericht, verstuur het bericht dan niet.
5. Mijd cc's.
6. Stuur zo min mogelijk e-mails door, zeker niet ‘ter informatie’.
7. Hebt u direct informatie nodig, of wilt u iets regelen of afspreken, bel dan eerst
op.
8. E-mail nooit over onderwerpen met een emotionele lading.
9. Meld het als u geen reactie verwacht.
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10. Hebt u pas over enige tijd een reactie nodig, meld dan de deadline.
11. Formuleer niet dwingend.
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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 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.

‘De man van (de) Lindt’
Hans Hermans - Heerlen
In het aprilnummer zet Hans Heestermans uiteen wanneer Onze Taal-lezers blijkens
een enquête het lidwoord de zetten voor winkelnamen en dergelijke. Ik miste in zijn
beschouwing de regionale variatie. Ik heb vijfentwintig jaar gewerkt als
vertegenwoordiger voor de bekende Zwitserse chocoladefabriek Lindt & Sprüngli.
Bezocht ik klanten in Limburg en Brabant, dan was ik ‘de man van Lindt’. Maar
kwam ik in winkels boven de grote rivieren, dan was ik van ‘de Lindt’. Het is mij altijd
onduidelijk gebleven waarom men in Holland een lidwoord gebruikte.

Blokkertje
Ilse van Ogtrop - Hoorn
Frank van Broekhoven meldt in de rubriek ‘Reacties’ in het februari/maartnummer
dat in Hoorn de winkel Blokker wordt aangeduid als ‘de Blokker’. Ik weet uit ervaring
dat echte Horinezen en streekgenoten de term Blokkertje gebruiken voor de winkel
Blokker, inderdaad om de winkel niet met de plaats Blokker (nu onderdeel van
Hoorn) te verwarren.

‘Twië bein’ F. Bakker - Nijmegen
Met plezier las ik de februari/maartaflevering van Guus Middags rubriek ‘Zong’, die
ging over het carnavalsnummer ‘Twië bein’. Dit liedje toont aan dat carnavalsliedjes
niet per definitie onnozel en/of platvloers hoeven zijn. Het had overigens weinig
gescheeld of ‘Twië bein’ was nooit geschreven. Dat zit zo. In Venlo wordt elk jaar
een liedjeswedstrijd gehouden. De beste vier worden de nieuwe carnavalsliedjes.
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De tekstdichter van ‘Twië bein’, Frans Boermans, stuurde er elk jaar wel een of
meer in. Maar één jaar wilde het gewoon niet lukken. Een paar uur voor de
sluitingstijd van de wedstrijd hadden hij en toondichter Thuur Luxembourg nog geen
letter of noot op papier. Mismoedig liet hij het hoofd zakken en zijn blik viel op zijn
benen. In een fits schoten hem de woorden ‘Mien linker bein en mien rechterbein
die loupe noow al jaore naevenein’ te binnen. Toen was het zo gepiept en nog net
voor sluitingstijd konden ze ‘Twië bein’ inleveren. Het werd razend populair.

Rue du Bac
Steven Hagers - Leiden
In zijn column over ‘Patois’, in het februari/maartnummer, heeft Henk Spaan het
over woorden die in het (gesproken) patois van de Dordogne bestaan om een koe
mee aan te duiden, namelijk bac en vats. Daarbij moet hij direct denken aan de Rue
du Bac in Parijs, waarvan de naam volgens hem dus ‘gewoon Koestraat’ betekent.
Ik ben geen groot kenner van het Frans, en zeker niet van het patois van de
Dordogne, maar het lijkt mij onwaarschijnlijk dat het woord voor ‘koe’ in die taal
mannelijk zou zijn: niet le bac dus, maar eerder la bac, en de straat zou dan ‘Rue
de la Bac’ moeten heten.
Het lijkt me veel waarschijnlijker dat het bac uit de Parijse straatnaam ‘veerpont’
betekent, ook omdat de bewuste straat naar de Seine toe loopt.

Naschrift Henk Spaan

De Rue du Bac in Parijs.
Foto: Wikimedia

Ik was er niet van uitgegaan dat een klein dialect uit de Limousin het tot zo dicht
bij het chique Parijse universitaire kwartier zou hebben geschopt. Ik vond het leuk,
gezien het snobisme waarmee de bewoners van de Zuidoever naar de Noordkant
kijken, te spelen met de gedachte aan een Koestraat op de Rive Gauche.
Dat bac ook ‘veer’ betekent, wist ik niet. Dank u.

Schrijfonderwijs
Els Mayen - Tétaigne, Frankrijk

Onze Taal. Jaargang 78

In de discussierubriek ‘Hom of kuit’ in het decembernummer legt Frank Jansen de
lezers de vraag voor of het onderwijs meer aandacht moet schenken aan het
handschrift, maar hun wordt geen andere keus gelaten dan ‘ja’ of ‘nee’. Wat mij
betreft is het geen kwestie van meer of minder, maar van anders: blokschriftonderwijs
voor iedereen in de Nederlandse les, beginnend in groep 3, en schoonschriftonderwijs
als keuzevak voor de liefhebbertjes, beginnend in groep 5.

Treinzit en rondzit
J.M. Vijn - Woerden
In de rubriek ‘Gaten in de taal’ in het februari/maartnummer worden de ingezonden
benamingen voor ‘afgescheiden zitje in een restaurant’ besproken. Daarbij wordt
beweerd dat in onder meer de caravanbranche de term treinzit wordt gebruikt voor
een ‘rondzit’. Dit is beslist niet het geval. Bij een treinzit is de tafel met een korte
kant bevestigd aan de zijwand van de caravan met aan weerszijde een zitje. Dus
‘rondzitten’ is er niet bij. Een rondzit bestaat uit een vrijstaande tafel met daaromheen
een U-vormige bank.

Oe en ie
D. Pezarro - Amerongen
In zijn artikel ‘Taal is niet toevallig’, over het verband tussen klank en betekenis
(Onze Taal februari/maart) schrijft Berthold van Maris over hoge en lage klanken.
Hoge klanken als de ie worden vaak gebruikt als het om iets kleins gaat en lage als
de oe voor iets groots. Toen mijn zoon (nu 55 jaar oud) een beetje verstaanbaar
begon te spreken, duidde hij alles wat groot was aan met oe, en kleine zaken met
ie. We hadden twee poezen, een grote dikke en een klein mager beestje. Hij had
ze beide ‘Nana’ gedoopt, maar de grote was ‘óé-nana’ en de kleine ‘íé-nana’ - terwijl
hij toch echt bovenvermeld artikel niet had gelezen.
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Falsches Deutsch
Lucie van den Akker - Vaals
De februari/maartaflevering van de rubriek ‘Inzicht’ bevat een bespreking van het
Contrastief woordenboek Nederlands-Duits, over Duits-Nederlandse ‘valse vrienden’.
Helaas staan hierin twee storende fouten. Een van de genoemde voorbeelden van
‘Falsche Freunde’ is ‘arm wie ein Kirchenmaus’. Maar het is eine maus, en dus is
ook kirchenmaus vrouwelijk. Verder kent het Duits voor ‘inkopen (doen)’ zowel
einkaufen als Einkäufe machen, maar het in de bespreking genoemde ‘Einkaufen
machen’ is onvervalst steenkolen-Duits.

Uitspraak f en v
Bert Biel - Rolde

Vakkels haalde het niet bij lingo.

Steeds vaker wordt de v als een f uitgesproken, schrijft S. Metsu-van Tol in de
rubriek ‘Taalergernissen’ in het februari/maartnummer. En in het stukje direct erna
signaleert Lenny Kleinjan het omgekeerde. Een prachtig voorbeeld van beide was
te horen en te zien in het televisiespelletje Lingo. In de aflevering van 20 februari
keurde de jury terecht de woorden vakkels en falkjes af. Vooral de eerste fout viel
op, omdat de beginletter f van het te raden woord al bekend was. Verkeerd uitspreken
leidt blijkbaar tot verkeerd spellen.

Braille op z'n kop
Tonio van Vugt - Rotterdam
Toen ik mijn zojuist verworven kennis over het brailleschrift (‘Lezen met puntjes’,
onze Taal februari/maart) eens wilde uitproberen op de bij het stuk afgedrukte foto
van een tekst in braille, merkte ik al snel dat ook een doorgewinterde braillelezer
moeite zou hebben met de tekst, want de foto is ondersteboven afgedrukt.
Slordigheidje of stiekeme lezerstest?
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Plaats
Jaap Breunesse - Voorschoten
Riemer Reinsma schrijft in de februari/maartaflevering van zijn rubriek ‘Namen op
de kaart’ dat de straatnaam Plaats alleen in dorpen voorkomt. Maar er is ook een
uitzondering op deze regel, want de oude vestingstad Montfoort in de provincie
Utrecht heeft wel degelijk een Plaats.

Wie schrijft, blijft Jan Timp - Nijmegen
Joop van der Horst schrijft in het februari/maartnummer in zijn artikel ‘Afscheid tegen
wil en dank’ dat het weldra gedaan is met het handschriftonderwijs. ‘Buiten de school
schrijft bijna niemand meer met de hand’, aldus Van der Horst, die aangeeft dat het
handschrift in onze cultuur marginaal geworden is en binnen de school een kwijnend
bestaan leidt. Dat kwam bij mij - opgegroeid met kroontjespen en ‘dun op, dik neer’
- hard aan. Onmiddellijk voelde ik de vraag opkomen: is dit nu echt waar? Maar
toen ik na wat googelen had ontdekt dat Joop van der Horst hoogleraar is aan de
universiteit van Leuven, waagde ik het niet om nog langer aan zijn beweringen te
twijfelen. Het bleef niettemin knagen. Het is immers haast niet voor te stellen.
Anders dan Van der Horst heb ik geen wetenschappelijke achtergrond en ik kan
mijn bevindingen niet staven met de resultaten van een onderzoek of enquête. Maar
ik kan wél om me heen kijken. En dan zie ik dat in de Brunawinkels de blocs met
memovelletjes en Post-its in allerlei formaten heel wat schapruimte vullen. Niemand
kan mij wijsmaken dat die alleen gebruikt worden om boter-kaas-en-eieren te spelen.
Of om vliegtuigjes van te vouwen. Ze worden beschreven.
Een ander voorbeeld vormen de stapels agenda's die tegen het einde van het
jaar hoog zijn opgetast in warenhuizen en boekhandels. Ze vinden gretig aftrek en
de kopers zullen ze in de loop van het jaar volkrabbelen met leuke afspraken en
nare verplichtingen. Ongeveer hetzelfde geldt voor de school- en studieagenda's,
die jaarlijks enkele maanden eerder over de toonbank gaan.
De cultus van de wenskaarten draagt eveneens een steentje bij aan de noodzaak
om van tijd tot tijd in de pen te klimmen. Tegen Kerstmis en Nieuwjaar bereikt deze
liefhebberij een hoogtepunt.
Dat schrijven niet alleen een bezigheid is die door de happy few wordt beoefend,
valt af te leiden uit het enthousiasme waarmee tal van organisaties, instellingen en
bedrijven balpennen, voorzien van eigen naam en logo, uitdelen.
Vermelding verdienen ook de beroepsschrijvers, die thuis of op een redactie
achter hun pc zitten, maar die in hun hoedanigheid van razende reporter met hun
blocnote in de weer zijn om heet van de naald spannende quotes of interviews op
te schrijven. Een ander slag schrijvers vormen de kiloknallers, die geconcentreerd
en met het puntje van de tong tussen de lippen hun aanbieding in runderlappen op
een groot bord voor hun winkeldeur proberen te kalligraferen. Uitbaters van eetcafés,
die hun dagschotels op een schoolbord beschrijven, behoren tot dezelfde categorie.
Kortom, zelfs als ik pennenvruchten als afleveringsbonnen, handtekeningen en
kattebelletjes onder een magneetje op de koelkastdeur buiten beschouwing laat,
blijkt er nog heel wat te worden geschreven. Toegegeven, het is niet allemaal even
fraai en duidelijk wat er aan het papier wordt toevertrouwd; er lijkt soms sprake van
spijkerschrift of hiërogliefen, maar toch.
Het moge misgaan met het handschriftonderwijs, maar zolang A behoefte heeft
om B iets te laten weten zonder tussenkomst van mobieltje of ander technisch
hulpmiddel, en B stelt er prijs op om van de boodschap van A kennis te nemen, zal
er worden geschreven. Dat denk ik tenminste, want ik geloof in ‘Wie schrijft, blijft’.
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Taaladviesdienst
Vraag en antwoord
Openstaan/open staan
?Wanneer schrijf je openstaan en wanneer open staan?
!Openstaan is in alle betekenissen aaneen: ‘Jan liet de deur openstaan’, ‘Je moet
openstaan voor veranderingen’, ‘Zij heeft een flinke lening openstaan.’ Ook de
vervoegde vormen zijn aaneen: ‘Jan wist dat de deur openstond’, ‘Denk je niet dat
ik daarvoor opensta?’, ‘Die lening heeft lang opengestaan.’
Combinaties van bijvoeglijk naamwoorden (of bijwoorden) en werkwoorden worden
vaak aaneengeschreven als ze een eigen betekenis hebben. Zoals opendraaien,
dat ‘openmaken door te draaien’ betekent; iets dergelijks geldt voor openschroeven
en openvallen. Ook vaste combinaties als opendoen en openlaten zijn aaneen. Los
zijn onder meer open kunnen, open zijn en open mogen.
Het is niet altijd eenvoudig vast te stellen of een combinatie een zodanige
betekenis heeft dat ze één woord vormt. Veelal is een woordenboek nodig om dat
te controleren.

Staanplaats/staplaats
?Voor een concert kon ik nog kaartjes voor ‘staanplaatsen’ krijgen. Waarom
is het staanplaats en niet staplaats? Het is toch ook zitplaats en niet
zittenplaats?
!De woorden staplaats en staanplaats bestaan beide. In de praktijk is staanplaats
veruit het gebruikelijkst, zeker in de betekenis ‘plaats waar een toeschouwer kan/moet
staan’. staplaats kan ‘toegewezen plaats voor bijvoorbeeld een tent, caravan of
kraam’ betekenen, maar ook dan is staanplaats gewoner.
Staanplaats is een buitenbeentje onder de samenstellingen die met een werkwoord
beginnen. Normaal gesproken wordt de werkwoordsstam gebruikt: zitplaats, ligplaats,
loopfiets, etc. Hierbij sluit staplaats aan; die vorm is ook ouder dan staanplaats.
Hoe komt dat? Een opvallende eigenschap van eenlettergrepige werkwoorden,
zoals doen, zien en staan, is dat de slot-n vaak voorkomt in vormen waar normaal
gesproken een werkwoordsstam staat; vergelijk ziener, doener, verstaanbaar en
(on)doenlijk met werker, prater, hoorbaar en toegeeflijk. Samenstellingen met
eenlettergrepige werkwoorden zijn zeldzaam; de grote Van Dale (2005) vermeldt
onder meer gaanpad, slaankoek, zienswijze en enkele gevallen met staan: naast
staanplaats onder meer staangeld en staantribune. Overigens noemt Van Dale ook
de varianten stageld en statribune.

Inspringen/inspelen op een trend
?Is het inspringen op de nieuwste trends of inspelen op de nieuwste trends?
!Het kan allebei, maar er is een klein betekenisverschil. In spring en is dynamischer,
heftiger dan inspelen. Vaak duidt inspelen ook een langduriger proces aan en is
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inspringen iets eenmaligs. Je kunt bijvoorbeeld wel inspélen op een behoefte die
al enige tijd bestaat, maar daar doorgaans niet op inspríngen.
Bij een actuele trend of recente ontwikkeling kan het wel allebei. ‘Je moet
inspringen op de nieuwste trends’ wil dan zeggen: je moet ervoor zorgen dat je
volop meedoet met of meegaat in die trends. ‘Je moet inspelen op de nieuwste
trends’ drukt uit dat je - bijvoorbeeld bij je bedrijfsvoering of je activiteiten - rekening
moet houden met die trends; het is subtieler, voorzichtiger dan inspringen.

Een verdacht(e) persoon
?Is dit juist: ‘Ik vind jouw buurman maar een verdacht persoon’? Of moet het
‘een verdachte persoon’ zijn?
!Een verdacht persoon heeft hier de voorkeur.
Een verdachte persoon lijkt in eerste instantie logischer. Het is immers de persoon
en niet het persoon, en bijvoeglijke naamwoorden voor een de-woord krijgen
gewoonlijk een buigings-e: een aardige vrouw, een oude fiets.
Maar soms kan die buigings-e voor de- woorden wegblijven. Dat geldt in elk geval
voor mens en iemand als er een, geen of zo'n voor het bijvoeglijk naamwoord staat:
geen goed mens, een belangrijk iemand. Het bijvoeglijk naamwoord drukt dan
meestal een ‘kwaliteit’ uit, aldus de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS,
1997).
Ook bij enkele andere persoonsaanduidingen kan de e wegblijven, al hangt daar
soms een betekenisverschil mee samen. Zo is een groot leider iemand die vermaard
is om zijn leiderschap, terwijl een grote leider een veel letterlijker betekenis heeft:
‘groot van postuur’. Bij persoon lijkt de e makkelijker te kunnen worden weggelaten
als het bijvoeglijk naamwoord een subjectieve lading heeft, zoals bij een verdacht
persoon: iemand víndt hem verdacht. Een verdachte persoon duidt eerder iemand
aan die, bijvoorbeeld door de politie, daadwerkelijk als verdachte is aangemerkt.

Wat doet het puntje op de o van bok?

Hok en bok op leesplankje
?Op een afbeelding van een oud leesplankje zag ik op het woord bok een
puntje staan en op hok niet. Waarom is dat?
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!Dat puntje gaf aan dat de o van bok anders klonk dan die van hok. Het betreft hier
een oud uitspraakverschil, dat lang niet (meer) bij iedereen bekend is. In verschillende
regio's wordt er nog wel onderscheid gemaakt, vooral door mensen van boven de
vijftig of zestig. De o van bok neigt voor hen een beetje naar een oe-klank, die van
hok naar een à-klank.
Er bestaan (of bestonden) dus twee o- klanken in het Nederlands. Het
Woordenboek der Nederlandsche Taal gaat er bij de behandeling van de letter O
bladzijdenlang op in. Het vermeldt zelfs in een overzicht van honderden woorden
per geval of ze worden uitgesproken met een ‘scherpkorte o’ (de oe-achtige) of een
‘zachtkorte o’ (de à-achtige): hobbel, bol en vos bijvoorbeeld zijn ‘scherpkort’, bobbel,
vol en bok ‘zachtkort’. De keuze voor de ene of de andere o zou vooral te maken
hebben met herkomst.
Het onderscheid tussen de twee o's is in de standaardtaal - en ook in veel dialecten
- verdwenen. Rond 1960 liet ook het leesplankje het onderscheid los en bleef het
puntje achterwege.

Meer taaladvies?
Op onze website worden zo'n 1300 taalkwesties besproken: www.onzetaal.nl/ advies.
De Taaladviesdienst is telefonisch bereikbaar op 0900 - 345 45 85 (zie ook het
colofon).
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‘Er moet ruimte zijn voor beschaafd nationalisme’
Minister Ronald Plasterk over taalonderwijs en taalbeleid
Marc van Oostendorp
Als er in Nederland één bewindspersoon over de Nederlandse taal gaat,
dan is het de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wat vindt
Ronald Plasterk van de spellingwijzigingen en het gebruik van het Engels?
Waar gaat het naartoe met het Nederlands? En moet er meer aandacht
komen voor de spelling?

Foto: Ministerie van OCW

‘Ik ben de baas van de Nederlandse taal’, zegt minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap Ronald Plasterk met een glimlach. ‘Althans, ik ben nu vice-voorzitter
van de Nederlandse Taalunie - mijn Vlaamse collega is voorzitter. Maar vorig jaar
was ik dat, want wij wisselen elkaar af. En de Taalunie is het overheidsorgaan dat
de taal hoedt en bepaalt wat de Nederlandse taal is.’
Volgens mij bepalen wij als taalgebruikers dat zelf.
‘Dat is een interessante opvatting. Maar dat we het woord zo niet meer met twee
o's schrijven, is ooit door iemand besloten. Dat wij als taalgebruikers nu vinden dat
het zo hoort, of dat we de naamvalsuitgangen in principe niet meer gebruiken, is
het resultaat van zulke besluiten. Al zijn die natuurlijk wel genomen in interactie met
de taalgebruikers.’
‘Taal verandert vanzelf, maar uiteindelijk moet iemand een beslissing nemen. Als
taalgebruikers hun en hen door elkaar gooien - in sommige streken gebeurt dat
zelfs standaard - laat dat onverlet dat wij dat geen correct Nederlands vinden. Er is
dus toch een grote rol voor de Taalunie.’

■ Geleende fiets
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Het valt op dat de minister - uw voorgangers net zo goed als u - in debatten
over taal vaak onzichtbaar zijn. Toen er enkele jaren geleden een breed debat
was over de spelling, zagen we vaker de hoogste ambtenaar van de
Nederlandse Taalunie optreden dan uw voorgangster.
‘Ik ben er heel trots op dat ik de Taalunie medebestuur, en ik vind het een
belangrijke taak van de minister. Ik ben me er wel van bewust dat de taal voor mij
een geleende fiets is, waar ik voor-
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zichtig mee moet omgaan, en dat ik me terughoudend moet opstellen over mijn
eigen opvattingen. Uiteindelijk is de taal natuurlijk niet van mij, maar van ons allen,
de taalgebruikers.’
‘Tijdens de laatste vergadering van de Interparlementaire Commissie - huiselijk
gezegd het parlement van de Taalunie - werd er aangedrongen op meer visie. Toen
heb ik gezegd dat het net zo onmogelijk is om een visie op taal te geven als om een
visie op water te geven. De mens bestaat voor negentig procent uit water en geef
maar eens een visie op water. Zo bestaat de cultuur voor negentig procent uit taal.
Nou, geef daar maar eens een visie op.’
Maar je kunt wel een visie hebben op specifieke kwesties, zoals de spelling.
Bij de vorige spellingwijziging in 2005 ontstond er nogal wat maatschappelijke
ophef. De meeste Nederlandse kranten zijn toen niet meegegaan en hebben
besloten een eigen spellingregeling te gebruiken, die van het zogenoemde
Witte Boekje.
‘Daar is onderzoek naar gedaan en het blijkt dat het gebruik van de ene spelling
of de andere geen snars uitmaakt. Op duizenden woorden is er hier en daar een
letter verschil.’
Maar het algemene gevoel lijkt te zijn dat mensen het liefst geen gemorrel
willen aan de spelling.
‘Daar ben ik het mee eens. Ik denk dat we moeten vermijden om meer logica in
de spelling aan te brengen. Soms geven mensen onderwijskundige argumenten het zou zoveel gemakkelijker te leren zijn als we deze of gene wijziging doorvoeren
-, maar daar til ik niet zo zwaar aan. In het onderwijs zijn we voorlopig al blij als
mensen het verschil tussen au en ou nog kunnen maken, of d's en dt's niet met
elkaar verwarren.’
‘Ik ben er veel meer voor om te zeggen wat ook voor de Engelse spelling gezegd
is: tot hier toe heeft de Here ons geholpen met onze moedertaal, en laten we het
nu zo behouden.’
Een cruciaal verschil is dat er voor het Engels geen spellingcommissie
bestaat. Een individuele woordenboekuitgever laat het wel uit zijn hoofd om
eigenhandig de spelling te veranderen. Daaruit zou je concluderen dat het
beter is als er geen spellingcommissie is.
‘Ik denk dat een spellingcommissie dus ook niet de taak moet hebben om de
dingen logischer te maken. Zo af en toe moet er iemand rustig kijken naar nieuw
aangespoelde leenwoorden. In mijn vroegere vakgebied, de biologie, had je het
werkwoord sequencen. “Hij heeft het gesequencet” - hoe schrijf je dat? Die vraag
moet worden beantwoord, maar dat is een heel bescheiden doelstelling. De
problemen ontstaan vaak doordat zo'n commissie vervolgens toch de neiging krijgt
om dingen te veranderen. Dat is menselijk.’

■ Engelstalig onderwijs
Wat kan de Taalunie verder bereiken? ‘We hebben twee doelstellingen. De ene
is het hoeden, de andere is het entameren van de Nederlandse taal. Daar zit een
spanning tussen. Als je de Nederlandse taal wilt hoeden, wil je vreemde elementen
eruit houden en de standaardtaal beschermen. Je wilt niet zomaar alles accepteren
waarvan mensen zeggen “zo doen we het nu eenmaal”, want voor je het weet
verbrokkelt de taal en houd je niets meer over.’
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‘Bij het entameren past nu juist dat je uitbreidingen verwelkomt. Er is onlangs een
woordenboek Surinaams-Nederlands verschenen met allerlei nieuwe Nederlandse
woorden. Dat heeft de Nederlandse Taalunie mogelijk gemaakt en het draagt bij
aan de trots van mensen op hun taal. Dat geldt ook voor dialecten. Mensen zijn
trots op hun dialecten, maar sommige dingen daarin zijn grammaticaal strikt genomen
nu eenmaal taalfouten.’
Een punt van zorg voor sommige mensen is ook het gebruik van het Engels
in het hoger onderwijs.
‘Mijn basishouding is dat de Nederlandse taal oersterk is, een wereldtaal in de
zin dat ze op veel plaatsen in de wereld gesproken wordt, maar ook in de betekenis
van een prachtige taal. We hoeven er niet vanuit een minderwaardigheidsgevoel
mee om te gaan. Wanneer er situaties zijn in het internationale verkeer waardoor
het beter is om met elkaar Latijn te spreken, of Engels, of Esperanto, dan heb ik dat
nooit als een krenking van mijn moedertaal beschouwd.’
‘Je zou kunnen vrezen voor substitutie - dat de ene taal in de plaats komt van de
andere -, maar wat ik vaker zie is correlatie: mensen die taalvaardiger zijn in het
Nederlands spreken beter Engels en omgekeerd.’
‘Natuurlijk is de instructietaal op Nederlandse scholen het Nederlands. Dat staat
niet ter discussie. Ik ken wel mensen die denken dat hun kinderen wereldburgers
moeten zijn en vanaf hun twaalfde Engelstalig onderwijs moeten krijgen. Dat
beschouw ik een beetje als aanstellerij. Mensen moeten doen wat ze willen, maar
ik zie er de lol niet van in. Het Engels leer je toch wel.’

■ SMS-taal
Die ‘substitutie’ waar u het over hebt, vindt misschien niet plaats voor een
individuele spreker, maar wel binnen de samenleving. Als het onderwijs op
de universiteiten alleen of voornamelijk plaatsvindt in het Engels, verliest onze
taal daarmee een functie, namelijk die van taal van de wetenschap.
‘Laten we dit nou niet romantiseren. De wetenschapstaal is heel lang het Duits
geweest, en er was een tijd dat de keurige mensen Frans praatten. We moeten niet
doen alsof er ooit een ideale heilstaat is geweest waarin het Nederlands in alle
kringen de enige taal was en ook in de wetenschap de enige taal was. Dat heeft
onze taal ook allemaal overleefd. Wanneer het voortkomt uit de logica van de situatie
- je krijgt internationale groepen studenten in de collegezaal - dat je beter in het
Engels kunt werken, moet je dat beslist doen.’
‘Het Engels is op wereldschaal de lingua franca geworden en so be it. Ik betreur
dat er nog steeds gebieden in Europa zijn waar mensen niet of nauwelijks Engels
leren. Daar hebben die mensen zelf last van en daar heeft de Europese Unie volgens
mij ook last van. We hoeven ons geen zorgen te maken dat een land dominant zou
worden. Het enige land in de eurozone waar Engels wordt gesproken, is Ierland.
Maar we moeten wel de Nederlandse taal hoeden.’

‘We moeten niet doen alsof er ooit een ideale heilstaat is geweest waarin
het Nederlands in alle kringen de enige taal was.’
Wat betekent dat?
‘Zorgen dat mensen de taal goed leren op school. Met de twee staatssecretarissen
op het ministerie zijn we hard bezig om weer meer nadruk te leggen op spelling en
grammatica.’
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‘Er zit ook een aspect van discipline in. In sms-taal schrijf je egt in plaats van echt,
omdat dat korter is. Er zit ook een vorm van ironie in, van spel. Maar als de ironie
gaat regeren, wordt het ingewik-

Onze Taal. Jaargang 78

124
keld, want er komt een moment dat je wel echt moet schrijven omdat anders de taal
tussen je vingers wegglijdt. Het vestigen en hoeden van een standaardtaal is een
politieke daad met consequenties.’

■ Gemeenschappelijkheid
Maar welk gevaar dreigt er als je de taal zich vrij laat ontwikkelen?
‘Taal is een belangrijk onderdeel van de cultuur, die de samenleving samenbindt
en ook voor veel mensen zin geeft. Als mensen zingen: “Als ik sterf, wil ik de
Westertoren op mijn netvlies hebben”, geven ze daarmee uiting aan een reëel
gevoel. En zo'n gevoel hebben ze ook over taal.’
‘In ons kosmopolitisme zijn we in het verleden misschien te veel voorbijgegaan
aan het belang van dat soort gevoelens van gemeenschappelijkheid en eigenwaarde.
Er moet ruimte zijn voor een beschaafd nationalisme en daarin past ook aandacht
voor de Nederlandse taal. Ik ben ervoor dat we trots zijn op onze taal met een rijke
traditie en een rijke literatuur.’
Maar wordt dat alles bedreigd doordat mensen in een sms egt schrijven?
‘Het is natuurlijk vaak een spel; maar dat spel holt soms misschien de discipline in
je hoofd uit. Ik zat laatst op een PvdA-congres. Er werd een motie van de Jonge
Socialisten geprojecteerd, waarin stond dat iets niet “vermindert” moest worden.
Toen werd er door iemand van het presidium voorgesteld om die motie ongewijzigd
aan te nemen. Als ik een groot scherm zie met die woorden, dan springt zo'n d/t-fout
onmiddellijk blaffend op me toe. Het presidium heeft toen gezegd dat er op verzoek
van de minister van Onderwijs toch een wijziging zou worden aangebracht.’
Maar wat kan een minister eraan doen behalve zich tot het presidium van
een partijcongres wenden?
‘Toch spelling belangrijk blijven vinden in het onderwijs. De houding van dertig
jaar geleden - zolang je uiting kunt blijven geven aan je bedoeling vinden we het
wel goed - is niet de mijne.’

Taaladviesdienst
Gaten in de taal
Stapeltjes ordenen
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 cafébezoekers die noodgedwongen buiten staan
te roken? Denk mee en vul de gaten in de taal.
In het februari/maartnummer riepen wij u op een passende term te bedenken voor
het (bijvoorbeeld na een vergadering) in het gareel brengen van je bijeengeraapte
papieren: hoe noem je het als je met klopjes op de tafel zo'n bundeltje papier tot
een netter stapeltje maakt? Tientallen lezers - bijna allemaal vertrouwd met het
drukkersvak - wezen ons erop dat er al een term voor deze handeling bestáát.
Opstoten werd 23 keer genoemd als bestaande vakterm in drukkerijen, gelijkstoten
19 keer, stoten 5 keer, en gelijkstuiten en stuiken elk 1 keer. Opstoten en gelijkstoten
staan zelfs gewoon in Van Dale. Het is wel opmerkelijk dat niemand van de
Taaladviesdienst, de Onze Taal-redactie en de vormgevers deze termen kende.
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Kennelijk zijn ze toch niet zó algemeen bekend. Hoe dan ook, de keuze is dit keer
gemakkelijk: het gaat tussen opstoten en gelijkstoten. Gelijkstoten lijkt ons voor de
dagelijkse praktijk het geschiktst.
Alhoewel wij u dus een gat voorspiegelden dat al gevuld bleek, noemen we toch
een paar inzendingen van mensen die ook niet wisten van het bestaan van opstoten
en gelijkstoten. De 101 inzenders deden namelijk ook 80 andere voorstellen. Veel
mensen gebruikten schikken: herschikken, rechtschikken, schokschikken,
schudschikken en schiktikken. Anderen dachten vooral aan kloppen: gelijkkloppen,
kantkloppen, mooikloppen, rechtkloppen, stapelkloppen. Gelijk- bleek ook productief:
gelijkhossen, gelijkschudden, gelijkslaan. Verder deed op- het goed: ophoeken,
ophossen, opzamelen, net als her-: herpakken, herschikken, herzamelen en recht-:
rechthoeken, rechtkloppen, rechtschikken, rechtschudden, rechtstapelen.
Twee inzenders kenden een woord uit hun dialect dat van toepassing is: tassen
(dat in Van Dale voorkomt in de betekenis ‘opeenstapelen’) en stuken/stoeken, dat
verwant blijkt te zijn met stuiken (‘stoten, stampen’). Een mooie, vrolijke vondst was
nog schuddebeuken. Ook stamperassen en stampelen weerspiegelen iets van de
opgeruimde handeling van het gelijkstoten - je pakt immers (meestal blij en/of
tevreden dat iets af is of achter de rug is) opgeruimd je boeltje bij elkaar; een beetje
lawaai maken past er ook wel bij.

Hoe noem je zulke ‘tafelproducten’?

Veel van de zelfbedachte inzendingen drukken aardig goed uit wat er gebeurt als
je zo'n bundeltje papieren ‘gelijkstoot’. Gelijkschudden vergaarde de meeste
stemmen; het geeft de dynamiek en het effect van de handeling goed weer, al vangt
het helaas niet het geklop op de tafel. Voor wie dat laatste onmis-
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baar vindt, is er dus de ‘officiële’ term gelijkstoten.
Alle inzenders worden weer hartelijk bedankt!

Oproep: tafelproducten
Het Laboratorium voor Levensmiddelenmicrobiologie van Wageningen Universiteit
en Researchcentrum (WUR) doet onderzoek naar ‘het tafelleven’ van
levensmiddelen: wat gebeurt er op microbiologisch niveau met alles wat we geregeld
op tafel zetten? Oftewel: welke micro-organismen (zoals bacteriën en schimmels)
komen ongemerkt in onze boter, hagelslag, jam, melk, vla, stroop, mosterd, ketchup,
kaas, vleeswaren, enz. terecht? Hoe snel vermenigvuldigen ze zich en wat is
daartegen te doen?
De onderzoekers zijn op zoek naar een overkoepelende term voor al die producten
die telkens uit de (koel)kast worden gehaald en er na gebruik weer in verdwijnen.
Op dit moment gebruiken ze tafelproducten, maar de vraag aan u is of u een mooier
alternatief kunt bedenken. Voor de beste inzendingen stelt de WUR drie exemplaren
beschikbaar van het boek De dood in de pot? 60 lekkere recepten onder de loep.
Stuur uw suggestie naar gaten@onzetaal.nl of naar Genootschap Onze Taal,
Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. Ook suggesties voor deze rubriek (verschijnselen
waarvoor een passend woord ontbreekt in onze taal) kunt u hiernaartoe sturen.

Iktionaire
Asogeen
Een van de dingen die Theodore Dalrymple in zijn lange carrière als
gevangenispsychiater observeerde, was dat mensen die een fout gemaakt hebben,
geneigd zijn zichzelf als een willoos instrument van de omstandigheden te zien.
‘Het bier werd gek’, zegt een alcoholist die onder invloed iemand vermoord heeft.
‘Het mes ging erin’, zegt een crimineel die iemand heeft neergestoken.
Dalrymple: ‘Waarom ging je weer aan de heroïne?’
Patiënt: ‘Mijn oma ging dood.’
Volgens dezelfde redeneertrant ontstond het woord criminogeen, dat je steeds
vaker tegenkomt. De afvalverwerkingsindustrie is ‘criminogeen’. De
merkkledingbranche is ‘criminogeen’. De prostitutie is ‘criminogeen’. Oftewel:
misdaadopwekkend.
De eerste keer dat het me opviel was in 2003, toen de gemeente Amsterdam een
onderzoek bekendmaakte waaruit bleek dat belwinkels ‘criminogeen’ waren - ik
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citeer Job Cohen. ‘Dus die belwinkels zijn crimineel’, zei een journalist die het rapport
gelezen had. ‘Néé,’ zei Job streng, ‘ze zijn criminogéén.’
Zo'n belwinkelier kan er niks aan doen, de misdaad wordt in hem opgewekt, door
z'n winkel. Je begint met de beste bedoelingen een haringkraam en warempel, een
paar maanden later sta je vuurwapens en harddrugs te verhandelen. Had je nou
maar geweten dat de haringbranche criminogeen was! Andere branches zijn juist
weer opmerkelijk resistent in dit opzicht. Probeer maar eens iets illegaals op te
zetten in een groentewinkel. Lukt gewoon niet. De versbranche is namelijk juist weer
criminofoob. Doe je niks tegen.
Het eigenaardige is dat branches van de ene dag op de andere van criminogeen
in criminofoob kunnen veranderen en andersom. Was Rodins beeld De denker in
het Singer Museum in Laren criminogeen? Nee, dat ding interesseerde de
onderwereld geen biet, tot de koperprijzen gingen stijgen en het in hun ogen van
een suf tuinornament in een enorm dollarteken veranderde. Een ander voorbeeld
is natuurlijk de drooglegging, die de drankenhandel van de ene dag op de andere
criminogeen maakte, hoewel er aan het product niets veranderde. Bij de fabricage
van knipperende fietsachterlichten zie je het omgekeerde, tot voor kort een
criminogene bedrijfstak, inmiddels dankzij een kleine wetswijziging als bij toverslag
bonafide. Is de hasjhandel criminogeen? Als je vreedzaam en legaal in koffie en
thee kunt handelen, moet dat in cannabisproducten ook lukken, zou je zeggen, maar
het gaat niet om de producten, het gaat om hun wettelijke status. En om de mensen
die erin handelen. Zeker, sommige branches zijn crimineel, maar omdat ze crimineel
gemáákt zijn, door zogenoemde criminelen. Ze waren misschien criminotolerant,
criminoamicaal of zelfs criminofiel, maar niet criminogéén. Straks gaan we nog lezen
dat de maffia een criminogene sector is.
Toch is dit denken wijdverbreid, zoals Dalrymple met verve aantoont in zijn boek
Leven aan de onderkant. De wijkagent heet tegenwoordig ‘buurtregisseur’,
probleemjongeren krijgen een ‘straatcoach’. Coaches en regisseurs, je zou haast
denken dat zo'n probleembuurt een filmset in Hollywood is.
Ook de nieuwe SIRE-campagne, ‘Onbewust asociaal’, is op deze leest geschoeid.
We ‘staan er niet bij stil’, stelt SIRE, ‘dat we ons zelf ook wel eens onbewust asociaal
gedragen’ (alsof je kunt stilstaan bij iets waarvan je je niet bewust bent). We wíllen
niet asociaal zijn, het is de situatie, die is ‘asogeen’, zeg maar.
Het is de seculiere variant van het aloude ‘hij die zonder zonde is’. De zalvende
prelaat wringt zijn handen, de zondaar krijgt een afaat - ‘het is onbewust’ - en de
braverik een tik op de vingers - ‘u dénkt maar dat u geen fouten maakt’.
Want wij zijn allen kinderen van Gods asogene schepping.
Jan Kuitenbrouwer
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‘I kiss you te pletter’
Nederlandse liedjes in meer dan één taal
Riemer Reinsma
‘Wie kent voorbeelden van liedteksten waarin niet alleen Nederlands
voorkomt, maar ook passages in een of meer andere talen?’ Dat vroeg
Riemer Reinsma u in het decembernummer. Tientallen liedteksten stuurde
u ons. Teksten over erotiek in het Frans, de Koude Oorlog in het Russisch
en het losgeslagen grotestadsleven in het Engels. En Madonna? Die blijkt
in het Nederlands te zingen.

Illustratie: Matthijs Sluiter

In 1965, zo ongeveer op het hoogtepunt van hun populariteit, deden The Beatles
iets opmerkelijks. Ze schreven een nummer waarin niet alleen Engels, maar ook
Frans voorkomt. Het heet ‘Michelle’, en het begint zó: ‘Michelle, ma belle / These
are words that go together well’. Michelle is Française - dat wordt al snel duidelijk en ze zal dus geen enkele moeite hebben om die eerste regel te snappen, maar
hoe zit het met de tweede? En begrijpt ze wel wat de ik-figuur uiteindelijk voorál wil
zeggen: ‘I love you, I love you, I love you’? Hij is er niet gerust op, en neemt voor
de zekerheid zijn toevlucht tot ‘the only words I know that you'll understand’:
Michelle, ma belle.
Sont les mots qui vont très bien ensemble,
Très bien ensemble.

‘Michelle’ is misschien wel het bekendste voorbeeld van een lied waarin meerdere
talen te horen zijn. Maar ook in het Nederlands komen ze voor. De Nederlandse
‘Michelle’ is ‘Comment ça va’ van The Shorts, uit de jaren tachtig. Daarin gebeurt
ongeveer hetzelfde als bij The Beatles. Een jongen - maar dan een Nederlandse probeert een Franstalige dame aan de haak te slaan:
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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Van die Nederlandse liedjes waarin meer talen voorkomen, gaf ik nog enkele
voorbeelden in het decembernummer van Onze Taal. En ik vroeg u om
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meer. Die kwamen er: uiteindelijk bestond mijn verzameling uit ruim 130 liedteksten
- met dank aan de vele lezers die op de oproep gereageerd hebben.

■ Vakantieliefde
Dat ‘Comment ça va’ en ‘Michelle’ meertalig zijn, is niet verwonderlijk: ze gaan
allebei over de taalgrenzenoverschrijdende liefde. In die categorie blijken er heel
veel meertalige liedjes te zijn - vooral de subcategorie ‘verloren geliefdes’ is rijk
gevuld.
Neem nu ‘Vakantieliefde’ van de Belgisch-Nederlandse zanger Batiste, uit 2001,
waarin de ik-figuur een blijkbaar Franstalige geliefde heeft:
Maar de vakantie vloog voorbij
Blijf in gedachten steeds bij mij
Dit zijn de woorden die je zei:
Embrasse-moi, ne pleure pas.

Het meertalige vakantieleed wordt kinderen met de paplepel ingegoten: het Vlaamse
kleuterpoptrio K3 zong er in 2002 in niet minder dan vijf vreemde talen over in het
lied ‘Baby come back’, dat de vorm heeft van een liefdesbrief:
Ik schrijf een brief naar alle kinderen in heel Europa (...)
Als je deze jongen ziet
Vertel hem dan van mijn verdriet
(...)
Baby, come back
Chéri, je t'aime
Baby, come back
Ti amo, mi amor
Baby, come back
Süsser, ich lieb' dich
Liefste schat, wanneer kom je bij mij?

■ Píldora del día después

Heel vaak ingezonden: ‘Oh darling, when we are together, I kiss you te pletter’.
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Vakantieliefde speelt ook een belangrijke rol in het liedje ‘Vamos a Salou’ (‘We
gaan naar Salou’) van de Kassameisjes (een trio gevormd door de drie leden van
cabaretgroep De Vliegende Panters). De tekst leent zich niet echt voor een
reclamecampagne van een reisbureau, want met hun cynisme en sarcasme vormen
de Kassameisjes een uitzondering te midden van de vele zangers die de
vakantieromantiek in volle ernst bezingen.
In het lied draait het om een horde jonge, breezerdrinkende meiden met een
woest liefdesleven, die niettemin weinig vreugde lijken te beleven aan deze vakantie.
De tekst springt heen en weer tussen het Nederlands en een soort Nederspaans:
Periodieke onthouding, da ge 't alleen in het weekend doet
Maar ja, 't is vakantie hè?
Una píldora del día después
Welk?
Da's morningafterpil in 't Spaans.

■ Berlijnse hoer
Intussen hoef je natuurlijk de grens niet over voor erotische avonturen met iemand
uit het buitenland. In ‘Vader gaat op stap’ van Toon Hermans wordt een bezoek
gebracht aan de hoeren, om precies te zijn ‘een blue belle uit Berlijn’.
In deze tekst zit naast het Nederlands niet alleen enig Duits (‘Ewig will ich bei dir
bleiben / Maar dat vond vader wel wat lang’), maar levensgenieter Toon Hermans
kon het niet laten er ook wat Frans in te mengen:
Vader heeft vandaag dat vieve
Niet meer zo dat primitieve
Want vader is vandaag de bon vivant, de bon vivant, de bon vivant
Vive le vive le vive le vive le bon vivant.

Het Frans is in liedteksten vooral de taal van de erotiek of, meer in het algemeen,
van de levenslust. En ook de taal van de vakantie. Niet zo verwonderlijk als je
bedenkt dat Frankrijk voor Nederlanders en Vlamingen al sinds lang de nummer
één onder de vakantielanden is.

■ Terrein verliezen
Heel duidelijk komen de zonnige associaties van het Frans naar voren in het liedje
‘Méditerranée’ van - wederom - Toon Hermans:
Méditerranée, zo blauw, zo blauw
(2 x)
Met je mademoiselles
Belles belles belles
Méditerranée.
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Toon Hermans: de meester van het meertalige lied.

Al moet daaraan onmiddellijk worden toegevoegd dat deze tekstdichter blijkens
zijn lied ‘Een ballonnetje’ een jaar later ook wel degelijk oog had voor de sombere
kant van de Franse cultuur, althans zoals die zich destijds manifesteerde:
Er zijn van die truien-artiesten
Die hebben hun baard opgespaard,
Ze zingen maar les chansons tristes
En heel onze wereld is noir.

Misschien, heel misschien verliest het Frans als taal van levensvreugde en erotiek
een beetje terrein aan het Engels. Een eerste aanwijzing zou kunnen zijn dat Toon
Hermans, onmiskenbaar de meester van het meertalige lied, er in 1958 voor koos
zijn ode aan de lente nu eens niet te doorspekken met zijn geliefde Frans maar met
Engels:
Je hoort op terrassen
Sopranen en bassen
Je hoort iemand fluisteren: schat
The spring is here, the spring is here.

■ Belachelijk
Nog een aanwijzing voor de mogelijke teloorgang van het Frans als de taal van de
liefde is het lied ‘Omdat’ uit 1982 van de band Bloem. De ik-figuur uit het nummer
is een Nederlander die verteerd wordt door jaloezie: hij ziet hoe een Fransman zijn
geliefde het hof maakt. Vervolgens richt de afgewezene zich tot zijn lief in... nee,
niet in de klassieke taal van de liefde, het Frans, maar in het Engels: ‘We will find
a way / To make us feel together’. Die keus wordt als volgt gemotiveerd: ‘Ik zing nu
in een vreemde taal / Want Hollands vind jij hoempapa / Engels dat klinkt zo veel
meer “volwassen”’. Als je iemand
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het hof wilt maken, maak je met Engels meer kans dan met het Nederlands, en ook
- zo hoopt de ik-persoon - dan met het Frans.
Iemand die het helemáál gehad heeft met het Frans als taal der liefde, is Theo
Nijland. In het geestige ‘Eigenlijk mag ik nergens over zingen’ (2008) maakt hij het
Franse liefdeslied belachelijk door een recept voor vissoep uit een Frans kookboek
op muziek te zetten. Deze tekst zingt hij met sonoor galmende stem (‘un poisson
sur un plat’), alsof het een chanson van Jacques Brel is. Nijland zet het Frans hier
weg als een ‘fonetische bedwelming’.

■ Ik ben invisible
In een aantal teksten lijkt het Engels het in ieder geval te hebben gewonnen. Uit de
verzameling van ruim 130 staat het Engels met 62 teksten op de eerste plaats,
gevolgd door het Frans (48 teksten). Dan komt er een hele tijd niets, en pas dan
volgen het Duits (20), Spaans (15) en Italiaans (14). Andere talen scoren lager dan
10.
Het Engels is de taal van het grotestadsleven, het losgeslagen leven in de
metropool. Niet voor niets gaf Tol Hansse in 1978 zijn liedje over het chaotische,
vrijgevochten bestaan in Amsterdam de titel ‘Big City’.
Maar het Engels is in liedteksten ook het symbool van dé taal die overal ter wereld
verstaan wordt. Neem het liedje ‘Onzichtbare André’ van André van Duin (1976).
Het beschrijft de inconveniënten die een onzichtbare man in het dagelijks leven
ondervindt: hij raakt steeds zoek bijvoorbeeld, of krijgt in de bus onverhoeds een
dikke vrouw op zijn schoot. En om dat wereldkundig te maken grijpt hij naar dé
wereldtaal:
Ja, ik ben duidelijk te horen, maar niet te zien, nee
Ik ben invisible, invisible
I'm invisible
Tell the world you want to know that I'm invisible.

■ Gevangene
De liedjes, en de keuze voor een specifieke taal, leveren soms een prachtig tijdsbeeld
op. Zo schreef tekstdichter Koos Speenhoff rond 1918 zijn ‘Minneliedje van een
krijgsgevangene’. Dit lied gaat over een Engelse soldaat die tijdens de Eerste
Wereldoorlog in Duitsland gevangen heeft gezeten en daarna in Den Haag belandt,
in het neutraal gebleven Nederland. Hij zoekt contact met een vrouw:
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Koos Speenhoff: ‘Wil jij with me vrijen’.
Uit: Wim Ibo, En nu de moraal... Geschiedenis van het Nederlandse cabaret 1895-1936,
1981
De eerste lieve keukenmeid
Die hij voorbij zag gaan
Die sprak hij toen zoo goed hij kon,
in 't Engels-Hollands aan.
Darling do you love me,
Sweetheart don't say no,
Wil jij with me vrijen,
Ik bemin jou so.

Het Engels was toen nog een relatief onbekende taal in Nederland. En in 1945, na
de Tweede Wereldoorlog, was dat nog niet veel anders. In dat jaar bezong Annie
de Reuver in het lied ‘Weet je wat een zoentje is?’ ook een moeizame conversatie
tussen een Engelsman en een Nederlandse - het meisje spreekt geen woord Engels.
De oplossing: Engelse les, gegeven door de beminde zelf:
Weet je wat een zoentje is
Een zoentje is ‘a little kiss’
Een meisje is ‘a little miss’
That's all my darling.

In de jaren vijftig werd het onderwerp emigratie actueel. Met grote campagnes
moedigde de overheid dit actief aan, en honderdduizenden Nederlanders overwogen
om overzee een nieuw bestaan op te bouwen. Hetty Blok en Joop Vischer jr. lieten
in het liedje ‘Wil joe hef a kup of tie’ horen hoe een aspirant-emigrantenechtpaar
het Engels alvast maar begint te oefenen:
Dan zeg ik: ‘William, ik zit te puffen van de hiet’
Dan zeg ik: ‘Hef je sometsing voor me om toe iet?’

■ Engelse leraar
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Op dat moment was de wereld in de ban van de Koude Oorlog, en daarmee had
zich ook in de muziek een nieuw thema aangediend. Jaren later, in 1984, uitte Rob
de Nijs in ‘Alles wat ademt’ zijn bezorgdheid over die permanente oorlogsdreiging.
De ironie wil overigens dat de Koude Oorlog toen al tegen zijn einde liep, maar dat
kon De Nijs niet voorzien. Zijn lied, een soort stichtelijke hymne, bevat naast het
Nederlands ook Russisch en Engels:
Laat alles wat ademt in vrede bestaan.
[In het Russisch]: De machten spelen een spel met de dood
Beide vrezend een ontmoeting in de hel
(...)
To live and let live
[In het Russisch]: Laat alles wat ademt in vrede bestaan.

Intussen was het leven van alledag gewoon doorgegaan. Op school was het Engels
een verplicht vak geworden, en het meisjeskoor Sweet Sixteen rapporteerde er in
1960 over in ‘De Engelse leraar’:
Die Engelse leraar
We letten meer op hem dan op de les
I love him so, dat mag u heus wel weten.

Maar ook de Franse les ontsnapte niet aan de aandacht. Vier maanden na ‘Comment
ça va’ hadden The Shorts wederom een hit met het lied ‘Je suis, tu es’:
Zij was de knappe assistente
(c'était la jolie assistante)
Van onze ouwe leraar Frans
(de notre vieux prof de français)
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■ Macaroni
Wanneer is er eigenlijk voor het eerst een meertalig lied in het Nederlandse
taalgebied gemaakt? Dat valt moeilijk te zeggen. Uit de zestiende eeuw dateert in
elk geval de Nederlandse versie van het kerstlied ‘In dulci iubilo’ (‘In zoete vreugde’).
De tekst is een mengsel van Latijn en Nederlands:
In dulci iubilo
singhet ende weset vro [= vrolijk]

Vanwaar toen die overschakeling van de ene naar de andere taal? In de christelijke
kerk - ontstaan tijdens het Romeinse Rijk - was het Latijn altijd de meest gebruikelijke
voertaal geweest. De kerkzangen waren dus aanvankelijk allemaal in het Latijn.
Toen er in de Middeleeuwen behoefte ontstond aan een tekst die ook het gewone
volk aansprak, begon men delen van het lied te vertalen. Steeds méér delen, en na
verloop van tijd sloeg de balans om: niet meer het Latijn voerde de boventoon maar
de volkstaal. Het Latijn trok zich terug in de refreinen. Dergelijke liederen met twee
talen hebben in de loop der eeuwen een speciale naam gekregen: macaronische
liederen. De naamgevers moesten onweerstaanbaar denken aan het Italiaanse
gerecht: een mengsel van pasta en andere ingrediënten.
Later gebeurde het taalmengen ook in de omgekeerde richting: Nederlandse
liederen werden ‘versierd’ met een paar Latijnse regels of woorden.
Ook zit er weleens een mondje Grieks in die oude kerkelijke zangen. Een bekend
voorbeeld is ‘Kyrie eleis’ (‘Heer heb medelijden’), dat te vinden is in het kerstlied
‘Nu zijt wellekome’ (Gezang 145). Ook dit lied is al oud, de oudste Nederlandstalige
versie dateert van ongeveer 1600. Griekse zinnetjes als deze zijn afkomstig uit de
Septuagint, de Griekse vertaling van het Nieuwe Testament. Alle coupletten van
‘Nu zijt wellekome’ eindigen in het Grieks:
Nu syt wellecome,
Jesu, lieven heer, (...)
Hier al in dit aerdtrijc
Syt ghy ghesien noyt meer.
Ky-ri-e-leys

Nederlands in buitenlandse teksten
Van tijd tot tijd komt er weleens Nederlands voorbij in liedteksten van buitenlandse
zangers. Meestal gaat het maar om een enkele regel of een paar woorden. Een
bekend voorbeeld is de Franstalige Belg Jacques Brel, met zijn ‘Marieke’:
Ay Marieke, Marieke, il y a longtemps
Entre les tours de Bruges et Gand
Zonder liefde, warme liefde
waait de wind, de stomme wind

En dan is er de Texaanse accordeonspeler Flaco Jimenez, die zich in zijn lied ‘En
el cielo no hay cerveza’ (‘In de hemel is geen bier’) niet alleen bediende van het
Spaans, maar ook van het Engels en Nederlands (wat ongetwijfeld te danken is
aan Jimenez' samenwerking met de Nederlandse band Rowwen Hèze - én aan de
vertaling die eerder ooit werd gezongen door Dorus en Johnny Hoes). En zo komen
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de regels ‘In heaven there is no beer / That's why we drink it here’ in het
Spaans-Engelse liedje ook voor als: ‘In de hemel daar is geen bier / Daarom drinken
wij het hier’.
Ook Madonna zong ooit Nederlands - al was het maar één zinnetje, en moest het
Nederlands de eer ook nog eens delen met zeven andere talen. In het liedje ‘Sorry’
(2006) wordt de excuusformule in al die talen overgezet:
Je suis désolée
Lo siento
Ik ben droevig
Sono spiacente

De Nederlandse zin klinkt hier, zoals een inzendster opmerkte, net alsof de paus
hem uitspreekt: ‘Iek bejn droeevieg’ en maakt ook qua woordkeus een rare indruk.
Zij ontdekte de oorzaak ervan. Als je het zinnetje ‘I am sorry’ door een vertaalmachine
als Babelfish haalt, dan zet die dat wat al te letterlijk om in ‘Ik ben droevig’.

■ Verrassend rijm
Sindsdien is het meertalige lied bepaald niet verdwenen. In de vele hedendaagse
voorbeelden zie je soms verrassend rijm. Neem nu het liedje ‘Un dos très’ van Frans
Bauer:

Frans Bauer: ‘Un dos très, elke dag is een fiësta’
Un dos très
Elke dag is een fiësta
One two three
't Is een feest voor you and me
Un deux trois
C'est la vie, zo is het leven
Eins zwei drei
Want een lach dat maakt je blij.

Hier rijmt het Duitse ‘drei’ op ‘blij’, in elk geval wel als je de Poldernederlandse
uitspraak van Frans Bauer in aanmerking neemt (‘blai’).
Aan taaloverschrijdend rijm doet ook de zanger De Aal, in zijn carnavalslied
‘Sjanson de confiture’. Nu mogen we aan een carnavalslied niet al te serieuze eisen
stellen, althans niet op het gebied van rijm, maar het heeft er alle schijn van dat ‘de
zingende tandarts’, zoals hij wel genoemd wordt, het zich in dit geval niet al te
moeilijk heeft willen maken. Zijn lied bleef in het jaar van verschijnen, 1982, dan
ook slechts drie weken in de Top 40:
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Le jour de gloire est arrivé au mon recette
La bicyclette sur un petit canapé le jeu de boules
Pernod gaat ver boven m'n pette le retteketette.

■ Onbeholpen
Nee, dan liever Gerard Cox, met ‘La belle Américaine’. De hoofdpersoon in zijn lied
komt in aanraking met een Amerikaanse dame uit Little Rock, die hij van racisme
verdenkt:
Maar hoe kun je negers haten vroeg ik fink
En zij zei: Well, I hate them 'cause they stink.
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Ook verrassend: het lied over de verschillende dieren die de ark van Noach
binnenwandelen, vlak voordat de zondvloed zal losbarsten. Veel ouderen zullen er
nog mee vertrouwd zijn (‘The animals went in two by two / Hurray, hurray’). De taal
van oorsprong, het Engels, is in de Nederlandse bewerking deels gehandhaafd en
deels vertaald. En dat levert enkele opvallende rijmtechnische onregelmatigheden
op:
The animals went in three by three
De beer, de vlo en de kanarie.

En dan tot slot enkele regels uit misschien wel het meest ingestuurde lied:
Oh darling
When we are together, I kiss you te pletter
How long heb ik jou niet meer gezien
Ik word hier nog knetter, oh please make it better
I wait here al haast een jaar of tien.

Hoewel niet iedereen de naam van de zanger nog paraat zal hebben (Theo
Diepenbrock), is de kans aanzienlijk dat u dit lied meteen kunt meezingen, en dat
het zelfs misschien de komende dagen in uw hoofd zal blijven hangen. Een halfrijm
als ‘together’ en ‘pletter’ zal de rijmexpert wellicht doen fronsen, maar één ding is
duidelijk: deze onbeholpenheden hebben een charme die je niet snel vergeet.
Op de website van Onze Taal vindt u de gehele collectie meertalige
liedteksten: www.onzetaal.nl/liedjes.
Aanvullingen blijven welkom.

Spaan
Stijl
Over schrijfstijl wilde ik het hebben. Er is niets waarop een schrijver zo jaloers kan
zijn als op de schrijfstijl van een ander. Verkoopcijfers van de concurrent kunnen
ook een bron van ergernis vormen. Reken maar dat de meeste collega's van Herman
Koch de winkelprijs van Het diner hebben opgevraagd en dat zij allang de glijdende
royaltypercentages van het standaardcontract hebben vermenigvuldigd met een via
de televisie en mond tot mond doorgebriefd oplagegetal van 150.000. Koch zelf is
niet te beroerd om hier en daar te laten vallen dat hij inmiddels een Jaguar heeft
besteld, wat het tandenknarsen er niet minder op maakt. Nee, als schrijvers iets
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kunnen, is het sommetjes maken. Feilloos houden ze bij hoe vaak een ander in De
wereld draait door mag zitten, en ze weten precies waarom hij wel en zij geen literaire
prijs hebben gekregen: ‘vriendjespolitiek’.
Maar van de virtuositeit van andermans stijl kan een schrijver (en een schrijfster
misschien nog langer) pas goed wakker liggen. Ik weet vetes in de literatuur, ik zeg
niet welke, anders moet ik weer de naam van Zwagerman noemen, die op niets
anders zijn gestoeld dan op jalousie de métier. Wie zou deze alinea van P.F.
Thomése niet graag voor zijn rekening hebben genomen?
Ik voelde twee generaties borstvorming met hun verschillende fasen van
hardheid/zachtheid in mijn rug prammen, de bijbehorende konten strelend
mijn flanken schampen, maar een harde knoeperd kreeg ik er niet van.
De wending aan het slot kun je reviaans noemen. Eerst een, in vormtechnisch
opzicht, literaire opsomming en dan opeens die chute van spreektaal. Ik geef nog
een voorbeeld om de stelling te verduidelijken dat Thomése volgens mij de grootste
stilist van zijn generatie is. Ook die zin komt uit J. Kessels: the novel, een in opperste
ontspanning geschreven hoogtepunt van humor en taaloefening. J. Kessels en de
ik-figuur zitten in de auto op weg naar Hamburg. Ze luisteren naar de countryzanger
Doug Sahm.
‘Mmm, beautiful day, mmm beautiful Texas sunshine’, neuriede J. Kessels,
terwijl hij met zijn sigarettenrook in onze kleine cabine de concurrentie
leek aan te willen gaan met de gerenommeerde Duitse staalindustrieën,
en ondertussen Dougs hardcorebegeleidingsband de steelguitar liet
klagen, de fiddle liet gieren van verdriet - maar op zo'n manier dat je er
vanzelf vrolijk van werd.
Eigenlijk zou ik hier uit geestdrift het hele boek wel willen voorlezen, maar dat zou
bij jan en alleman op bezwaren stuiten, niet het minst bij diegenen die Thomése zijn
schrijfstijl misgunnen.
De keizer op het gebied is Reve natuurlijk niet. Hoe goed ook, hij haalt het niet
bij de Maradona van de zinsconstructie, Louis Couperus. Dat dit allesbehalve een
loze bewering is, laat het volgende citaat zien.
De weg kwam, slingerde zich, ging voorbij, eenzaam, verlaten en treurig.
We zijn op een punt beland in De boeken der kleine zielen dat er van stralend
optimisme geen sprake meer is. Hoor maar hoe die weg er verder bij ligt.
Het was of de slingerende weg kwam uit lage kimmen, en ging naar lage
kimmen toe, duikende in nederigheid onder heel lage luchten, en alleen
de sparren spietsten nog, fer en recht, maar verder was er een bukken,
overal.
Een happy end is verder weg dan ooit. De grote schrijvers kunnen iets suggereren
zonder het te zeggen. Dat is de essentie van stijl.
Henk Spaan
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Ewoud Sanders
Bargoens [12]:
jatmoos
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.

Taxichauffeur Harry Boting gebruikte jatmous in zijn bestseller uit 1965 nog in de oude
betekenis.

Wat is een ‘jatmoos’? Daarop zijn twee antwoorden mogelijk. Bij navraag blijkt
dat veel mensen het woord jatmoos uit hun jeugd kennen - van het schoolplein
bijvoorbeeld. Een jatmoos, zeggen zij, is een dief.
En inderdaad, in die betekenis is jatmoos tamelijk wijdverbreid. Toch is dat niet
de oudste betekenis. Oorspronkelijk staat jatmoos voor ‘handgift; het eerste geld
dat een winkelier of koopman 's morgens ontvangt’.

■ Getippeld
In die oorspronkelijke betekenis komen we jatmoos in 1904 voor het eerst tegen,
in een boek van Bernard Canter getiteld Kalverstraat. In dit boek, dat het leven van
de Joden in Amsterdam beschrijft, zijn diverse ‘Joodse’ woorden voor het eerst
vastgelegd. Dat geldt ook voor jatmoos, dat we tegenkomen in het volgende
dialoogje:
- ‘Dag Dóvid. Heb je al handgift?’
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- ‘Natuurlijk heb ik al jatmoos. In zoo'n zaak zal men geen jatmoos hebben.’

Jatmoos gaat via het Jiddisch terug op het Hebreeuwse jad, dat ‘hand’ betekent.
Moos is in het Hebreeuws ‘geld’.
In 1906 werd jatmoos voor het eerst opgenomen in een Bargoense woordenlijst,
De boeventaal van de Amsterdamse politiecommissaris W.L.H. Köster Henke. Ook
daar vinden we het terug in een dialoogje, namelijk:
- ‘Heb je wat benosseld [hier: “verdiend”] vanavond?’
- ‘Noppes, 'k heb den heelen dag getippeld en nog geen jatmoos gehad.’
Net als veel andere ‘Joodse’ woorden kent jatmoos veel spelling- en vormvarianten.
Köster Henke vermeldt het tevens als gakmoos, jetmoos en tsjakmoos. Elders zijn
nog aangetroffen jadmoos, jatmaus, jatmoes en jatmous.

■ Toneelstukje
Zoals gezegd is handgift het eerste geld dat een neringdoende ontvangt. Het idee
is dat het geluk brengt. In 1949 schreef Maurits Dekker hierover in Amsterdam bij
gaslicht:

Jatmoos noemden de negocianten het eerste op een partij
handelsgoederen of bij de aanvang van de werkdag ontvangen geld. Het
werd met wat speeksel besproeid en zo mogelijk in een afzonderlijk
vestzakje bewaard, opdat het voor de verdere dag geluk zou mogen
brengen.
Sinds wanneer wordt jatmoos gebruikt voor ‘dief’ en hoe komt dat? In die betekenis
vinden we het sinds de jaren twintig van de vorige eeuw. Zo schreef de bekende
taalcriticus Charivarius in 1925, in een obscuur toneelstukje getiteld De inbreker en
het meisje: ‘Bij mijn thuis zeeë ze allemaal dat ik voor jatmous in de wieg gelegd
was.’

■ Mozes
Hoe kon jatmoos die nieuwe betekenis krijgen? Doordat het door de gebruikers niet
goed werd begrepen. Of, taalkundiger geformuleerd, door volksetymologie. Jatten
kende men in de betekenis ‘stelen’. En Moos is een algemeen bekende Joodse
voornaam, afgeleid van Mozes. Jatmoos werd dus geïnterpreteerd als een Moos,
een persoon, die jatte - een dief dus. Van de weeromstuit ontstond ook het
werkwoord jatmozen voor ‘stelen’.
Vanaf de jaren zestig zien we dat jatmoos steeds vaker in de betekenis ‘dief’ werd
gebruikt en steeds minder vaak voor ‘handgift’. Toch had de Amsterdamse
taxichauffeur Harry Boting nog in 1965 een grote bestseller met het boekje Wie
geeft me jatmous? En natuurlijk kwam er nog een opvolger, want zo gaat dat met
bestsellers. De titel van die opvolger luidt: Nog meer jatmous. Nieuwe ervaringen
van een Amsterdamse taxichauffeur.
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Taaltest
Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1.

a.
b.
c.

gebatickte stoffen
gebaticte stoffen
gebatikte stoffen

2.

a.
b.
c.

Jan Saliegeest
Jan-Saliegeest
jansaliegeest

3.

a.
b.
c.

mummieficeren
mummificeren
mummyficeren

4.

a.
b.
c.

requisiet
rekwisiet
rekwiziet

5.

a.
b.
c.

treiterei
treiterij
trijterij

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

ambtgenoot
kloosterbroeder
samenzwering

2. glossolalie
a. in religieuze extase spreken in onverstaanbare talen
b. wetenschap die aantekeningen bij een tekst bestudeert
c. ziekelijke neiging tot spreken in het openbaar
3. puit
a.
b.
c.

geldbeurs
slagwapen
vooruitstekende kin

a.
b.
c.

geldbeurs
slagwapen
vooruitstekende kin

4. wuit
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C. Zoek de fouten
1. Mediums als Char trekken op televisie al jaren hoge kijkcijfers, hoewel de media
geregeld aandacht besteedt aan de dubieuse methodes die zij hanteren.
2. De met hot- en cold readingtechnieken verkregen kant en klare antwoorden
waarmee deze paragnostici valsspelen, passen in het rijtje van boerenbedrog,
kwakzalverij en volksverlakkerij thuis.

D. Extra
Welk woord dat Van Dale ‘Bargoens’ noemt (‘boeventaal’), komt níét uit het Jiddisch:
gannefen (‘stelen’), gappen (‘stelen’), mollen (‘stukmaken’) of spinzen (‘uitzien naar’)?
De antwoorden vindt u op bladzijde 139 van dit nummer.

Horstlog
Big Sister
In het Europese Parlement was in maart veel te doen over de manier waarop je
gehuwde en ongehuwde dames moet aanspreken (zie ook het bericht op bladzijde
140 van dit nummer). In het Engels gaat het van oudsher om de keuze tussen Mrs
(getrouwd) en Miss (ongetrouwd). Een nieuwe Europese richtlijn schrijft nu voor:
allemaal Mrs.
In het Nederlands bestaat het probleem al een hele poos niet meer. Het vroegere
mejuffrouw voor ongetrouwde dames is intussen nagenoeg verdwenen, en iedere
dame van zekere minimale leeftijd wordt nu met mevrouw aangesproken, en vooral:
aangeschreven. Probleem opgelost.
Zelfs menskracht begint bij ons ingeburgerd te raken voor het oude en zo
kwetsende mankracht. Maar nog niet in het Engels. We kennen dit soort getouwtrek
al veertig jaar, dus het was voorspelbaar dat allerlei, veelal mannelijke,
Europarlementariërs zich ertegen zouden verzetten. Of dat ze onder de koffie
vervelende en seksistische commentaren en grappen ten beste geven.
Wat of ik daarvan vind? Nee, niet van die commentaren en die grappen; daar
schijnt weinig tegen te doen. Het gaat om de aanspreek- en aanschrijfvormen.
Ik vind het een begrijpelijke maar vervelende actie. Beslist begrijpelijk. Zolang in
Europa vrouwen en mannen nog steeds geen helemaal gelijke kansen hebben,
zolang er nog seksebepaalde inkomensverschillen en promotiekansen zijn, zolang
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er in topfuncties nog steeds relatief weinig vrouwen werkzaam zijn, en zolang er in
de koffiekamer nog van die vunze commentaren en grappen circuleren, zo lang
moet elke man beseffen dat ieder vermoeden van discriminatie een gevoelige
kwestie is. En acties om daar iets aan te doen zijn dus meer dan begrijpelijk. Zelfs
als ze niet helpen.
In het algemeen mag je ervan uitgaan dat als een taal onderscheid maakt, dat
onderscheid zinvol en nuttig is. Of, en daar gaat het nu om, dat het in het verleden
zinvol en nuttig was. Miss of Mrs was ooit belangrijk, want het duidde op iemands
wel-of-niet-beschikbaarheid op de huwelijksmarkt. Menige Mrs die destijds maar
wat graag met Miss werd aangesproken. Dat is nu niet meer zo, heb ik mij laten
vertellen. Ook niet in de Engelstalige wereld. De normale gang van zaken is dan
dat zo'n onderscheid vanzelf verdwijnt. Ongeveer zoals dat in het Nederlands
gebeurd is.
Maar Britten die opgevoed zijn rond 1960 en 1970 hebben uit een boekje vernomen
dat het heel belangrijk en beschaafd is om Missen en Mrs'en goed uit elkaar te
houden. Dat die etiquette intussen juist onfatsoenlijk geworden is, dat hebben ze
nog niet geleerd. Zonder etiquetteboekjes zou het Engelse probleem niet bestaan.
Zo bezien gaat het enkel om een actualisering van de Britse omgangsvormen. Daar
ben ik een voorstander van.
Maar vervelend is alleen dat zulke ijveraars meteen ook de smaak te pakken krijgen
en denken dat ze de taal kunnen verbouwen door andere woorden te verbieden,
zoals weerman of vuilnisman, ook in gevallen dat het mannen zijn. Ik ben een
verklaard tegenstander van alle Big Brothers die zich aan mijn taal vergrijpen. Blijf
eraf. Vraag, ja eis gelijke vrouwenrechten, inclusief het recht om met Mrs
aangeschreven te worden, maar ga niet aan de taal prutsen. Weervrouwen mogen
voor mijn part een eigen titel opeisen, maar ik wil de weerman die een man is, een
weerman blijven noemen.
Joop van der Horst

Onze Taal. Jaargang 78

136

Plakkeroni met dood beest
Vieze gerechtnamen aan de eettafel
Taaladviesdienst
Smurrie, grondsnikkels, poep-van-demakke-beer-saus: het Nederlands
blijkt over te lopen van onsmakelijke benamingen voor misschien wel heel
lekker eten.

Smurrie? Kots? Drab? Er zijn veel onsmakelijke woorden voor voedsel.
Foto: Onze Taal

Wat dacht u hiervan? Blub met brokjes als ontbijt, een lunch met boterhammen
vlooienkaas en kattenspuug, en 's avonds een exquis diner van groene smurrie,
pasta stinkbek en schokbeton toe. We konden dit menu samenstellen met de vele
reacties die binnenkwamen op een oproep op ons weblog (taal.web-log.nl). Daar
hadden we de lezers gevraagd: wat voor vieze benamingen voor (vaak juist met
smaak gegeten) gerechten gebruikt u thuis? Hier een greep uit de meer dan
driehonderd namen.
Smurrie blijkt lang niet het enige woord te zijn voor iets onbestemds pruttelends
in een pan - zie het kader op deze bladzijde. De meeste ingezonden woorden zijn
een stuk preciezer dan smurrie of prut. Zo zijn er talloze woorden die de consistentie
van een gerecht verbeelden. Plakkerige macaroni wordt in veel huizen ‘plakkeroni’
genoemd. En wat dacht u van ‘bakstenen met cement’ voor gehaktballen in nogal
dikke pindasaus? Of ‘scheermesjes’ voor snijbonen? En er zijn mensen die smullen
van boterhammen met ‘kettingvet’ (appelstroop) of die er geen tongeworst maar
‘glas-in-lood’ of ‘pisbakkenmarmer’ op doen.

■ Kinderboerderijsoep
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Minstens zo beeldend, misschien wel iets té, zijn de overduidelijke verwijzingen
naar dode dieren of zelfs mensen, waarbij het trouwens niet alleen vegetariërs zijn
die het aan tafel over ‘dood beest’ hebben. Sommige vleeseters genieten van
‘roadkill’ of een ‘middenbermongeval’. In ten minste één gezin wordt gesmuld van
‘kinderboerderijsoep’: soep van diverse soorten vlees. Gehakt en gemalen vlees
doet het altijd goed: een gehaktschotel kan ‘Stalingrad’ genoemd worden, en een
toastje met filet américain is ‘toast kannibaal’. Cornedbeef werkt ook op de fantasie:
het heet, al dan niet op brood, onder meer ‘koude aap’, ‘broodje overreden’, ‘gemalen
schoonmoeder’ en heel politiek incorrect ‘gehakte neger’. En omdat rozijnen door
verschillende mensen worden aangezien voor ‘dooie vliegen’, heten Sultana's ook
wel ‘dooievliegenkoekjes’.
Niet alle ‘dode namen’ verwijzen naar vlees. Witlof, een groente die het net als
andijvie opvallend vaak moet ontgelden, heet niet alleen ‘snot’, ‘snotpinnen’ of ‘grijze
dweilen’ (stukgekookt), maar als hele stronkjes ook wel ‘zeehondenlijkjes’ of - met
ham eromheen - ‘dooie vogeltjes’. Koolraap wordt aangekondigd als ‘dooie vingers’
en een aspergehaatster ziet vol afgrijzen haar moeder ‘grondsnikkels’ eten. Uiteraard
zijn ook spruiten weleens de pineut: ‘kotsballen’, ‘natte proppen’ en - als smoes om
de ware aard ervan voor een protesterend kind te verbergen - ‘aan elkaar geplakte
heggenblaadjes’.

Vies voer
Een greep uit de woorden die een niet nader te definiëren substantie in het algemeen
aanduiden:
bocht, brouwsel, derrie, drab, fabrieksel, gore troep, gore zooi, grei, klieder, kui,
meuk, moeraswater, preu (‘nette’ uitspraak van prutje), prut(je), prutpot, prutsel,
ranzig voer, roerbakzooi, rokmok/rotmok, schmuk, smeerlapperij, smurrie,
stinksmurrie, studentenprut, troep, zeut, zut.

■ Dun in de broek
De grootste verzameling vieze gerechtennamen heeft te maken met dingen die
iedereen vies vindt: alles wat het
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lichaam aan de goede of verkeerde kant verlaat. Chocolade- en vanillevla wordt
‘poep en pies’, en satésaus roept de wildste associaties op: ‘jappenkak’,
‘poezenpoep’, ‘poep-van-de-makke-beersaus’ en ‘dun in de broek’. De
‘kotsbenamingen’ zijn zó talrijk dat ze een apart kader hebben gekregen (zie het
kader op deze bladzijde). Veel inzendingen werden beeldend toegelicht: ‘Een groot
succesnummer: kattenkots! Dat is een soort kaasfondue waar je stukjes rauwe ham
en champignons doorheen roert. Als je bezoek hebt, kun je de kleur wat ophalen
door er peterselie doorheen te doen...’
Het vaakst wordt er waarschijnlijk een benaming verzonnen bij een gerecht dat
van zichzelf geen naam heeft. Vooral als er op een dag allerlei etensresten van de
dag of dagen ervoor in één gerecht worden verwerkt, of als je geen boodschappen
hebt gedaan en aangewezen bent op wat er nog in huis is, ontstaan de wonderlijkste
gerechten. Soep van wat er voorhanden is, heet dan ‘frigosoep’, ‘noodsoep’ of
‘troepsoep’; gerechten van minder vloeibare aard zijn ‘hussiemussie’, ‘hutsefluts’,
‘kerrierommel’, ‘petanka de la maison’, ‘potje kluts’, ‘ratsjekwatsj’, ‘rijst met rokmok’
of ‘rijst met vullis’, ‘smurfpot’ en ‘stortpot’. En op de camping maak je toch gewoon
‘campingklieder’?

■ Kluitje in het riet
Tot slot bestaan er veel termen die eigenlijk helemaal geen gerecht benoemen.
‘Hussen met je neus ertussen’ of een variatie daarop is een antwoord dat talloze
kinderen vanuit de keuken kregen als ze hadden gevraagd: ‘Wat eten we vandaag?’
Andere antwoorden waarmee kinderen met een kluitje in het riet worden gestuurd,
zijn ‘blauwe zuljewelzien’, ‘stront met streepjes (door elkaar geroerd)’, ‘gebakken
vensterbanken’ en ‘gemalen kopspijkertjes’. Ook werd een paar keer ‘poep van de
radja’ of ‘stront van de malle radja’ genoemd (bedoeld: maharadja, al weten we niet
waarom). Een antwoord mét een standaardreactie daar weer op is: ‘Stront met
bonen.’ ‘Bah, alwéér bonen?’
En voor wie zich afvroeg hoe iemand in vredesnaam de dag doorkomt met het
menu waarmee dit artikel begon: dat valt best mee als je weet dat het gaat om
biogarde met cruesli, brood met komijnekaas en sandwichspread, en erwtensoep,
pasta met blauwekaassaus en griesmeelpudding.

Overgeven
Allerlei gerechten zien eruit ‘alsof ze al eens gegeten zijn’: als braaksel dus. Een
overzicht van verschillende soorten overgeefsel, met een hoofdrol voor een populair
smeersel van Heinz.
apenkots

‘bananenvla’, ‘sandwichspread’

bakje spauwsel

‘broodpap’

berenkots

‘sandwichspread’

braaksel

‘gehakt met tomaten en ui’
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drakenkots

‘groene limonade’, ‘roerbakgerecht van
Chinese kool, kruiden, fruit’ en
‘aardappelpuree’

eendenkots

‘erwtensoep’

engelenkots

‘wittebonenstamppot’

hondenkots

‘goulash’, ‘rijst met gehaktsaus’

kattenkots

‘fondue met kaas, rauwe ham en
champignons’, ‘sandwichspread’, ‘toast
met makreel’

kippenkots

‘kipragout’, ‘saus van champignonsoep,
roomkaas en kip’

kokkelbrok

‘bloemkool-gehaktschotel’

kotsballen

‘spruitjes’

Kra-overgeef

‘Lu Cracottes’

Leidse kots

‘pasta met spinazie-roomsaus’

muizenkots

‘sandwichspread’

uilenbraaksel

‘vleessalade’

vleeskots

‘stoofvlees’

Nieuw: Woordpost
In april is de e-mailnieuwsbrief Woordpost van start gegaan. Het is de opvolger van
Lenthe KriQ. Tweemaal per week staat in Woordpost een moeilijk woord uit een
actueel nieuwsbericht centraal. U leest bijvoorbeeld in de krant of op internet: ‘Enkele
jaren geleden opende de regering op de geconfisqueerde haciënda een
antidrugsmuseum.’ Confisqueren is al lastig, maar wat is een haciënda nu toch ook
weer? Woordpost geeft zo'n woord in een wat bredere context, legt uit wat het
betekent en hoe je het uitspreekt, uit welke taal het komt en wat er nog meer over
de herkomst en de betekenis te vertellen valt. Woordpost wordt samengesteld door
de Taaladviesdienst van Onze Taal.
U kunt u gratis aanmelden via www.woordpost.nl.

Donaties 2009
Opnieuw hebben duizenden leden van Onze Taal bij het betalen van hun contributie
voor 2009 gehoor gegeven aan de oproep om het Genootschap Onze Taal te
steunen met een (voor de inkomstenbelasting aftrekbare) donatie. Om precies te
zijn: 5675 leden doneerden samen €57.700.
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 was bijzonder welkom.
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Guus Middag
Zong
Tijdmachine
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.
Op de radio hoor ik een stem zeggen: ‘We hebben poep aan de regels als we de
hond uitlaten.’ Het is onderdeel van een SIRE-campagne tegen onbewust asociaal
gedrag. De bedoeling zal wel zijn dat we, of althans de hondenbezitters onder ons,
ons bewust worden van ons gedrag bij het uitlaten van de hond. Omdat wij poep
aan de regels hebben, hebben anderen vaak poep aan de schoen.
Het klonk mij erg netjes in de oren. Bewust beschaafd geformuleerd, om de
overtreders onder ons niet bij voorbaat tegen de haren in te strijken. In het dagelijks
leven heb ik deze nette variant nog nooit gehoord. Op straat heeft men niet ergens
poep, maar schijt aan. Een van de mooiste rijmen uit de straattaal is van rapper
Appa, uitgesproken met een sterke Amsterdamse ij: ‘Ik heb schijt / aan de overheid.’
Het was het korte en krachtige begin van een lange opsomming van zaken waar
Appa een hekel aan heeft (‘Ik heb schijt’, 2007).

■ Ellende
Zijn collega-rapper Dio zegt het al even kort en krachtig in de openingsregels van
zijn lied ‘Tijdmachine’ (2008), ook met een sterk Amsterdamse ij: ‘Zie, als ik terug
kon in de tijd, / dan had ik niet zo veel schijt.’ Het was me uit het hart gegrepen.
Iedereen die weleens iets fout heeft gedaan, kent deze verzuchting: kon ik het nog
maar eens overdoen, dan zou me veel ellende (problemen, last, stront aan de
knikker, ‘schijt’) bespaard zijn gebleven.
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Dio en Sef: ‘Zie, als ik terug kon in de tijd, dan had ik niet zoveel schijt.’

In het geval van Dio (Diorno Braaf, geb. 1988) zou dan vooral zijn schoolloopbaan
veel vlotter zijn verlopen, zo maken we op uit het eerste deel van zijn rap. Hij zou
dan om te beginnen niet zo vaak te laat zijn gekomen. En dus was hij minder vaak
geschorst geweest. Dan had hij wél doorgezet. De moed níét opgegeven. Wél iets
bereikt. En dan zou zijn moeder (‘me mams’) nu wél trots zijn geweest. Er volgt nog
een enorme hoeveelheid tekst, in een enorm hoog tempo uitgesproken, over alles
wat er op school en thuis in het leven van Dio is misgegaan. Het klinkt opgefokt, en
dat klopt ook wel, volgens de analyse van Dio zelf: ‘Als ik terug kon in de tijd, / had
ik niet zo veel stress.’
Gelukkig is daar dan Sef (Yousef Gnaoui, geb. 1984), die samen met hem het
veel melodieuzere couplet gaat zingen. Sef heeft een zachte stem. Na de haastig
hakkende rapregels klinkt het lied nu opeens vrolijk, en heel meezingbaar, op een
aanstekelijk ritme, met een grappig bromzoemertje eronder: ‘Als ik denk aan al die
dagen / dat ik mij zo heb misdragen, / dan denk ik: had ik maar een tijdmachine,
een tijdmachine.’

■ Spaarrekening
Daarna rapt Dio snel weer verder over iets anders wat in zijn leven is misgelopen:
de liefde. Het probleem kan kort worden samengevat: ‘Als ik terug kon in de tijd, /
was je nu hier bij mij, / was ik niet meer alleen, / dan had ik je aan mijn zij.’ Dio is
dom geweest in de liefde. Veel te vaak weg, niet attent genoeg, beloftes niet
nagekomen, ruzie gemaakt, stomme dingen gezegd. Nu heeft hij spijt en zou hij wel
terug willen in de tijd: ‘Als ik terug kon in de tijd, / was je nu niet meer mijn ex.’
En dus zingt hij nog maar weer eens, in het meezingrefrein, over zijn verlangen
naar een tijdmachine. Hij heeft er geen, helaas. Vroeger zou hij er een hebben gejat,
maar Dio wil zijn leven beteren. Hij wil zich vanaf nu gaan ‘gedragen’ en dus gaat
hij nu, mooiste regel van het lied, spáren voor een tijdmachine. Het is het toppunt
van braafheid: een rapper met een spaarrekening. En het toppunt van kinderlijk
denken: sparen voor een tijdmachine en geloven dat daarmee dan al je fouten weer
weggetoverd kunnen worden. Het zou een mooi einde van het lied kunnen zijn, als
in een sprookje: en Dio en Sef leefden nog lang en gelukkig.
Maar dan komt er nog wat. Na alle toegegeven fouten en goede voornemens
komt in het derde en laatste deel de ware Dio naar voren. Hij neemt alles weer terug,
zo lijkt het. Denk maar niet dat ik mijn leven echt zou willen veranderen, zegt hij
daar. ‘Als ik terug kon in de tijd, / was ik precies hetzelfde.’ En dan zou alle ellende
opnieuw beginnen, en dan zelfs nog erger, zo voorspelt hij ons, met herwonnen
bravoure, in hetzelfde hoge tempo. Dio zal niet veranderen. ‘Als ik terug kon in de
tijd, / was ik hetzelfde kind.’ Mooie cyclische opbouw. Zo zijn we weer terug bij het
uitgangspunt. En zie, daar is ook de schijt uit de openingsregels weer terug: ‘Al
vanaf het begin / heb ik alleen maar schijt / aan wat iedereen van me vindt.’ Het is
wel duidelijk. Dio heeft poep aan de regels van zijn opvoeders. Maar zo zegt hij het
zelf gelukkig niet.
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Frank Jansen
Hom of kuit
Moet de ij één letter 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.
De tweeklank die we vroeger, voordat het Poldernederlands zijn intrede deed,
uitspraken als ‘ει’ wordt in schrift weergegeven als ij of ei. Die ij wordt (evenals de
ei en alle andere tweeklanken) als een combinatie van twee lettertekens beschouwd:
de i en de j. Is het niet beter om de twee tekens samen als één letter te beschouwen,
en de ij in het alfabet tussen de x en de z te zetten?

Voorstander
Hoe meer we in het schrift één klank kunnen weergeven door één letter, des te
beter. Tegen deze regel zondigt de i plus j. Daarom kunnen we voortaan de ij beter
als één letterteken beschouwen. Eigenlijk doen we dat al lang. Schrijven we
aardrijkskundige namen die met een ij beginnen niet met een IJ? Het is IJsselmeer,
geen Ijsselmeer. Een ij als aparte letter op de toetsenborden versnelt verder de
communicatie, een voordeel bij sms-berichten, waar letters door middel van diverse
toetscombinaties moeten worden samengesteld. Die berichten worden ook iets
korter en dat is handig als je maar 140 posities hebt, zoals bij het twitteren.
Maar welke plaats geven we de nieuwe letter in het alfabet? Dat moet de 25ste
zijn, oftewel de plaats van de i-grec. Daarmee slaan we drie vliegen in één klap.
Ten eerste is die Griekse y een onding dat alleen een paar leenwoorden nodeloos
cachet verleent. Ten tweede is de y verwarrend omdat hij soms moet worden
uitgesproken als een ‘i’ (zoals in symbool), soms als een ‘ie’ (zoals typen) en andere
keren weer als een ‘j’ (yoghurt), terwijl we hem in het alfabet een ‘ει’ noemen. Maar
veel belangrijker is dat woorden die met een ij beginnen dan weer teruggevonden
kunnen worden in de naslagwerken. Hele generaties weten niet meer dat je die
woorden kunt vinden door eerst bij de i en dan bij de j te kijken. Daarom schikken
commerciële alfabetische lijsten zoals de Gouden gids de ij onder de y.

Tegenstander
Eerst maar even iets over die zogenaamde onterugvindbaarheid van ij-woorden.
Dit argument heeft zijn kracht verloren nu ons zoekmachines als Google ter
beschikking staan. Dan de andere redenen om de ij op de plaats van de y te zetten.
Is uit de vorige spellingveranderingen dan niet duidelijk geworden dat je niet
ongestraft een detail in het spellingsysteem kunt veranderen? Als de ij de y verdringt,
hoe moeten we dan al die Griekse en Engelse woorden schrijven, zoals symbool
en hype? Te vrezen valt dat zo een kleine wijziging een kettingreactie van
spellingveranderingen op gang brengt.
Maar ook los van zijn eventuele plaats in het alfabet zijn er goede redenen om
de ij te laten zoals hij is. De i en de j zijn internationaal bekende lettertekens, maar
de ij niet. Met zo'n aparte letter wordt het Nederlands er niet gemakkelijker op. Niet
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alleen buitenlanders maar ook computerprogramma's zullen de ij moeten leren. En
bij het twitteren en sms'en mag de eenletterige ij dan een heel teken winst opleveren,
bij het programmeren is het juist meer tikwerk. In html-code (gebruikt voor
internetpagina's) moet je bijvoorbeeld die ij van één letter weergeven met de moeilijk
te onthouden code &#307;. ‘Wij zijn blij’ wordt dan: ‘W&#307; z&#307;n bl&#307;’.
Ten slotte is de ij als zichtbaar residu van onze taalhistorie iets wat een aantal
mensen dierbaar is. En daarmee komen we terug bij het belangrijkste argument:
onze spelling is voor alles gebaat bij rust. Die ij mag dan net even sneller en korter
zijn, maar is dat de poespas van de verandering waard?

Wat vindt u ervan? Moet de ij één letter worden?
Geef voor 18 mei 2009 uw mening op onze website: www.onzetaal.nl/homofkuit.
Of stuur een briefkaart met ‘ij: één letter’ of ‘ij: twee letters’ naar de redactie
van Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In de volgende aflevering de
uitslag.

Uitslag vorige stemming
Moeten de traditionele universitaire studies moderne talen ‘verbreed’ worden? Daar
bent u duidelijk huiverig voor: 70 stemmers (69%) vinden van niet, slechts 32
stemmers (31%) vinden van wel. Onder de kleine groep voorstanders zijn wel
mensen die zelfde voordelen van zo'n brede studie op de arbeidsmarkt hebben
ondervonden. Veel tegenstanders zijn bang voor oppervlakkigheid. Zij benadrukken
de diepgang van de historische, vergelijkende en literaire benaderingen. Een van
hen wijst erop dat de zo toegejuichte onderdompeling in een andere taal en cultuur
haaks staat op de echte uitdaging bij zo'n studie: de continue kritische vergelijking
van de uitdrukkingsmogelijkheden in de eigen en in de vreemde taal. Een andere
tegenstander protesteert tegen het gebruik van de term verbreding, die daarom
hierboven tussen aanhalingstekens is gezet.

Antwoorden Taaltest
(zie bladzijde 133)
A. Spelling
1.
2.
3.
4.
5.

c. gebatikte stoffen
c. jansaliegeest
b. mummificeren
b. rekwisiet
b. treiterij
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B. Woordenschat
1.
2.
3.
4.

a. ambtgenoot
a. in religieuze extase spreken in onverstaanbare talen
a. geldbeurs
c. vooruitstekende kin

C. Zoek de fouten
1. halen hoge kijkcijfers of trekken veel kijkers, besteden, dubieuze, methoden
mag ook.
2. coldreadingtechnieken, kant-en-klare, paragnosten, vals spelen, passen in het
rijtje of horen in het rijtje thuis.

D. Extra
Spinzen (‘uitzien naar’) komt niet uit het Jiddisch; het gaat vermoedelijk terug op
het Franse woord espenser (‘bedenken, zich voorstellen’).
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Redactie Onze Taal
Tamtam
Gooise r populair bij Friese meisjes
Friese meisjes zijn erg te spreken over de ‘Gooise r’ - de vooral in de Randstad
voorkomende r waarbij de tong naar het midden van het gehemelte gaat zonder dat
te raken, goed te horen bij onder anderen nieuwslezeres Sacha de Boer.
Taalkundigen Jessica Koppers en Renée van Bezooijen kwamen tot deze conclusie
in It beaken, het tijdschrift van de Fryske Akademy. Zij onderzochten bij dertig Friese
meisjes tussen de 12 en de 16 jaar hoe ze aankijken tegen zo'n Gooise r. De meisjes
blijken die erg te waarderen, en hem bovendien graag te willen gebruiken.
De onderzoeksters kozen als proefpersonen alleen meisjes omdat eerder
onderzoek leek te suggereren dat zij de Gooise r het snelst overnemen - sneller
dan jongens en sneller dan ouderen. In het onderzoek kregen de meisjes fragmenten
te horen van andere meisjes die de r op verschillende manieren uitspraken.
Vervolgens moesten ze hun oordeel geven over de uitspraken en de spreeksters
door vragen te beantwoorden als ‘Zou je zelf zo willen spreken?’, ‘Welke cijfers denk
je dat dit meisje haalt?’ en ‘Denk je dat dit meisje er leuk uitziet?’ Uit de antwoorden
van de Friese meisjes bleek dat spreeksters met een Gooise r meer werden
gewaardeerd en slimmer werden gevonden.
Volgens Koppers en Van Bezooijen is het een kwestie van tijd dat Friese meisjes
de Gooise r ook echt gaan gebruiken. Ze verwachten zelfs dat die r op den duur in
het Standaardnederlands van Friezen zal worden opgenomen. Of hij ook in het
Fries zal verschijnen, durven ze niet te zeggen.

Sekseneutrale taal in het Europees Parlement
Ambtenaren en vertalers van het Europees Parlement mogen geen seksegebonden
termen als mankracht en commissie van wijze mannen meer gebruiken. Dat staat
in een brochure met richtlijnen voor sekseneutraal taalgebruik die half maart op
initiatief van secretaris-generaal van het Europees Parlement Harald Rømer is
uitgedeeld aan alle ambtenaren van het Europarlement. Ook verwijzingen naar de
huwelijkse staat, bijvoorbeeld het Engelse onderscheid tussen Miss voor
ongetrouwde en Mrs voor getrouwde vrouwen, moeten vermeden worden.
De secretaris-generaal meent dat seksegebonden woorden discriminerend,
vooringenomen of denigrerend kunnen overkomen, en dat het daarom belangrijk is
ze zo min mogelijk te gebruiken. De nieuwe regels gelden alleen voor de ambtelijke
staf en vertalers, niet voor Europarlementariërs.
Wel hebben verschillende parlementsleden kritiek geuit op het boekje - vooral
Britten, maar ook enkele Nederlanders en Vlamingen. ‘Gelijkwaardigheid tussen
seksen is prima, maar ik word echt niet boos als ik als vrouw word aangesproken.
Integendeel. Het Europees Parlement zou echt andere prioriteiten moeten hebben
dan dit geneuzel’, zei Europarlementariër Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) in
Trouw. Philip Claeys van Vlaams Belang noemt de brochure op zijn weblog ‘een
zoveelste verspilling van belastinggeld’.

Nederlands onderwijs verplicht voor Vlaamse kleuters
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Met ingang van het schooljaar 2010-2011 moeten kleuters in Vlaanderen een jaar
Nederlandstalig kleuteronderwijs hebben gevolgd voordat ze naar de lagere school
mogen. Deze maatregel, een initiatief van de Vlaamse minister van Onderwijs Frank
Vandenbroucke, werd half maart goedgekeurd door het Vlaamse parlement.
Uit de praktijk blijkt dat veel kinderen die geen of weinig Nederlandstalig
kleuteronderwijs hebben gehad hun schoolcarrière beginnen met een taalachterstand
die later nog moeilijk in te halen is. Vooral kinderen die van huis uit niet vertrouwd
zijn met het Nederlands lopen tegen een taalachterstand aan.

Taaluniecentrum Nederlands als Vreemde Taal geopend
Begin april vond in Brussel de officiële opening plaats van het Taaluniecentrum
Nederlands als Vreemde Taal. In dit centrum, opgezet en gefinancierd door de
Nederlandse Taalunie, kunnen leraren uit de hele wereld advies krijgen over het
doceren van de Nederlandse taal in een anderstalige omgeving. Met name in onze
buurlanden wordt op allerlei niveaus Nederlandse les gegeven, en daarnaast zijn
er wereldwijd zo'n tweehonderd universiteiten waar Nederlands wordt gedoceerd.
Voor universitaire docenten bestond al een adviesinstantie: het Steunpunt Nederlands
als vreemde taal in Amsterdam. Dit steunpunt is opgeheven, en de activiteiten zijn
overgedragen aan het nieuwe, breder opgezette centrum.
Docenten kunnen in het centrum persoonlijk advies krijgen, of ze kunnen zelf
zoeken in online databanken met didactische methoden en leermiddelen. Ook
worden er cursussen en studiedagen voor hen georganiseerd.

Van de website Taaluniecentrum Nederlands als Vreemde Taal.
© Reinhart Croon

Enkele weken eerder besloot de Taalunie ook extra steun te bieden aan literair
vertalers. Omdat er een groeiende vraag is naar vertalingen van en naar het
Nederlands, zijn er ook meer vertalers nodig. De Taalunie gaat geld steken in een
nieuw te ontwikkelen masteropleiding (de specialistische fase in het hoger onderwijs),
en in bijscholingsprojecten.
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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).

Anderen
Samuel Camphuijsen - Purmerend
Bij de verslaggeving van rampen, ongelukken en dergelijke hoor je vaak zinnen als
‘Bij de brand vielen zeven doden en raakten vijf anderen gewond.’ Het lijkt me logisch
dat dat anderen waren dan de doden. Die tel je toch niet bij de gewonden?

Gratis lot winnen
A.B. Hobbel - Hekelingen
Tussen de vele drukwerken die mijn brievenmandje te verstouwen krijgt, vond ik
een folder met de tekst: ‘Win een gratis lot!’ Dat lijkt me een geweldige prijs, een lot
uit de loterij zogezegd: iets winnen, en dan nog gratis ook.
Een paar weken later stond in het regionale katern van het AD de kop: ‘Gratis
fiets als beloning’. Ook hier lijkt me sprake van een woordovertolligheid. Er zijn
situaties te bedenken waarin een beloning niet gratis is, bijvoorbeeld posten voor
een winkel met als beloning een fiets voor €1,-. Maar dan zou de kop anders moeten
luiden.

Op rij
Jurgen Nijhuis - Haarlem
Er wordt in de media steeds minder gesproken over ‘achtereenvolgens’,
‘opeenvolgend’ of ‘achter elkaar’. Een serie gebeurtenissen wordt tegenwoordig
vaker aangeduid met op rij. Bijvoorbeeld: ‘Voor de vierde dag op rij was het zonnig
vandaag.’ Op rij veronderstelt dat het fysieke zaken betreft, terwijl het daar in de
praktijk (zoals met die dagen) nooit voor gebruikt wordt. Ik zou zelf ook het woordje
een gebruiken: op een rij.
Op rij wordt te pas en te onpas gebruikt (terwijl er dus heel gebruikelijke
uitdrukkingen voorhanden zijn) door nota bene mensens van wie je enig taalgevoel
zou mogen verwachten (nieuwslezers, verslaggevers en journalisten). Kromme
tenen krijg ik ervan!

‘By far de grootste ever’
Carla den Hartog - Utrecht
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De Stadsschouwburg Amsterdam is klaar met de verbouwing, aldus een grote
advertentie in NRC Handelsblad van 18 februari: ‘Zeven jaar heeft het geduurd, by
far de grootste ingrepen in het gebouw ever.’ Ik struikel even over deze zin voordat
ik doorheb dat er zonder enige reden (en zonder verdere markering) Engels gebruikt
wordt. Blijkbaar is Nederlands niet heftig genoeg om duidelijk te maken hoe ingrijpend
het allemaal was. Ik zal het niet gaan bekijken, want ik wil eigenlijk nooit meer naar
de Amsterdamse schouwburg.
Is mijn ergernis overdreven? Ja, maar ik ben in ieder geval consequent. Ik heb
ook mijn favoriete shampoo een keer niet gekocht omdat er opeens een sticker op
zat met de kreet ‘Nieuwe formulering!’ Je wilt toch niet elke ochtend tegen een
taalfout aankijken?

Ingevlogen worden
Carla Teeuwen - Anna Paulowna
De laatste tijd valt het mij op dat men niet meer spreekt over mensen die ergens
heen reizen met het vliegtuig of over mensen die naar hun bestemming zijn gevlogen,
maar over mensen die ‘worden ingevlogen’.
Ik hoorde dit bijvoorbeeld bij Pauw & Witteman op 20 november 2008.
Trendwatcher Adjiedj Bakas vertelde: ‘Singapore heeft (...) personen (...) vanuit de
hele wereld ingevlogen.’ Alsof het over een partij pakketjes gaat die ergens worden
ingeladen, in plaats van mensen die zelfde actie hebben ondernomen om in een
vliegtuig te stappen.

Gesignaleerd
Geschoend
Pieter H. Kluivers - Neede

George W. Bush wordt geschoend, op 14 december 2008.

Op teletekst trof ik eind februari het woord geschoend aan, in de kop ‘Israëlische
woordvoerder geschoend’. Voor mij was het woord (met de betekenis ‘een schoen
naar je hoofd geworpen krijgen’) nieuw. Evenwel, uit enig speurwerk via Google
bleek dat het woord op internet heel vaak voorkomt, en overigens lang niet altijd in
combinatie met Bush (die naar mijn indruk als eerste met schoenen werd bekogeld,
eind 2008 in Irak).
De zoekactie leidde onder meer naar een column van Hans Manders van 26
februari 2009 op Cubra.nl: ‘Ik had de muis geschoend. Ik hoefde hem daarna nog
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maar één mep te geven, met de schoenzool, om hem definitief onschadelijk te
maken.’
Kennelijk is schoenen - in tegenstelling tot het al wat oudere ‘taarten’ - iets wat
je niet alleen autoriteiten kunt aandoen.

Met schoenen gooien
Robert van Muijen - Den Bosch
In onze advocatenpraktijk gesignaleerd (tijdens de afwikkeling van een dienstverband
waar verschillende partijen wel wat op elkaars gedrag hadden aan te merken):
‘Omtrent de redenen zal ik niet met schoenen gooien.’ Kennelijk heeft de behandeling
die oud-president Bush eind 2008 in Irak ten deel viel nu alweer een figuurlijke
betekenis gekregen. Met schoenen gooien: ‘stennis schoppen, uit de slof schieten’.

Want immers
Frans Stoks - Maastricht
Steeds vaker kom ik de laatste tijd zinnen tegen waarin zowel want als immers staat:
‘Hij bleef thuis, want hij was immers snipverkouden.’ Op het gymnasium heb ik
geleerd dat die twee woorden precies hetzelfde betekenen, net als het paar ofschoon
en hoewel.
Opvallend vind ik verder dat het laatste koppel steeds vaker wordt vervangen
door het onelegante ondanks het feit dat.
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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.

De Belgische taalstrijd in Afrika
Sinds België in 1830 een staat werd, is de binnenlandse politiek er bepaald door
de tegenstelling tussen het Franstalige Wallonië en het Nederlandstalige Vlaanderen,
oftewel de taalstrijd. Maar in hoeverre heeft die taalstrijd zijn sporen nagelaten in
de voormalige Belgische koloniën Congo, Rwanda en Burundi? En is hij ook van
invloed op de huidige politieke betrekkingen tussen de landen? Het zijn vragen die
centraal staan in het boek Kuifje & Tintin kibbelen in Afrika van de Belgische journalist
en geschiedkundige Evert Kets.
Kets laat zien dat de taalstrijd de verhouding tussen België en de voormalige
koloniën in hoge mate bepaald heeft - en dat dat nog steeds zo is. Illustratief hiervoor
is een incident uit 2008, toen de Nederlandstalige Belgische minister van
Buitenlandse Zaken De Gucht vanwege uitspraken over mensenrechten en corruptie
in aanvaring kwam met de Congolese president Joseph Kabila. Opmerkelijk genoeg
kreeg Kabila steun van De Guchts Franstalige coalitiepartners. Deze botsing had
alles te maken met de taalstrijd, zet Kets in zijn boek uiteen.
Congo was een Belgische kolonie van 1885 tot 1960, toen het onafhankelijk werd.
Het is het grootste Franstalige land ter wereld, maar als alles volgens de regels was
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gegaan, had het Nederlands er nu ook een officiële status gehad. Er waren decreten
die dit verordonneerden, maar die werden niet uitgevoerd en het Frans werd de
voertaal. Het Nederlands was de taal van de impopulaire lagere ambtenaren, en
de geheimtaal die werd gebruikt als men geen Frans wilde spreken. De taal kreeg
zodoende een slechte naam, en flamand was een scheldwoord. De Afrikanen
omarmden het Frans, en zagen in de emancipatiestrijd van het Vlaams enkel een
extra barrière voor hun eigen ambities.
Het resultaat van deze verfransing van de ‘Grote Merenregio’, zoals de drie landen
ook wel worden aangeduid, is dat Nederlandstalig en Franstalig België er verschillend
tegenaan kijken. Vlaanderen en de Vlaamse politici zien ze als ontwikkelingslanden
die steun nodig hebben, maar de Franstaligen hebben een minder afstandelijke
visie en beschouwen ze veel meer als een volwaardige partner - en dat is in een
notendop de verklaring voor het incident met De Gucht.

Kuifje & Tintin kibbelen in Afrika. De Belgische taalstrijd in Congo, Rwanda
en Burundi is een uitgave van Acco en kost €19,50 (gelijmd, 123 blz.).
ISBN 978 90 334 7391 3

■ Stadsfries

Het zogeheten Stadsfries was gedurende een groot deel van de twintigste eeuw de
belangrijkste voertaal in onder meer de steden Leeuwarden, Sneek en Bolsward.
Over de oorsprong ervan is in het verleden veel te doen geweest. Is het Nederlands
in een Friese mond of- een mengtaal? In hun populair-wetenschappelijke
oorsprongen van het stadsfries gaan Cor van Bree en Arjen P. Versloot aan de hand
van de uitspraak, woordenschat, vormleer en zinsbouw van het Stadsfries uitgebreid
in op deze vraag. De conclusie: het Stadsfries is in de zestiende eeuw ontstaan
doordat Friezen Nederlands wilden leren spreken. Sindsdien heeft het een blijvende
Friese invloed ondergaan, en sinds de negentiende eeuw ook weer een invloed van
het Standaardnederlands. Het boek bevat een uitvoerige Engelse samenvatting.

Oorsprongen van het stadsfries is een uitgave van Fryske Akademy/Afûk
en kost €27,50 (gelijmd, 277 blz.). ISBN 978 90 6273 801 4

■ Woonwoorden

Onze Taal. Jaargang 78

De woningbouw is een eeuwenoude nijverheid, en de ontwikkeling ervan is terug
te zien in onze woordenschat. We kennen uit het Indo-Europees stammende woorden
als hol en hut, middeleeuwse termen als kasteel en klooster, en hedendaagse als
doorzonwoning en wolkenkrabber. In Huis, tuin en keuken beschrijft taal- en
bouwkundige Maartenjan Hoekstra de herkomst van een kleine duizend woorden
die met wonen en bouwen te maken hebben, en hij schetst en passant in een
notendop de ontwikkelingen in de bouwkunde door de eeuwen heen. De twee laatste
hoofdstukken zijn gewijd aan huisraad en ‘het huis van de toekomst’. De tekst is
geillustreerd met foto's en tekeningen. Lezers van onze Taal kunnen dit boek met
korting bestellen - zie de aanbieding op blz. 134.

Huis, tuin en keuken. Wonen in woorden door de eeuwen heen is een
uitgave van Atlas en kost €24,90 (gelijmd, 256 blz.).
ISBN 978 90 450 0083 1

■ Paardenwoorden

Voordat er motoren waren, waren er paarden: eeuwenlang gebruikten we ze voor
vervoer en zwaar werk. Het belang dat ze voor de mensheid hadden, weerspiegelt
zich in de vele woorden die met paarden te maken hebben, zoals kittig, gareel en
opzadelen. Een groot deel van onze paardentaal wordt door journalist en ruiter
Frans Collignon geïnventariseerd en verklaard in Het paard in onze taal. Het boek
bevat hoofdstukken over aanduidingen voor paarden (guil, vos, volbloed,
karrenpaard), over woorden die ontstaan zijn uit onze omgang met paarden (ruiterlijk,
draven en aftuigen, maar ook minder voor de hand liggende als bijdehand, emmeren
en falderappes), en over uitdrukkingen en gezegdes als zwaar op de hand zijn, dat
kan bruin niet trekken en uitje doppen kijken.

Het paard in onze taal is een uitgave van Kemper Conseil en kost €15,(gelijmd, 87 blz.).
ISBN 978 90 76542 29 4
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■ Samenleeswoordenboek

Onlangs verscheen Mijn derde Van Dale, de opvolger van Mijn eerste Van Dale en
Mijn tweede Van Dale. Het is bedoeld voor kinderen die net leren lezen. Anders dan
de eerste twee, die gericht zijn op het vergroten van de woordenschat, is dit derde
deel gericht op ‘verdieping’ van de woordenschat, doordat het vooral woorden met
meer dan een betekenis behandelt, zoals pony en bus. De woorden komen ter
sprake in grappige en soms spannende verhaaltjes, die samen met het kind gelezen
kunnen worden. Het met veel tekeningen geïllustreerde boek behandelt zo'n duizend
betekenissen van circa driehonderdtwintig woorden, die ook steeds onder aan de
bladzij als ‘echt’ woordenboeklemma zijn opgenomen.

Mijn derde Van Dale. Samenleeswoordenboek van Betty Sluyzer, Martine
Letterie en Paula Gerritsen (tekeningen) is een uitgave van Van Dale en
kost €22,95 (gebonden, 175 blz.).
ISBN 978 90 6648 098 8

■ Ergernissen

Ben van Balen, naar eigen zeggen ‘wars van purisme maar ook van taalbederf’,
schrijft op www.irritaal.nl wekelijks een column over ‘irritant taalgebruik’. Zo ergert
hij zich aan uitingen als goeiemoggel, hallootjes, doei, gebeuren, toppiejoppie,
toedeledokie, zeg maar, doe je ding en ik heb zoiets van, en verder ook aan slordige
uitspraak, spelfouten, hedendaagse voornamen, reclameslogans, misplaatste spaties
en quasi-chique bedrijfsnamen. Veel stukjes zijn aangevuld met reacties van de
bezoekers van zijn website.

Irritaal. Goeiemoggel, toppiejoppie & andere irritante taal is een uitgave
van Sirene en kost €12,50 (gelijmd, 191 blz.). ISBN 978 90 5831 497 0
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■ Twents

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw groeide in Twente de waardering
voor het eigen dialect. Er werd steeds meer in het Twents geschreven, en in 1982
werd er op initiatief van de Kreenk vuur de Twentse sproak een spelling te boek
gesteld die voor alle varianten van het Twents als leidraad kon dienen. Deze spelling
werd in 1997 herzien, en vorig jaar is zij wederom aan de nieuwste inzichten
aangepast - en gepubliceerd in een ‘schriefwieze’: Twents. spelling & grammatica.
Zoals de titel al aangeeft, behandelt dit boek ook de grammatica van het Twents,
zij het dat enkel de woordvorming aan bod komt; de zinsbouw wordt bewaard voor
een volgende uitgave. Het boek vereist geen taalkundige voorkennis, want, zo
menen de samenstellers, ‘zelfs oe schoonmoo moet het direks können begriepen’.

Twents. spelling & grammatica van Thea Kroese e.a. is een uitgave van
TwentseWelle en kost €12,95 (gebonden, 96 blz.).
ISBN 978 90 71517 19 5

■ SMS-taal

Een van de kenmerken van sms'en is dat er snel, kort en bondig gecommuniceerd
wordt. Dat heeft geleid tot een specifiek compact taalgebruik, met specifieke
eigenaardigheden. Taalkundige Wim Daniëls legt in het boekje op kontzakformaat
Sms & msn uit hoe een en ander in zijn werk gaat: welke af- en inkortingen en
emoticons er gebruikt kunnen worden, en welke andere kunstgrepen er mogelijk
zijn. Het boekje bevat ook hoofdstukjes over msn-taal (veel opgesmukter dan
sms-taal), sms-etiquette en sms-poëzie, en over de effecten van sms-en msn-taal
op het algemene taalgebruik.

Sms & msn is een uitgave van Het Spectrum en kost €5,- (ingenaaid, 155
blz.).
ISBN 978 90 491 0052 0

En verder
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■ De publicatie Maerlants Rijmbijbel in Museum Meermanno. De kracht van
woorden, de pracht van beelden, die in het najaar van 2008 ook bij Onze Taal
te koop was, is nu gratis als e-boek te downloaden van de website van Museum
Meermanno: www.meermanno.nl. Het boek bevat alle miniaturen uit de
befaamde Maerlant-bijbel, plus een transcriptie en hertaling van de bijbehorende
teksten, plus een toelichting daarop.
■ Woordenboek Latijn/Nederlands van prof. dr. Harm Pinkster. Vijfde, uitgebreide
en herziene druk van dit inmiddels vermaarde woordenboek. Met cd-rom met
daarop een elektronische versie van het woordenboek (ook te raadplegen op
www.latijnnederlands.nl). Amsterdam University Press, €49,95. ISBN 978 90
8964 073 4
■ Toets gesproken Nederlands. Twee cd's met in totaal achttien luistertoetsen
ter voorbereiding op de Toets gesproken Nederlands van het
inburgeringsexamen. Intertaal, €14,95. ISBN 978 90 5451 968 3

Jaarvergadering Onze Taal
Secretariaat Onze Taal
Op maandagavond 8 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 19.30 uur.
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 2008
Jaarverslag 2008
Financieel verslag 2008
Verslag kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie
Bestuurssamenstelling:
Aftredend en herkiesbaar:
- drs. E.H.M. Goossens
- mr. G.C. Haverkate
Statutair aftredend en niet-herkiesbaar:
- L. Permentier
Het bestuur draagt voor benoeming voor:
- M. Tanghe
PAUZE

8 Rondvraag
9 Voordracht
10 Sluiting

Het jaarverslag en het financieel verslag 2008 alsmede de overige vergaderstukken
liggen een half uur voor aanvang van de vergadering op de plaats van de
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jaarvergadering ter inzage. De vergaderstukken zijn van 18 mei tot en met 8 juni
ook in te zien op het secretariaat van het Genootschap Onze Taal, Raamweg 1a in
Den Haag.
Alle leden zijn van harte welkom.

Onze Taal. Jaargang 78

144

Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl
Leg bij het koken de pannen op de deksels
Advertentie milieu-organisatie in Naarder Koerier

Help het Reumafonds bestrijden
Het Reumafonds is op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor de
reumabestrijding en daarvoor een paar uur per jaar beschikbaar hebben.
Kennemerland op zondag
Breed bezorgt uw post in april voor de helft!
Nieuwsbrief Breed
Advertentie eethuis

Oprah Winfrey besteedt donderdag een aflevering van haar talkshow
aan huishoudelijk geweld.
Boulevard.nieuws.nl
Paardenhoofd Beatrix levert 3000 euro op
Een door koningin Beatrix gemaakte paardenkop leverde gisteren op een
veiling van Christie's in Amsterdam 3000 euro op.
BN/De Stem
Gemeente geeft meer geld aan penetrale voorlichting
De gemeente moet meer geld uittrekken voor prenatale voorlichting aan
zwangere vrouwen.
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De Katwijksche Post
Bos pakt bonus toch aan
Het Parool
Bol.com
Met het Sony VCT-R100 statief kunt u mooie films maken zonder
bewegend beeld.
Bol.com
Martelzorg café
Het Mantelzorgcafé Schiedam is op dinsdag 31 maart vanaf 10 uur weer
geopend voor alle Schiedamse mantelzorgers.
Echo
Gennaro Pelliccia proeft persoonlijk elke rauwe koffieboon in zijn
bedrijf in Londen, voordat deze wordt geroosterd en daarna vervoerd
naar zijn winkels.
Nu.nl
Medicijnen ingenomen door douane
Artsen zonder Grenzen maakt zich zorgen over ladingen medicijnen die
door de Nederlandse douane in beslag worden genomen.
Telegraaf.nl
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Jaap de Jong
Universiteit Leiden
Bas Andeweg
Technische Universiteit Delft
‘In de spreektij die mij is toegemeten...’
De stijl van ministeriële toespraken twintig jaar geleden en nu
Elke minister houdt jaarlijks enkele tientallen toespraken. Die werden
twintig jaar geleden gewoon door beleidsmedewerkers geschreven, maar
sinds tien jaar is er op elk ministerie een bureau met speechschrijvers.
Wat zijn de voornaamste verschillen tussen de speechteksten van toen
en nu?

Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken; van 2002 tot 2007 minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Foto: Michiel Wijnbergh / Hollandse Hoogte

Als Obama een toespraak houdt, spreekt hij meestal een tekst uit die uit de
tekstverwerker komt van zijn jonge speechschrijver Jon Favreau. Obama doet er
alles aan om de indruk te wekken dat hij uit zijn hoofd en dus recht uit zijn hart
speecht - bijvoorbeeld door het gebruik van ‘teleprompters’. Dat zijn een soort
autocues: doorzichtige schermpjes links en rechts van het spreekgestoelte waarop
zijn zorgvuldig voorbereide tekst regel voor regel wordt geprojecteerd, zodat hij die
kan voorlezen en tegelijkertijd voortdurend oogcontact met de zaal kan houden. Als
Obama spreekt, leest hij dus in de meeste gevallen voor. Natuurlijk geldt dit niet
voor interviews, debatten en veel persconferenties.

■ Wilde uitspraken
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Hoe zit dat bij de Nederlandse ministers en staatssecretarissen? Hoewel zij zelden
gebruikmaken van een teleprompter, wordt de tekst die ze voor zich hebben (meestal
uitgeschreven, soms bestaande uit een aantal punten) sinds een jaar of tien
voorbereid door een professionele speechschrijver. Als de bewindspersonen hun
speeches allemaal zelf zouden schrijven, kwamen ze nergens anders meer aan
toe. Voor veel mensen die hierachter komen, verliezen de sprekers daardoor
enigszins aan geloofwaardigheid. ‘Dus ze lezen alles voor wat ze al door hun
ambtenaren is voorgekauwd?’, hoor je dan als reactie. Maar dat is ook weer niet
helemaal waar.
Uit eerder onderzoek van de universiteiten van Leiden en Delft blijkt dat sprekers
heel verschillend omspringen met de tekst die ze al dan niet na uitgebreide
voorgesprekken en overlegrondes met hun speechschrijvers voorgelegd krijgen.
Sommige bewindslieden lezen de tekst ongewijzigd helemaal voor. Andere voegen
er een paar uitweidingen en toelichtingen aan toe, die ter plekke of in de
ministerslimousine ontstaan. En er zijn sprekers zoals minister Donner. Die kruipt
de nacht voor hij zijn speech houdt achter zijn tekstverwerker en herschrijft de tekst
totdat die voldoet aan zijn onnavolgbare calvinistisch-juridische stijlideaal. Een
nadeel van de improviserende sprekers is dat ze soms inhoudelijk wilde uitspraken
doen, waar ze later weer van moeten terugkomen. En dat deze speeches zelden
kunnen worden gepubliceerd op de site van het
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ministerie, omdat ze te veel afwijken van de concepttekst en het afgesproken beleid.
Maar daar staan duidelijke voordelen tegenover, zoals meer contact met het publiek
en een grotere actualiteitswaarde van de speech.
Michael Waldman, de speechschrijver van president Bill Clinton, wist wat voor
vlees hij in de kuip had en schreef bij een voordracht van twintig minuten maar tekst
voor ongeveer tien minuten. Hij wist dat Clinton, als hij eenmaal publiek rook, altijd
geïnspireerd werd, contact zocht met de zaal en extra voorbeelden en ideeën
toevoegde waardoor de speech twee keer zo lang duurde.

■ Dorre beleidsnota
In de Haagse speechproductie heeft de afgelopen jaren een grote verandering
plaatsgevonden. Zo'n twintig jaar geleden werden verreweg de meeste toespraken
door beleidsmedewerkers (inhoudelijk deskundigen) geschreven, maar sinds een
jaar of tien hebben alle ministeries een eigen bureau met gespecialiseerde
speechschrijvers.
Hoe kwamen de Haagse speeches vroeger tot stand? Sommige ingewijden
vertellen dat de beleidsambtenaren vroeger een dorre beleidsnota ‘uit de kast
trokken’, daar ‘Beste heren’ en ‘Dank u wel’ bij schreven en die vervolgens als
speech naar de bewindspersoon stuurden. Dat is, zo blijkt uit onze gesprekken met
tien betrokkenen, wat overdreven, maar het ligt toch niet geheel naast de waarheid.
Men zag deze werkwijze, waarbij ook brieven aan de Kamer als onderlegger voor
de speech werden gebruikt, als een ‘veilige’ manier van speechschrijven; de
speeches bevatten op die manier immers geen onjuiste informatie. Helaas leidde
dat wel tot veel stroeve schrijftaalpassages, met naamwoordstijl, afkortingen en veel
passiefconstructies:
Na de ter beschikkingstelling van de middelen werd direct een plan van
aanpak gemaakt. In dit plan werd een zeer nauw tijdspad aangegeven.
Voor de DVZO zou en moest het automatiseringssysteem 1 januari 1989
operationeel zijn; volgens O en I een erg ambitieus en optimistisch
uitgangspunt. Bij het samenstellen van de definitiestudie is het RCC
betrokken geweest. Voor het opzetten van het functioneel ontwerp hebben
zes software houses offertes uitgebracht. (1989)
Dat beeld werd nog versterkt door de ‘parafencultuur’. Iedere leidinggevende in de
lijn van de organisatie moest de tekst voor akkoord tekenen. Vaak moest voordat
een paraaf gezet werd, aanvullend (niet zelden tegenstrijdig) commentaar worden
verwerkt. Dit resulteerde in een langdurig, frustrerend schrijfproces: ‘Tot op het
laatste moment werd er aan de tekst geschuurd en geschaafd, soms net zo lang
totdat het betoog van zijn ziel was ontdaan.’
In die tijd was de afstand tussen spreker en speechschrijvende ambtenaar ook
groter dan nu. ‘Daar ben ik het mee eens’, moet Ien Dales (minister van Binnenlandse
Zaken, 1989-1994) ooit hebben uitgeroepen toen ze een passage van haar
speechtekst voordroeg. Dergelijke uitroepen zijn natuurlijk geestig, maar tegelijk
tamelijk desastreus voor de geloofwaardigheid van de spreker.

■ Professionalisering
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Omdat ministers het beu werden om met matige toespraken op pad gestuurd te
worden en er steeds meer media-aandacht voor de speeches kwam, moest er
geprofessionaliseerd worden. In 2002 had elk ministerie al minstens één speciale
speechschrijver in dienst. En op dit moment telt bijvoorbeeld het speechbureau van
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vijf schrijvers. Overigens
schrijven zij niet alleen speeches, maar ook bijvoorbeeld voorwoorden of columns
namens de bewindspersonen. Verder adviseren zij de ministers welke van de
honderden toespraakuitnodigingen ze moeten aannemen en welke niet.
Bijna alle speechschrijvers zijn academisch opgeleid. De meesten hebben een
bestuurlijke achtergrond (politicologie of bestuurskunde), een minderheid volgde
een communicatiegerichte opleiding (Nederlands, journalistiek). De helft heeft
journalistieke ervaring. Inmiddels is er ook een Interdepartementale Leergang
Speechschrijven voor beleidsambtenaren, communicatie-medewerkers en
tekstschrijvers.

‘Daar ben ik het mee eens’, moet minister Ien Dales ooit hebben
uitgeroepen tijdens het voordragen van haar speechtekst.
Officieel geldt de ‘parafencultuur’ tot op de dag van vandaag. Het verschil tussen
eind jaren tachtig en nu is dat de speechschrijvers tegenwoordig meer contact en
overleg hebben met hun bewindspersoon, waardoor het parafencircuit drastisch
ingekort kan worden. Die door de schrijvers felbegeerde contacten met de
bewindspersoon verschillen per spreker: sommige schrijvers spreken hun minister
wekelijks, andere tot hun verdriet zeer zelden. Minder contact betekent volgens de
schrijvers meestal minder goede afstemming, en bravere, minder persoonlijke
teksten.

■ Verschillen
Wat heeft deze ontwikkeling opgeleverd voor de speechteksten? Wat zijn de
voornaamste stijlverschillen tussen de departementale speeches van voor de
professionalisering en erna? We hebben hiervoor 66 speeches onderzocht van twee
ministeries (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties); de ene helft van de speeches is uit de periode 1988/1989, de
andere helft uit 2003/2004.
Het eerste wat een luisteraar uit de jaren tachtig zou opvallen aan de speeches
van tegenwoordig is de korte spreektijd - opvallend voor ministers, die toch de naam
hebben lang van stof te zijn. Als een minister vroeger zei: ‘In de spreektijd die mij
is toegemeten, zal ik...’, dan wist je zeker dat hij zich niet aan die tijd zou houden,
nu ligt dat anders. De aangeleverde tekst slonk van gemiddeld 1870 woorden (een
kleine twintig minuten spreektijd, als we de Haagse vuistregel van 100 woorden per
minuut hanteren) naar 1507 woorden: pakweg een kwartiertje.
De speech bevat ook minder lange zinnen (een daling van 18,7 naar 15,8 woorden
gemiddeld). De gemiddelde zinslengte in de speeches varieert overigens van 10
tot 29 woorden per zin, en kan dus afhankelijk van schrijver, spreker en publiek
sterk verschillen. Het lijkt erop dat kortere speeches vaak ook een kortere gemiddelde
zinslengte hebben. Deze ontwikkeling is trouwens eerder al voor de Troonrede
geconstateerd: officiële toespraken worden steeds korter, met gemiddeld kortere
zinnen (zie het artikel ‘Steeds korter en eenvoudiger?’, Onze Taal januari 2008).
De trend lijkt in te gaan tegen de Fidel Castro's, die hun gehoor graag een halve
werkdag mochten bezighouden met hun toespraken.
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De speech begint nog altijd met de begroeting van de verschillende aanwezigen
(‘Mevrouw de burgemeester, dames en heren’). Ook wordt er nog steeds iets aardigs
over hen gezegd: ‘Het platform doet fantastisch werk, al jarenlang en dat op een
verdraaid taai onderwerp’ (2003). Daarbij wordt het cliché niet geschuwd: ‘Met veel
genoegen heb ik de uitnodiging aanvaard om u hier vandaag toe te spreken.’ Maar
de bewindspersoon lijkt gemoedelijker, minder formeel. En concreter, dankzij meer
alledaagse voorbeelden:
Wil een slager zijn klanten terugzien, dan zal hij of zij echt antwoord
moeten geven op de vraag of het vlees BSE-vrij is en hoe dat kan worden
gegarandeerd. En voor de nietkoks onder ons: als we een nieuw product
kopen, willen we wel van de slager weten hoe we het moeten klaarmaken.
(2004)
Ook anekdotes, met een vaak persoonlijk karakter, maken een tekst concreter:

Thom de Graaf, van 2003 tot 2005 minister voor Bestuurlijke vernieuwing en
Koninkrijksrelaties.
Foto: Toussaint Kluiters / ANP

Verhuizen is altijd een kwestie van selecteren. Wat neem je mee, en wat
laat je achter? De keuze kan soms lastig zijn. Maar over één item heb ik
bij mijn recente verhuizing naar Zoetermeer geen seconde nagedacht:
mijn kaartenbak moest mee. In mijn vorige baan werd ik er eens om
uitgelachen: een kaartenbak! Terwijl alle adressen, up-to-date, allang via
een database te vinden waren. We hebben er toen om gewed, een collega
en ik, wie sneller een adres kon vinden. Hij, met zijn database of ik, met
mijn kaartenbak. U mag raden wie er won. (2004)
Zo'n concreet voorbeeld of een persoonlijke anekdote waarmee de aandacht van
de luisteraar wordt getrokken, hoorde je vroeger zelden, net zomin als ironie en
zelfspot. Mogelijk was het in die tijd lastiger om ironie in een tekst te verwerken voor
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een beleidsmedewerker die de minister niet vaak persoonlijk sprak. In de recente
toespraken komen we wél ironie tegen:
- Gelukkig houdt onze discussie over de gekozen burgemeester u niet van uw
werk af. (2004)
- Grappen over bankiers dan? Ik moet u eerlijk bekennen dat ik er geen ken.
Politici, daar kan je om lachen. Zelfs schrijvers, kunstenaars en journalisten
kan je in de maling nemen, maar bankiers? (speech voor bankiers, 2004 duidelijk vóór de financiële crisis)

■ Meer stijlmiddelen
De professionele speechschrijvers maken ook meer werk van stijlmiddelen. In de
66 speeches die we onderzochten, hebben we ruim 3300 gevallen van een stijlfiguur
aangetroffen. Zo zijn er nu meer alledaagse uitdrukkingen en gezegdes te vinden,
die wat kleur aan de taal geven: ‘Twee vliegen in één klap’ (2003) en ‘Dit klinkt als
een enorme open deur’ (2003).
De teksten bevatten ook meer metaforen: ‘En dan heb ik helemaal die knoet van
het bekostigingsmodel niet nodig’ (2003), ‘Ik hoop dat we met zijn allen dat
estafettestokje overnemen’ (2004) en ‘de witte vlucht’ (2003, voor het verschijnsel
dat autochtone ouders hun kinderen van school halen als daar relatief veel allochtone
kinderen op zitten).
Dat de toespraken meer lijken op een door de minister zelf bedachte en enigszins
geïmproviseerde presentatie, komt doordat er bewust elementen uit de spreektaal
zijn toegevoegd, zoals ellipsen (‘Maar dit terzijde’, ‘Daarover straks meer’, ‘Geen
gemakkelijke zaak’, ‘Mijns inziens terecht!’, ‘Overigens even tussendoor’) en door
directe aansprekingen en het ‘inclusieve’ wij (‘U en ik: wij met z'n allen. Wij samen
moeten het doen.’). Ook wordt het publiek vaker direct aangesproken, met u.
De moderne speeches tellen duidelijk meer stijlmiddelen (35,5 per 1000 woorden)
dan de oudere speeches (17,2 stijlmiddelen per 1000 woorden). Er valt meer te
genieten, en soms valt er zelfs iets te lachen - al zou dat laatste nog steeds wel
méér kunnen. Ook soundbites als ‘Veiligheid is meer dan boeven vangen’,
‘Jeugdwerkloosheid moet iets zijn voor de geschiedenisboekjes’ en ‘Integriteit is, of
is niet’ geven de beleidsboodschap een pakkender vorm. Net als de
herhalingsfiguren: ‘Ik ga het niet hebben over onze cultuur. Ik wil ook niet beginnen
met ons cultuurbeleid. Ik wil het hebben over onze beleidscultuur.’
Opvallend is verder dat er wat meer Engelse woorden in de teksten zijn
verschenen: ‘Met ons allen zijn we bezig gedurende het cultuurnotaproces in the
lead te blijven’ (2003) en ‘een open mind en bestuurlijke moed om jezelf de maat
te laten nemen’ (2004).

■ Afronding
Dan het slot van de toespraken. Anders dan vroeger is het tegenwoordig niet altijd
duidelijk dat de minister aan het afronden is. Het is dat deze spreker aan het eind
even terugkomt op de voor-

Onze Taal. Jaargang 78

151
beelden uit het begin van zijn toespraak - de zogenoemde cirkeltechniek -, anders
zou het niet duidelijk zijn: ‘(...) en daarvoor keer ik terug naar het begin van mijn
verhaal. Kijk, die Dorothy Crowfoot-Hodgkin over wie ik vertelde, was natuurlijk in
haar jonge jaren een echte nerd’ (2003).

C.P. van Dijk, van 1986 tot 1989 minister van Binnenlandse Zaken.
Foto: © Jaco Klamer/Hollandse Hoogte

Vroeger werd dat einde van de toespraak vaker onomwonden aangekondigd
(‘Dames en heren, ik rond af’). Dat klinkt misschien wel wat schools, maar het was
een effectieve wakkerschudder, zo blijkt uit experimenteel onderzoek. En over
schools gesproken: samenvatten van de kern van hun verhaal doen de
bewindspersonen nog steeds niet veel. Was er echt niet één specifiek punt belangrijk
genoeg om te herhalen? Het lijkt erop dat de spreker in die laatste momenten van
het slot vooral nog eens benadrukt dat hij en de luisteraars gemeenschappelijke
belangen en taken hebben: ‘daar werkt u aan, daar zet ik me voor in, dat is onze
opdracht’.
Metaforen en soundbites komen ook in het slot nu vaker voor, maar echt
emotioneel wordt het zelden. De sprekers missen kansen om de boodschap ook
memorabel te maken en naast het hoofd ook het hart van de luisteraars aan te
spreken.

■ Centralere plaats
Kortom, het is niet alles oratorisch zilver wat er nu blinkt, maar wij hebben de stellige
indruk dat de gemiddelde basiskwaliteit van de departementale speeches in
2003/2004 hoger ligt dan in 1988/1989. De oudere speeches kenden enkele diepere
dalen. Er zaten wel wat goede toespraken tussen, maar de meeste neigden meer
naar beleidstaal en waren minder publieksgericht (weinig voorbeelden, anekdotes
en vergelijkingen; meer abstracte passages). Hoewel de recentere speeches ook
niet allemaal verrassen door nieuwe metaforen en overtuigende concretiseringen
- memorabele soundbites schitteren nog altijd vooral door afwezigheid - lijkt het
vakmanschap van de speechschrijver op zijn minst een stilistisch acceptabele tekst
op te leveren.
De ministers proberen met hun toespraken nog steeds draagvlak voor hun beleid
te krijgen en de relatie met belangrijke doelgroepen te onderhouden. Maar de
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toespraak heeft een centralere plaats in de overheidscommunicatie gekregen. En
de professionele speechschrijver heeft een centralere plaats in het departement,
dichter bij de spreker. Dat maakt het minder waarschijnlijk dat een minister in de
toekomst tijdens het voorlezen van de tekst publiekelijk zal roepen: ‘Daar ben ik het
mee eens.’ Of zelfs - echt gebeurd - ‘Dit moet met een dt, speechschrijver!’ Want
ook zonder Obama's teleprompter te gebruiken willen de Haagse sprekers graag
geloofwaardig overkomen.
Dit is een bewerking van een artikel uit Tijdschrift voor taalbeheersing
(december 2008): ‘Professionalisering van de speechproductie.
Veranderingen in 15 jaar departementale toespraken’ door Bas Andeweg
en Jaap de Jong. M.m.v. Marissa Driesprong, Mieke Pulles, Martijn
Wackers en Eva Helder. De auteurs danken de tien Haagse
speechschrijvers voor de vraaggesprekken.

Recept voor brave, stroeve teksten
Onderstaand tekstfragment vertoont enkele typerende kenmerken van de oudere
speeches: er ontbreekt een prikkelende, spannende aandachtstrekker in de opening.
De tekst bevat conventionele taalhandelingen (spreker vleit het publiek, geeft
parmantig aan wat hij wil behandelen) en veel clichématige formuleringen: ‘gehoor
gegeven aan’, ‘verheugt mij zeer’, tweemaal na elkaar ‘een goed functionerend
middenkader’. Ook zien we stroeve formuleringen: ‘het op verantwoorde wijze tot
stand brengen van veranderingen’. Concrete voorbeelden en Frisse taal ontbreken.
Na deze eerste minuut zit het publiek niet op het puntje van de stoel te luisteren.
Dames en heren,
Op overweldigende wijze heeft u gehoor gegeven aan de vraag een dag
te besteden aan het onderwerp middenkader bij de politie. Dit verheugt
mij zeer. Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken u enig inzicht te geven
in de meest recente ontwikkelingen rond het politieonderwijs.
Vervolgens wil ik u graag toelichten hoe vanuit het ministerie van
Binnenlandse Zaken aangekeken wordt tegen opleidingen die voor een
goed functionerend middenkader bij de Nederlandse politie noodzakelijk
zijn.
In de aanmeldingsfolder voor dit congres staat vermeld dat een goed
functionerend middenkader een voorwaarde is voor het op verantwoorde
wijze tot stand brengen van veranderingen bij de politie. Niet voor niets
is wel eens gezegd dat de middenkaderleden de ruggegraat vormen van
de politieorganisatie. Om de onvermijdelijke veranderingen op een
verantwoorde wijze tot stand te brengen is de inzet van een goed
functionerend middenkader een absolute voorwaarde. (...)
Openingswoord minister van Binnenlandse Zaken C.P. van Dijk, congres
Politie Kaderschool te Zutphen (10 mei 1989)
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Taaladviesdienst
Vraag en antwoord
Spaties bij rekenkundige tekens
? Komen er spaties rondom de tekens voor ‘plus’, ‘min’, ‘maal’ en ‘gedeeld
door’?
! Ja, voor en na een rekenkundig teken komen bij voorkeur spaties:
- 5 + 7 = 12
- 20 - 6 = 14
- 3 × 3 × 3 = 27
- 12 ∶ 2 = 6
Peter van der Horst schrijft in zijn boek Alles over leestekens (2002) dat er voor en
na het min-streepje en de dubbele punt als deelteken een spatie komt; het ligt voor
de hand dat ook bij de andere tekens te doen. Volgens Van der Horst kunnen het
ook halve spaties zijn, maar die zijn in de praktijk niet meer zo gebruikelijk.

Groene( )stroomproductie
? Schrijf je groene stroomproductie of groenestroomproductie?
! Beide schrijfwijzen zijn goed te verdedigen. In groenestroomproductie hoort groene
stroom bij elkaar; groene stroom is stroom die ‘op relatief milieuvriendelijke wijze is
opgewekt’, aldus de grote Van Dale (2005). Productie vormt daar een samenstelling
mee: het gaat om ‘productie van groene stroom’. De schrijfwijze groene
stroomproductie slaat op ‘groene productie van stroom’: stroom die op ‘groene’
(milieuvriendelijke) wijze wordt geproduceerd. Uiteindelijk komt het op hetzelfde
neer, want zowel de productie is groen als de stroom die geproduceerd wordt.

‘Groene stroomproductie’ of ‘groenestroomproductie’?
Foto: Siemens.com

Bij het verwante geval groenestroomproducent heeft aaneenschrijven in elk geval
de voorkeur: hier ligt de nadruk op de ‘groenheid’ van de stroom, niet van de
stroomproducent. Ook veel andere combinaties met groene( )stroom zijn één woord:
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groenestroomcentrale, groenestroommarkt, groenestroombeleid. In aansluiting
hierop komt groenestroomproductie wat consequenter over dan groene
stroomproductie.
Woorden als groenestroomproductie zijn drieledige samenstellingen. Op
www.onzetaal.nl/advies/langeafstandsloper.php is daar meer uitleg over te vinden,
met honderden voorbeelden.

Scoop/scope
? Ik kom in de media steeds vaker het woord scoop tegen. Moet dat niet scope
zijn?
! Nee. Dat wil zeggen: scope en scoop bestaan beide, maar hebben een
verschillende betekenis, en worden ook verschillend uitgesproken. Scope klinkt als
‘skoop’ en betekent ‘strekking, bereik, reikwijdte’ (van een voorstel, een verslag,
etc.): ‘Deze ontwikkeling valt buiten de scope van mijn artikel.’
Scoop wordt uitgesproken als ‘skoep’ en betekent in de journalistiek ‘primeur’:
een (opvallend) bericht dat een krant, nieuwsprogramma, website e.d. als eerste
weet te brengen. Kranten en nieuwsprogramma's zijn vaak blij als ze ‘een scoop
hebben’.
Scoop en primeur zijn vrijwel synoniem; een verschil zou kunnen zijn dat er bij
een scoop sterker sprake is van concurrentie met andere media.

De/het afgelopen anderhalf jaar
? Is deze zin juist: ‘De afgelopen anderhalf jaar heb ik weinig vakantie gehad’?
Of moet het hét afgelopen anderhalf jaar zijn?
! Onze voorkeur gaat uit naar de afgelopen anderhalf jaar. In elk geval is die
formulering in de praktijk heel wat gebruikelijker dan die met het, net als bijvoorbeeld
de komende anderhalf jaar.
Het lidwoord bij jaar is het - tenminste, in het enkelvoud: het afgelopen jaar. Als
jaar een meervoud uitdrukt, komt er de bij te staan: de afgelopen twee jaar. De
vraag is of anderhalf jaar een enkelvoudige of een meervoudige constructie is:
anderhalf is immers meer dan één (enkelvoud) en minder dan twee (meervoud).
Je zou het moeten kunnen beoordelen door anderhalf jaar als onderwerp in een
zin te gebruiken: is het ‘Er is anderhalf jaar verstreken’ of ‘Er zijn anderhalf jaar
verstreken’? Beide zinnen klinken acceptabel. Dat geldt ook voor ‘Er ligt één appel
op tafel; net lag er nog anderhalf’ en ‘Er ligt één appel op tafel; net lagen er nog
anderhalf’ - al zijn beide formuleringen waarschijnlijk tamelijk ongewoon.

Dubbelzinnige vraag
? Ik las laatst een interview met iemand die desgevraagd zei geen politieke
aspiraties te hebben. De interviewer vroeg, ter bevestiging: ‘Balkenende hoeft
u niet te bellen?’ Klopt het dat die zin dubbelzinnig is?
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! Ja. Als de zin zo geformuleerd wordt, is voor een lezer niet zonder meer duidelijk
dat Balkenende hier het onderwerp is en u het lijdend voorwerp, en niet andersom.
Dat blijkt doorgaans wel uit de context, dus een probleem is het meestal niet.
Vaak valt uit de zinsintonatie veel af te leiden over de betekenis. Zaken, personen
of eigenschappen die nieuw geïntroduceerd worden in de context krijgen meestal
wat meer nadruk dan zaken, personen of eigenschappen die al in het verhaal zitten.
In de zin hierboven is Balkenende in beide betekenissen een nieuw element en u
een bekend element in het verhaal; daardoor krijgt Balkenende meer klemtoon of
een hogere toon dan u. Dat geldt ook voor het woord bellen. Als Balkenende al
eerder in de context genoemd is, krijgt die naam wat minder nadruk.
Het woord u kan op zich wel extra klemtoon krijgen, namelijk als de interviewer
eigenlijk wil zeggen: Balkenende mag best andere mensen bellen, maar ú hoeft hij
niet te bellen.

B/blu(-)ray
? Hoe schrijf je blu(-)ray/Blu(-)ray, de ‘opv olger’ van de dvd?
! De beste keus is om blu-ray met kleine letters te schrijven en met een streepje. In
die spelling is het ook opgenomen in het Jaarboek taal 2009 van Van Dale, een
digitale aanvulling op de recentste grote Van Dale (uit 2005). In samenstellingen
wordt het blu-rayspeler, blu-rayversie, etcetera.
Het Witte Boekje (2006) vermeldt Blu-ray, maar die spelling is achterhaald. Blu-ray
is geen merk- of productnaam, maar de aanduiding voor een bepaalde techniek,
een standaard; vandaar de kleine letter. Het streepje heeft geen duidelijke functie,
maar is wel ingeburgerd.

Meer taaladvies?
Op onze website worden zo'n 1300 taalkwesties besproken: www.onzetaal.nl/advies.
De Taaladviesdienst is telefonisch bereikbaar op 0900 - 345 45 85 (zie ook het
colofon).
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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 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.

Nog eens: an inconvenient truth Arie Snoek - Rotterdam
Gelukkig plaatst Martin van Liempd in de aprilaflevering van de ‘Reacties’
kanttekeningen bij de ingezonden brief van Arnold Engelbert in het januarinummer.
Engelbert noemde de uitdrukking an inconvenient truth (door Ton den Boon
besproken in zijn rubriek ‘Net als in de film’) geen verrijking van het Nederlands.
We hebben immers al een ongemakkelijke waarheid.
Zeer terecht wijst Van Liempd erop dat een ongemakkelijke waarheid net iets
anders betekent dan an inconvenient truth. Maar er is nóg een belangrijke reden
waarom deze beide uitdrukkingen niet synoniem zijn. In an inconvenient truth klinkt
aan alle kanten Al Gore en zijn gelijknamige film mee - een extra lading die natuurlijk
ontbreekt in een ongemakkelijke waarheid.
Het is net als met godfather, waarover de redactie van Onze Taal in hetzelfde
januarinummer (in het stuk ‘Op de barricaden?’) terecht opmerkt: ‘met godfather
wordt een leider bedoeld, maar door de gelijknamige film zie je er direct een
maffiasyndicaat bij.’

Autonamen [1]: aanvullingen
Klaas van der Grinten - Den Haag
De twee artikelen over autotaal in het aprilnummer van Onze Taal waren leuk. Ik
kwam veel herkenbare termen en verkooppraatjes tegen, die me deden denken
aan een paar uitdrukkingen en bijnamen van auto's die ik u niet wil onthouden.
-

Opel Kapsona (i.p.v. Ascona)
Ford Ankara (oude Granada, Taunus, Sierra of Scorpio)
Suzuki Salto (i.p.v. Alto)
Ford Fiasco (i.p.v. Fiësta)
Toyota Corrosie (i.p.v. Corolla)
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- ‘Die is zeker naar de klokkendokter geweest’: gezegd van een auto waarvan
de kilometerstand is teruggedraaid.
- ‘Effe gumme’: met slippende banden optrekken en (met de handrem) remmen.

Autonamen [2]: Nova
Alex Hetwer - Brussel
Bij Erwin Wijmans artikel ‘Van 7-serie tot Picanto’, over namen van automodellen,
staat een kadertekst over ‘modelnaammissers’, namen van automodellen die in
bepaalde landen een andere betekenis dan de door de fabrikant gewenste hebben.
Of de verhalen achter de genoemde namen kloppen of gewoon toogpraat zijn, kan
ik moeilijk nagaan, maar het verhaaltje over de Vauxhall Nova en de Chevrolet Nova
klopt niet. Die modellen zouden in Spaanstalige landen niet goed zijn verkocht omdat
no va daar ‘gaat niet’ betekent. Maar dat is een ‘broodje aap’, een verzinsel dat al
een hele tijd geleden ontmaskerd is, met als belangrijkste argument dat
Spaanstaligen niet ‘no va’ zeggen om aan te duiden dat een auto niet werkt of rijdt,
maar ‘no marcha’, ‘no funciona’ of ‘no corre’. Andere argumenten zijn na te lezen
op www.snopes.com/business/misxlate/nova.asp.

Autonamen [3]: Dino
Willem Groot - Amsterdam
In het aprilnummer staat een leuk artikel van Erwin Wijman over namen van
automodellen (‘Van 7-serie tot Picanto’). In het kader ‘Van Alfa tot Zoo: 26
dierenautonamen’ staat dat de naam van de Ferrari Dino is afgeleid van dinosaurus.
Dit is onjuist. De naam is een eerbetoon van vader Enzo Ferrari aan zijn in 1956
overleden zoon Dino.

De BMW Isetta; bijnaam: ‘Spletenkijker’.

Autonamen [4]: Spletenkijker
Clemens Levink - Nijmegen
Met grote belangstelling en het nodige plezier las ik Erwin Wijmans artikel ‘Van
7-serie tot Picanto’, over namen van automodellen (Onze Taal april). In dat artikel
staat als verklaring van de bijnaam Spletenkijker voor de BMW Isetta: ‘met deur die
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aan de voorkant openklapte, vandaar’. Er waren echter meer automerken met een
voordeurmodel. Het woord spletenkijker heeft bij de Isetta een andere oorsprong.
Op de bij het artikel geplaatste foto is al te zien dat de Isetta-voorkant een bijzondere
vormgeving heeft. Die doet denken aan twee damesbillen met een bikinibroekje.
Als je op de weg zo'n auto tegenkwam, keek je dus naar een ‘spleet’.

Naschrift Erwin Wijman
De weerlegging van wat ik aanhaalde over de Vauxhall Nova en de Chevrolet Nova
is grappig genoeg op zichzelf ook alweer een cliché geworden, en ook een
broodjeaapverhaal. Er zijn wereldwijd duizelingwekkend veel forums aan deze
kwestie gewijd.
Wat ik schreef over de Ferrari Dino was een geintje. Afgezien daarvan: ik wil de
mensen de kost niet geven die denken dat die auto echt naar een dino(sauriër) is
genoemd.
En wat betreft die BMW Isetta: zo had ik er nog niet tegenaan gekeken.

Uitspraak Gotenburg
Mahir Köksal - Groningen
Piet Paardekooper schrijft in het artikel ‘“Edinberoow” en “Sevielja”’ (Onze Taal
januari) dat Nederlanders buitenlandse (plaats)namen vaak proberen uit te spreken
zoals in de taal van herkomst. Hij merkt op dat dit weleens tot een verkeerde
uitspraak leidt, en dat wordt ook bevestigd door lezers Geerten van Gelder en Cobi
Dirkse (in de aprilaflevering van de ‘Reacties’).
Ik wil hieraan graag nog de in het Nederlands veel gebezigde quasi-Zweedse
uitspraak van de plaatsnaam Gotenburg (Zweeds: Göteborg) toevoegen. De Zweedse
uitspraak is iets als ‘jeuteborj’, met de klemtoon op de laatste lettergreep. Hoewel
er een prima exoniem voorhanden is (Gotenburg dus), probeert men op radio en
televisie de naam vaak op z'n Zweeds uit te spreken met de g en de eu van de
Duitse naam Goethe en de klemtoon op de eerste lettergreep: ‘Goethe-borg’. Het
is frappant dat, zoals Geerten van Gelder in zijn reactie opmerkt, we ons niet wagen
aan de Deense uitspraak van København
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en maar gewoon ‘Kopenhagen’ blijven zeggen, en dat we voor Gotenburg een of
andere quasi-Zweedse uitspraak hebben geïntroduceerd.

6000 of 7000 talen?
Frans Klaus - Zoelmond
Op bladzijde 99 van het aprilnummer lees ik in de lezersaanbieding van het boek
1000 talen van de wereld dat de wereld ‘bijna zevenduizend talen’ telt. Vijf bladzijden
verder lees ik in de rubriek ‘Tamtam’ in het stukje ‘2500 talen bedreigd’ dat ‘zo'n
2500 van de 6000 talen die de wereld kent’ met uitsterven bedreigd worden. Vanwaar
dat verschil van duizend talen?

Naschrift redactie
Hoeveel talen er precies zijn, hangt af van hoe je telt. In sommige tellingen worden
ook talen meegenomen die sommigen als ‘dialect’ zouden betitelen. Het gevolg is
dat er verschillende cijfers in omloop zijn. De Unesco noemde bij de presentatie
van de Atlas van bedreigde talen een aantal van 6000, maar volgens de
gezaghebbende website Ethnologue.com, waar gegevens te vinden zijn over alle
talen van de wereld, zijn het er 6912.

Lidwoordgebruik [1]: klemtoon
Jan Janse - Roermond
Hans Heestermans schrijft in het april-nummer over het lidwoordgebruik bij namen
van onder meer supermarkten en grootwinkelbedrijven (‘“Albert Heijn” of “de Albert
Heijn”?’). Tijdens het lezen van zijn artikel vroeg ik me af of hij ook naar de namen
gelúísterd heeft. Het viel me namelijk op dat juist de namen waarbij het vaakst een
lidwoord gebruikt wordt (in figuur 1 van Blokker tot Bijenkorf) allemaal de klemtoon
op de eerste lettergreep hadden. En dat terwijl acht van de tien namen die minder
vaak een lidwoord krijgen (in figuur 1 van Videoland tot V&D) de klemtoon op de
laatste lettergreep hebben, of althans niet op de eerste (Vroom & Dreesmann,
Hennes & Mauritz). De taal gaat soms vreemde wegen, en misschien is dit er een
die de onderzoeker niet is ingeslagen.

Lidwoordgebruik [2]: popgroepen
Kees de Roode - Krimpen aan den IJssel
Ik heb genoten van Hans Heestermans' artikel ‘“Albert Heijn” of “de Albert Heijn”?’
(Onze Taal april), over een verschijnsel dat mij al jaren geleden is opgevallen: het
onnodige lidwoord de bij zekere namen die dit niet vergen. Alleen: ik verkeerde in
de veronderstelling dat dit een typisch Rotterdams verschijnsel was of is. En ik zag
en zie nog meer toepassingsgebieden: behalve bij namen van grootwinkelbedrijven
(waarbij ik overigens ‘de IKEA’ miste), boeken en zendgemachtigden, ‘doet’ de
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Rotterdammer het ook bij namen van popgroepen. In de tijd dat ik nog verstand van
popmuziek had, spraken wij van ‘de Yes’, ‘de Queen’, ‘de Little Feat’ en ‘de Steely
Dan’, om een paar namen te noemen. En die bands zagen wij dan optreden in zalen
waarvan wij de namen ook voorzagen van het overbodige de: de Exit, de Ruimte,
de Amicitia en, als het in Amsterdam was, de Paradiso. Onderweg daarheen, tankten
wij trouwens benzine bij de Shell, of de Esso, of de Caltex.
Misschien zijn er nog wel meer van die toepassingen. Ik hoop erover te lezen in
de Onze Taal.

Lidwoordgebruik [3]: in het leger
J.G.A. Schampers - Helmond
Het artikel van Hans Heestermans over het lidwoordgebruik bij namen van
winkelbedrijven, omroepen en boeken (‘“Albert Heijn” of “de Albert Heijn”?’, Onze
Taal april), brengt mij ertoe u te wijzen op een totaal ander, merkwaardig gebruik
van het lidwoord de.
Ik doel op de gewoonte bij onze land- en luchtmacht om bij rangaanduidingen
voor persoonsnamen te spreken van ‘de korporaal’, ‘de sergeant’, ‘de kolonel’, etc.
Dus: ‘de korporaal De Wit’ en ‘de kolonel De Bruin’.
Bij de marine bestaat dat gebruik niet, sterker nog, tijdens mijn opleiding op het
KIM (Koninklijk Instituut voor de Marine, erg lang geleden) werd dat gebruik bij ons
adelborsten eruit geramd.
Als oud-marineman komt dat landmachtgebruik op mij nogal houtenklaasachtig
over, en dat zal voor gewone burgers niet anders zijn, denk ik. Ik ben er nooit achter
gekomen waar die merkwaardige gewoonte vandaan komt.

Jarenzeventigpopgroep Yes, door sommigen ‘de Yes’ genoemd.

Indonesisch Nederlands
Jan van Wezer - Voorburg
Berthold van Maris schrijft in het aprilnummer over voor Nederlanders makkelijk
verstaanbare talen (‘Talen die je er gratis bij krijgt’).
Hij had in zijn artikel ook nog kunnen wijzen op het Nederlands van en uit
Indië/Indonesië. De Indonesische, Indo-Europese en Chinese families die van
oudsher Nederlands spraken, hebben de taal na de soevereiniteitsoverdracht nog
tot in de jaren zestig aan hun kinderen doorgegeven. Daarna werd duidelijk dat,
mede door het ontbreken van Nederlandstalig onderwijs, onze taal aldaar geen
toekomst meer had, en het is boeiend om te zien hoe het Nederlands van de latere
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generaties geleidelijk is verworden tot een mengtaal waarvan de eigenaardigheden
soms aan het Afrikaans doen denken.
Mijn partner en veel van onze vrienden zijn Peranakan-Chinezen, die het
Nederlands vaak als moedertaal en soms als cultuurtaal naast het Chinees of Maleis
hebben geleerd. Velen zijn onder invloed van politieke omstandigheden in de jaren
zestig en zeventig naar Nederland gekomen. In de laatste jaren voor hun vertrek
was het Nederlands geen schooltaal meer, waardoor een groot aantal ontleningen
en leenvertalingen uit het Maleis en het Javaans of Soendanees hun taalgebruik
beïnvloed heeft. In de omgang met Nederlanders spreken zij grammaticaal perfect
Nederlands. Hun onderlinge taalgebruik wemelt van termen als mannelijke kip
(‘haan’), gevlekte-kat-driekleuren (‘lapjeskat’), eterijen (‘levensmiddelen’), wijnboom
(‘wijnstok’), tot hier maar eerst (‘de groeten’) en besan (‘de “koude” schoonfamilie’).
Mijn favoriet is een slee gevoel (‘het gevoel dat je hebt als iemand met een krijtje
over een schoolbord krast’), kennelijk een woord van Nederlandse origine dat uit
de standaardtaal verdwenen is.

Bedreigdetalenkaartje
J. Keuken - Nieuwe Niedorp
Het kaartje bij het stukje over de Atlas van bedreigde talen van de Unesco, in de
aprilaflevering van de nieuwsrubriek ‘Tamtam’, toont twee bedreigde talen op de
verkeerde plaats. Het volgens de tekst bedreigde West-fries wordt op het kaartje in
Oost-friesland (Duitsland) gelokaliseerd. En het Duitse Saterlands wordt volgens
het kaartje in Friesland gesproken. Dat gaat in feite maar om een uiterst klein gebied
bij Strucklingen ten noordwesten van Cloppenburg. Het Noord-fries wordt
aangegeven in Sleeswijk-Holstein nabij Denemarken, maar dit zal wel een noordelijke
vari-
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ant van het Duitse Oost-Fries zijn. Blijft de vraag wat men met ‘West Frisian’ bedoelt.
Het dialect van West-Friesland, gelegen tussen Enkhuizen en Schagen? Of bedoelt
men de taal van de Friezen in het Nederlandse Friesland, ter onderscheiding van
het Duitse Oost-Fries?

Bijbel in Gewone Taal
René Appel - Voorzitter Stichting Makkelijk Lezen, Amsterdam
In de nieuwsrubriek ‘Tamtam’ van april beweert Carel Jansen dat de vertalers van
de Bijbel in Gewone Taal zich zouden baseren op adviezen van BureauTaal. Jansen
heeft het bij het verkeerde eind. De vertalers worden niet geadviseerd door
Bureau-Taal; zij hebben er alleen twee jaar geleden een cursus gevolgd.
Wel wordt er advies gegeven door beoordelaars van de Stichting Makkelijk Lezen,
die gepokt en gemazeld zijn in het beoordelen van teksten voor mensen die
problemen hebben met lezen. Zij werken niet met leesindexen of andere kwantitatieve
criteria (zoals BureauTaal wel doet), maar gaan na of de taal leesbaar en ‘gewoon’
genoeg is, en geven de schrijvers aanwijzingen ter verbetering. Dit commentaar
wordt verwerkt, en de nieuwe versie van de tekst wordt dan aan een proefgroep
lezers voorgelegd. Ook hun oordeel kan nog leiden tot verandering van de tekst.
Uiteindelijk stelt de Stichting Makkelijk Lezen vast of deze versie van de Bijbel in
aanmerking komt voor het keurmerk ‘Gewone Taal’. Bureau-Taal staat daar volledig
buiten.

Poldernederlands
Peter Nieuwenhuijsen - Leeuwarden
Marc van Oostendorp schrijft in de aprilaflevering van zijn rubriek ‘Het onderzoek’
over Irene Jacobi's onderzoek naar het Poldernederlands. Daarin worden de
onderzochte sprekers ingedeeld naar hun sociaal-economische achtergrond en niet
naar hun regionale afkomst. Zo kon ook nu niet naar voren komen hoe gewoon de
Poldernederlandse uitspraak van de ij in Friesland is. Het volgende illustreert dit.
In de trein tussen Leeuwarden en Groningen kan dezer dagen gratis worden
geïnternet. Dit wordt gevangen in de leus ‘Online in de trein’. Zoiets zegt wel iets
over de acceptatie van het Poldernederlands. Het valt immers aan te nemen dat
deze leus bedoeld is als een rijmpje (‘Onlain in de train’). Het verdient hierbij
vermelding dat een Friese versie van het zinnetje, ‘Online yn'e trein’, zonder meer
als rijmend zou worden opgevat.
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Iktionaire
Terreur
De Apeldoornse officier van justitie zit achter de computer. Een handvol A4'tjes
naast het toetsenbord, zijn eigen notitieblok, bekertje koffie. De info tot dan toe.
Ordenen, schiften, samenvatten.
Man. 38. Blank. Blank? Hm. Wit? Nee. Autochtoon. Ja, beter. Man, autochtoon,
38 jaar.
‘Fucking Oranjes moeten allemaal dood’, zei hij tegen agent Van Veen, voor hij
weg raakte. Dat kan hij uiteraard niet citeren. Maar: geen ongeluk. Nee, eh: eerste
contact bestuurder suggereert doelbewuste actie. Opzet. Gerichte actie, ja, zoiets.
En: geen aanwijzingen dat hij deel uitmaakt van een terroristische organisatie.
Deel uitmaakte of handelde in opdracht van. Terreurorganisatie. Terroristische
groep. Groep. Terreurgroep. Geen link met een terreurgroep. Link, ja. Ja: terreurlink.
Geen terreurlink. Ja: ‘Geen terreurlink’.
Twintig seconden later rolt het woord al voorbij in de nieuws-ticker, onder zijn
eigen pratende hoofd: ‘OM: geen terreurlink’.
Geen verbinding met terreur. Man in auto probeert Koninklijke Bus te rammen,
maar er is geen verbinding met terreur.
‘Terreur’, ‘terrorisme’, het is net alsof ze op de kermis langs een lachspiegel lopen.
Het ene moment lijken ze oneindig veel breder dan in werkelijkheid, en even later
worden ze juist weer heel smal. Hangjongeren die overlast veroorzaken heten
‘straatterroristen’, financiële dienstverleners die er een potje van maken worden
‘bankterroristen’, maar de man die een zelfmoordaanslag pleegt op het Koninklijk
Huis heeft ‘geen terreurlink’.
Compacte samenstellingen, de media zijn er dol op. En het moderne nieuws gaat
zó snel, de samenstelling is al gemunt voor duidelijk is hoe het zit. We zijn al dagen
in de greep van de ‘varkensgriep’ als blijkt dat de schrandere artiodactylus met
krulstaart er niets mee te maken heeft. Leuk voor de varkensboeren. Net een beetje
opgekrabbeld na de varkenspest, krijgen ze een fatale nieuwe griep in de klompen
geschoven.
De gezondheidsminister van Israël maakte er gauw ‘Mexicaanse griep’ van om,
zo zei hij, de bevolking de uitspraak van het woord varken te besparen. Je zou
verwachten dat joden (en moslims) de term varkensgriep omarmen als welkome
bijdrage aan de demonisering van dit onreine dier, als zoveelste bewijs van hun
religieusethische gelijk, maar het verbod strekt zich blijkbaar ook uit tot figuurlijke
indemondname.
Om de varkenssector, Mexico én Israël te vriend te houden kwam de Europese
Unie met novel flu virus. (Flu is een afko van influenza, ook een onbehoorlijk lang
woord natuurlijk). Swine-flu, novel-flu, in het Engels zou het kunnen lukken, maar
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in het Nederlands lijkt het me lastig. Novel-griep? Nieuwe Griep? Griep Nouveau?
Officieel heet het virus A(H1N1).
Aha 1N1, is dat wat?
Uit te spreken als ‘aha-één-en-één’?
Ja, en dan korten we dat op den duur af tot Aha-griep.
Twee weken lang werd het nieuws gedomineerd door de benoeming van Ali Eddaoudi
tot ‘legerimam’. Als geestelijk verzorger bij de krijgsmacht bén je helemaal geen
‘imam’, legde schrijver en columnist Asis Aynan in NRC Handelsblad uit. ‘Een imam
is iemand die verbonden is aan een moskee, voorgaat in het gebed en elke vrijdag
vanaf de kansel een religieus betoog houdt. (...) En een imam wordt onderhouden
door zijn geloofsgemeente, een geestelijk verzorger is in dienst van een bepaalde
instelling.’
Je zou willen weten hoe aalmoezeniers in het Egyptische of Saoedi-Arabische
leger heten, maar wat daar ook uit mocht komen, Ali Eddaoudi is en blijft de
‘legerimam’.
Kort, duidelijk, en opbergbaar in het reeds bestaande laatje voor ‘haatimam’ en
‘terreurimam’, recente aanwinsten uit het taallab van de PVV.
(Oeps.)
‘Ik heb dat stukje van Aynan gelezen’, zei een internetjournalist die desondanks
legerimam bleef gebruiken. ‘We moeten wel,’ legde hij uit, ‘anders komen we niet
uit de Googlesearch.’
Jan Kuitenbrouwer
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Struikelblokken in het Nederlands [3]
De willekeur van onze woordvolgorde
Jan Erik Grezel
Het geniepige woordje er, het warrige lidwoordgebruik: volwassen
buitenlanders die onze taal leren, worstelen met typische
eigenaardigheden van het Nederlands. Op gezette tijden belicht Jan Erik
Grezel zo'n struikelblok.
‘Als voorgerecht wij nemen tomatensoep.’ Anka uit Litouwen kijkt verlekkerd de klas
rond. Docente Hilde Stuurwold kan zich in de keuze vinden: ‘Dat is altijd goed,
tomatensoep lust iedereen.’ Najing, een Chinese, beschrijft het hoofdgerecht, en
de Griek Jonas noemt het toetje: ‘Als wij hebben nog honger, wij nemen als nagerecht
ijs met chocola.’ Een internationaal ‘Mmm’ gaat door de rijen.
In de Nederlandse les staat deze avond ‘eten en drinken’ centraal. Zo'n veertien
beginners hebben in kleine groepjes een menu samengesteld. Hilde Stuurwold,
lerares aan het Talencentrum van de RU Groningen, bespreekt klassikaal de
opdracht. Ze corrigeert de uitspraak, biedt wat extra woorden (‘hét bestek’) en stelt
relevante vragen (‘Geef je hier een fooi in een restaurant?’). De verkeerde
woordvolgorde laat ze ‘even zitten’. Je kunt als docent nu eenmaal niet alles
verbeteren.

■ ‘Morgen ik ga...’
De woordvolgorde levert voor buitenlanders die Nederlands leren een paar
hardnekkige problemen op. Vooral de fouten met de inversie (omkering van
persoonsvorm en onderwerp) vallen op. ‘Morgen ga ik...’ wordt in vreemde mond
vaak ‘Morgen ik ga...’ Buitenlanders persen Nederlandse woorden onwillekeurig in
het korset van hun eigen taal. Zulke ‘interferentiefouten’ verdwijnen soms uit hun
Nederlands - dankzij intensieve training, consequente verbetering door de docent,
of spontaan gaandeweg de taalontwikkeling. Toch is het ontbreken van inversie
een stereotype in het Nederlands van veel buitenlanders. Nog moeilijker onder de
knie te krijgen is de woordvolgorde in de bijzin: ‘Omdat ik woon in Assen...’, ‘Als je
gaat naar China...’ zijn typische bijzinfoutjes die ik tijdens de les opteken. Ook zetten
de cursisten geregeld ‘kleine woordjes’ als dat en niet op de verkeerde plaats in de
zin.
De hoofdregel voor de Nederlandse zinsstructuur is: eerst het onderwerp, dan
het werkwoord, dan het lijdend voorwerp: ‘Ik lees een tijdschrift.’ Maar in werkelijkheid
blijken we volop te kunnen jongleren met de zinsdelen. Neem nu de zin: ‘Vanavond
om elf uur ga ik met drie vriendinnen op de fiets naar de discotheek.’ De zinsdelen
daarvan kunnen op meer dan 150 verschillende manieren achter elkaar worden
gezet zonder dat de betekenis wezenlijk verandert, en zonder dat het rare, foute
zinnen oplevert. Uitgerekend de volgorde die buitenlanders kiezen (‘Vanavond... ik
ga’) kan beslist níét. Een ander voorbeeld van onze taalacrobatiek is de neiging om
onderwerp en persoonsvorm bij het spreken te herhalen: ‘We gaan vanavond om
elf uur gaan we...’
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Foto: David Rozing/ Hollandse Hoogte

Oefening uit Levend Nederlands. Een cursus Nederlands voor buitenlanders. Cambridge
University Press, 1987.

■ Kunstje
De volgorde is kennelijk veel soepeler én complexer dan de regeltjes in
grammaticaboeken doen geloven. De inversieregel wordt bijvoorbeeld vaak uitgelegd
als ‘persoonsvorm op de tweede en onderwerp op de derde plaats in de hoofdzin’
- dus: ‘In Nederland “is” (tweede plaats) “de crisis” (derde plaats) ook voor gewone
burgers voelbaar.’ Maar ons taalgebruik wemelt van zinnetjes als ‘Ook voor gewone
burgers is sinds enkele maanden de crisis voelbaar.’
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Om radeloos van te worden. Bij de uitleg van de woordvolgorde in zinnen met
samengestelde werkwoorden (ophouden, nakijken) slaat de verwarring dan ook
toe, als ik even later een les in een gevorderdengroep bijwoon. De variatie in volgorde
en werkwoordsvormen lijkt pure willekeur: ‘We houden om acht uur op’, ‘We zijn
opgehouden’, ‘We moeten ophouden’, ‘Een goed idee om nu op te houden’, ‘Hou
op!’ en in een bijzin: ‘... omdat we... ophouden’. Wie dat als buitenlander onder de
knie krijgt, verdient een standbeeld.
Een veelgebruikte, maar omstreden methode om zinspatronen te leren, bestaat
uit structuuroefeningen (in het Engels: ‘drills’): door eindeloze herhaling worden
structuren erin gehamerd, zoals bij de tafels van vermenigvuldiging (zie de afbeelding
hiernaast). Onderzoek heeft uitgewezen dat zo'n training weinig helpt. Het grootste
bezwaar: leerlingen concentreren zich uitsluitend op ‘het kunstje’ en produceren
zodoende de goede vorm. In echte gesprekken staat voor hen echter de inhoud
voorop: de verwoording van hun gedachten. Dan gaan ze met die volgorde weer
de fout in. In hun hoofd is kennelijk (nog) geen ruimte voor een dubbele taak in de
nieuwe taal: de focus op vorm én inhoud tegelijk.

■ Inhoud
Toch lijkt de problematiek de meeste studenten niet te deren. Logisch, want een
onjuiste structuur staat goed begrip niet in de weg. Buitenlanders zijn zich ook zelden
bewust van de woordvolgordefouten die ze maken. De meeste sprekers concentreren
zich op de inhoud, en voor hen is een zin in de ene of de andere volgorde precies
hetzelfde. Maar voor de Nederlandse luisteraar klinkt er bij ‘Vandaag ik ben...’ toch
eventjes een valse noot.
In de gevorderdengroep bespreekt Hilde Stuurwold, heel inhoudelijk, de ouderlijke
taken bij de opvoeding. Zijn er op dat punt grote verschillen in de culturen die de
cursisten vertegenwoordigen? Belem uit Mexico vertelt dat mannen en vrouwen in
Latijns-Amerika de opvoeding ‘in principe als een gezamenlijke taak’ zien. ‘Maar’,
vervolgt zij, ‘in Mexico de mannen zijn...’ - Stuurwold interrumpeert: ‘In Mexico zijn
de mannen...’ Belem slaat zich voor het hoofd. Op dit niveau mag ze zulke fouten
niet meer maken. Ze herneemt: ‘In Mexico zijn de mannen... eh ... wat wilde ik
zeggen? Ik vergeet!’ Buurvrouw Helena uit Bulgarije helpt: ‘Macho's?’

Spaan
Limburgse weemoed
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In het meinummer van Onze Taal staat een ingezonden brief van F. Bakker uit
Nijmegen over het carnavalsliedje ‘Twië bein’. Bakker vertelt over de
ontstaansgeschiedenis van het nummer, dat is geschreven door Frans Boermans
en Thuur Luxembourg. Zijn brief is een reactie op wat Guus Middag over hetzelfde
liedje schreef in Onze Taal van februari/maart. Minutieus belicht Middag de tekst
en de taal van het lied, in een stuk dat te lezen is als pleidooi voor de kwaliteit van
sommige liedjes waaraan de term carnavalskraker zo'n afbreuk doet. Het is me uit
het hart gegrepen.
Johnny Hoes is er weliswaar in geslaagd het nummer ‘Och was ik maar’ (ook van
Boermans en Luxembourg) voorgoed te laten verdwijnen in een walm van Frituur
en onder een dikke laag van de smerigste sauzen, zoals gruwelijk beschreven door
P.F. Thomése in zijn jongste boek, maar wie een korte blik werpt op de tekst wordt
meteen getroffen door de poëzie van dit Venlose Limburgs.
Och, waas ik maar beej mooder thoes gebleve
och, waas ik maar met dich neet meigegaon.
Och, had ik nao dien auge neet gekeke
Dan had mien errem hert neet zoë verkierd gedaon.

Ik schrijf de woorden over van de binnenhoes van een langspeelplaat genaamd
Vastelaovend same, geproduceerd door - en daar zijn ze weer - het duo
Boermans-Luxembourg. Boermans is de vader van de bekende regisseur Theu
Boermans. Een Lottie Boermans zingt op verschillende nummers mee. Kijkend naar
de foto op de hoes denk ik dat zij de zus is van Theu.
Een jaar of vijfendertig geleden ging ik naar het carnaval van Venlo. Ik kwam
terug met twee langspeelplaten, oefende flink, zodat ik toen ik een jaar later weer
naar het zuiden trok, alle liedjes kon meezingen. De meeste waren geschreven door
Boermans en Luxembourg, die gedurende een periode van een jaar of twintig over
het carnaval van Venlo hebben geheerst met hun oorspronkelijke liedkunst, waaraan
veel coryfeeën van Hilversum 3 (zoals Peter Koelewijn en Gerrit den Braber) niet
konden tippen.
In dezen tiëd, noow vuuel veranderd is,
En ik vol spiët zoë vuuel van Venlo mis
Wie iëwelank toch beej ös stedje hoort,
Dae godendrank dae heej gebrouwe woord.

Dan volgt in het refrein de ode op het Venloos Ald, dat je ooit in alle cafés kon
drinken: bij Roeije aan de Maas, bij de Witte, de Koel, 't Kerkske en ‘ik weit neet
wao’.
En dat nu niet meer bestaat.
Het zijn carnavalsnummers, walsen, met een melancholieke ondertoon die zo
haaks staat op wat wij in ‘het westen’ van het carnaval denken.
Toen ik in 1977 ging werken als redacteur van de talkshow Netwerk van Mies
Bouwman, slaagde ik erin haar te overtuigen van de kwaliteit van het Venlose
carnavalslied. Er kwam een vrouwenkoor naar Amsterdam dat voor het eerst het
grote gebied boven de rivieren kennis liet maken met die Limburgse weemoed.
As de sterre dao baove straole
en as de maon dao baove Haerunge hink,
en dan örges, in 't greun verschaole,
de nachtegaal ein leefdesleedje zink,
dan wil ik wandele nao Schandele mit mien maedje.
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Boermans en Luxembourg zijn dood, maar gelukkig heb ik hun platen nog en beschik
ik over een oude pick-up met twee stoffige speakers waaruit nu, geloof het of niet,
op deze mooie dag in mei, het Venlose dialect over het Franse platteland schalt.
Henk Spaan
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Arjen van Veelen
‘Wéés het argument’
Leren overtuigen als Obama

Donatello Piras, hoofdtrainer Nederlands Debat Instituut.
Foto: Nederlands Debat Instituut

Louter op charisma werd Obama president van Amerika. Toch? Onzin:
hij trainde keihard op zijn verbale overtuigingskracht. Debatcoaches leren
nu zijn retorische kneepjes aan managers, advocaten en politici.
Dennis van Weeren, operationeel directeur van detacheringsbureau VOC Maatwerk,
staat voor een lastige klus. In een conferentiezaal van een Hilversums hotel spreekt
hij honderdtwintig medewerkers toe. Met het bedrijf gaat het goed - dit kwartaal 22%
groei. Maar hij heeft niet alleen positief nieuws. Het ziekteverzuim, dat mag wel iets
lager. De nieuwe bedrijfsarts komt voortaan al op de dag van de ziekmelding langs,
en ziek zijn wordt iets duurder. Van Weeren verpakt de boodschap in een persoonlijk
verhaal. Deze ochtend voelde hij zich niet helemaal lekker, zegt hij. Thuisblijven?
Of een paracetamolletje pakken? Het werd dat laatste. ‘We zijn geen
ambtenarenclubje, toch?’ Hij vergelijkt de nieuwe bedrijfsarts met de verzorger van
een voetbalelftal, die het veld in rent als een speler geblesseerd is. Van Weerens
pay-off: als het ziekteverzuim daalt, houdt het bedrijf meer geld over. En dat
investeren we ‘in jullie’. Bijvoorbeeld door een trainingsdag als vandaag.
De medewerkers zijn in het hotel voor een debattraining door het Nederlands
Debat Instituut. Non-stop, van één tot zes. ‘Wij zijn die eigenzinnige detacheringsclub
die alles anders doet; wij gaan niet met zijn allen paintballen’, zegt de manager. ‘Dit
wordt werken aan jezelf.’

Charisma
Misschien was hij er zich niet zo van bewust, maar manager Van Weeren speechte
hier een beetje als Obama. ‘Obama is in staat om slecht nieuws zó te brengen dat
het inspirerend werkt’, zegt Donatello Piras (32), hoofdtrainer van het Debat Instituut.
Deze middag verzorgt hij de training voor VOC Maatwerk, en hij wijst enthousiast
op de technieken van de nieuwe Amerikaanse president. Piras leert bijvoorbeeld
hoe je slecht nieuws brengt. Dat doe je idealiter in drie stappen: 1. draai niet om de
hete brij heen (‘De crisis raakt ook ons’); 2. toon controle (‘We zijn voorbereid op
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tegenslagen’); 3. geef hoop (‘Met zulke hardwerkende mensen als jullie kan ons
bedrijf deze crisis aan’).
Spreken als Obama, wie wil dat niet? Sinds de wereld zag hoe een man het
schijnbaar louter op grond van zijn charisma schopte tot de machtigste mens op
aarde, is bij debattrainingsbureaus de vraag gestegen naar cursussen die leren
spreken in de voetsporen van Obama.
‘Obama is enorm inspirerend geweest’, vertelt Piras. ‘Het belangrijkste voor ons
vak is dat hij er niet puur op talent is gekomen, maar dat hij er hard voor heeft
gewerkt. Het heeft niet alleen te maken met zoiets vaags als charisma - nee, je kunt
zijn technieken benoemen en aanleren.’ Een van de trainingen die Piras verzorgt,
heet ‘Yes, we can! Stijlfguren die overtuigen’. Piras: ‘We hoeven de cursisten niet
langer krakkemikkige zwart-witbeelden voor te schotelen van president Kennedy;
we hebben nu dagelijks een geweldige spreker op tv.’

Argumenten fileren
‘Er is zeker sprake van een Obama-effect’, zegt ook trainer Victor Vlam (25) van
trainingsbureau Debatrix. ‘Je zou
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verwachten dat het in deze economische tijden lastiger is voor trainingsbureaus,
maar we groeien nog steeds.’ Dat komt mede door de cursus ‘Spreken als Obama’
- inclusief spreken met de teleprompter, de glazen plaatjes waarop de speech,
onzichtbaar voor het publiek, wordt geprojecteerd. Vlam: ‘Een leuke funtraining,
dachten we eerst.’ Maar het werd een hit, met klanten als politici, advocaten,
ambtenaren en managers.
‘Obama is inderdaad erg goed,’ vindt argumentatiecoach Karin Pijper (25), ‘maar
vooral hulde voor diens speechschrijvers.’ De neerlandica - afgestudeerd op
argumentatietheorie - zette bij trainingsbureau Hendrikx Van der Spek samen met
een collega een argumentatieafdeling op, omdat er zo veel vraag naar was. Voor
de website Argumentatiecoach.nl analyseert ze regelmatig het Weekly Address, de
wekelijkse videotoespraak van Obama. Met praktijktips, natuurlijk. En in de
tweedaagse cursus ‘Overtuigend argumenteren’ leert Pijper om de argumenten van
de tegenstander te fleren. ‘Na een uurtje schieten blijft er van veel argumenten
weinig over.’ Tip: controleer stellingen altijd op de - vaak misbruikte - woordjes want
en dus. Bij een goed argument kun je beide voegwoorden gebruiken. Bijvoorbeeld:
‘Het regent, dus de straten zijn nat.’ Dat kun je zonder problemen veranderen in
‘Het regent, want de straten zijn nat.’ Een ander verhaal is het met ‘Er zijn fouten
gemaakt in het voorraadbeheer, want er was geen controle’ en ‘Er zijn fouten
gemaakt in het voorraadbeheer, dus er was geen controle.’ Pijper: ‘Het voorbeeld
van de straten is een geldig argument, omdat je beide voegwoorden kunt gebruiken.
Er zit dus geen “argumentatief” verschil tussen de twee stratenzinnen. Maar bij een
slecht argument kun je slechts een van de twee voegwoorden gebruiken.’

■ Salarisverhoging
‘Iemand met woorden informeren of amuseren is relatief makkelijk. Maar iemand
overtúígen, iemands denkbeelden veranderen, dat is een van de lastigste dingen
die je met taal kunt doen’, aldus Pijper. De vraag daarnaar neemt niet alleen dankzij
Obama toe, denkt ze. Door de informatie-overvloed en de steeds drukkere
dagindeling is er meer behoefte aan technieken om flauwekul snel te kunnen schiften
van valide argumenten. Soms krijgt ze als argumentatiecoach heel concrete vragen.
Zoals: hoe krijg ik een salarisverhoging? Pijper adviseert dan bijvoorbeeld de
‘salamitactiek’ - dus dat je stapje voor stapje (plakje voor plakje) je doel bereikt (de
hele worst). ‘Je vraagt de baas eerst: “Ben ik goed voor de omzet?” “Ja.” “Ben ik
collegiaal?” “Ja.” “Werk ik hard?” “Ja.” De baas heeft dan al drie keer “ja” gezegd.
Vraag je vervolgens om promotie, dan is het voor hem veel moeilijker om “nee” te
verkopen.’
Ook altijd goed - en wetenschappelijk bewezen - is de zogeheten nestoriaanse
orde. Zet je argumenten in de volgorde twee - drie - één. Dus eerst je op één na
beste argument, dan je slechtste, dan je beste. ‘Als je tegenstander moe is en denkt
dat het ergste is geweest, kom je juist met je sterkste troef.’

‘Mediatrainers leren vaak om zo weinig mogelijk te zeggen in zo veel
mogelijk woorden. Wij doen het andersom.’

■ Bierviltje
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‘Die spreektechnieken zijn eeuwenoud; ze bestaan al sinds Cicero, Aristoteles en
Quintilianus’, zegt Victor Vlam van Debatrix. ‘Maar het heeft me wel verbaasd dat
zelfs beroepssprekers vaak weinig van retorica afweten. Eigenlijk is dat heel jammer.
Obama worden, dat kan niet iedereen. Maar als je dezelfde boodschap op een
betere manier vertelt, ben je wel overtuigender.’ Waarom dat juist nu belangrijk is?
‘Omdat je tegenwoordig steeds sneller en duidelijker je punt moet maken.
Mediatrainers leren vaak om zo weinig mogelijk te zeggen in zo veel mogelijk
woorden. Wij doen het andersom.’
Zelfs hoge piefen hebben soms moeite met spreken. Pijper traint geregeld
advocaten en managers van zorginstellingen of van multinationals als KPN en ING.
Ooit hielp ze een directeur met zijn speech voor de opening van een grote bedrijfshal.
‘Deze hal was er niet gekomen zonder jullie’, wilde hij zeggen. Niet doen, adviseerde
Pijper, het is een cliché. Ze vroeg hem naar het verhaal achter die hal. Hij kwam
met een anekdote dat hij ooit met wat collega's op een bierviltje de plannen had
geschetst. Die kwam in de speech. Pijper: ‘En dan denken de collega's: deze man
méént wat hij zegt. Hij herinnert zich nog dat ik samen met hem op een bierviltje
heb zitten tekenen.’

■ Drieslag
Victor Vlam ging spieken bij de grootmeester. ‘We weten dat Obama veel actiever
betrokken is bij zijn speeches dan zijn voorgangers Bush, Clinton, Bush sr. en
Reagan. Zijn bekendste speeches - de conventiespeech uit 2004, waarmee hij
doorbrak, en zijn speech over de rassenstrijd naar aanleiding van het schandaal
rondom Reverend Wright - heeft hij zelfs helemaal zelf geschreven. Een
speechschrijver heeft hij vooral omdat het efficiënter is; als er 48 uur in een dag
zaten, zou hij elke speech zelf schrijven.’
Met een collega bezocht Vlam optredens van Obama. ‘Het grappige was: eenmaal
in de zaal vonden we hem enigszins tegenvallen. Misschien kwam het door onze
torenhoge verwachtingen. We stonden op twee meter afstand en toch keek hij ons
niet aan. Dat kwam door de teleprompter waarvandaan Obama de tekst van zijn
speech woord voor woord leest. Op tv en achter in de zaal werkt het wel.’ Zo'n
teleprompter
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of autocue zal Vlam dan ook alleen aanraden in bepaalde situaties. ‘Het is een
krachtig hulpmiddel als je voor een heel groot publiek staat, zoals een
aandeelhoudersvergadering, maar het vergt wel veel training. Mensen moeten niet
hun voorleesstem opzetten: overdreven articuleren en hoger spreken. Dan klink je
al snel als een schooljuf.’
Zelf richt hij zich vooral op Obama's stijlfiguren. Vooral voor Obama's ‘claptraps’
(‘applausfuiken’) zijn die onmisbaar. Obama gebruikt bijna om de dertig seconden
de drieslag. Een bekend voorbeeld is: ‘They have not served a Red America, nor a
Blue America - they have served the United States of America.’ Vlam: ‘Je kunt ook
zeggen: “Wij zijn united.” Maar door er een oneliner van te maken, met een drieslag
en een contrast, is de boodschap ontzettend memorabel. Als hij juist intoneert, zie
je het publiek soms al applaudisseren nog voordat hij helemaal uitgesproken is.’
Soms zit Vlam een middagje met managers aan tafel: oneliners bedenken om dorre
beleidstaal memorabel te maken, à la Obama.

■ Gereedschap
Terug naar het Hilversumse hotel. Trainer Piras heeft een groepje van twintig
cursisten onder zijn hoede genomen. Ze moeten beurtelings stellingen verdedigen
of afkraken. De baas van VOC Maatwerk heeft de stellingen bedacht. Zoals: ‘Het
is goed dat VOC op de eerste dag van een ziekmelding een bedrijfsarts langsstuurt.’
De cursisten schuifelen wat op hun stoelen.
‘De grote redenaar Cicero zei: “Spreken leert men door te spreken”’, begint Piras.
In sneltreinvaart (‘Even de pressurecooker erop zetten’) laat hij de cursisten oreren.
En leert ze en passant de aristoteliaanse drieslag ethos, logos en pathos. ‘Ethos
wil zeggen: wéés het argument. Want als je er zelf niet in lijkt te geloven, hoe overtuig
je dan in vredesnaam het publiek? Als je straks opstaat, wil ik vuur zien, passie,
overtuigingskracht! Churchill zei al dat als je tranen bij je publiek wilt, je ze zelf moet
laten zien.’
Piras strooit met gereedschap. Zoals: bied je argumenten SEXI aan: State, Explain,
Illustrate (‘poneer, leg uit, illustreer’). ‘Hele congressen gaan kapot aan sprekers
die pas na 25 minuten met hun kernboodschap komen.’ En: gebruik citaten. Stel
retorische vragen. En natuurlijk: al het goede komt in drieën. ‘Zoals “blood, sweat
and tears”. Dat was oorspronkelijk “blood, sweat, toil and tears”. Maar dat werkte
niet.’
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Af en toe klinkt er ‘hear, hear’ of grommend ‘shame!’ De cursisten leren snel. Dat
blijkt bij de volgende opdracht. Eerder die dag had de operationeel manager in zijn
speech de medewerkers onderverdeeld in categorieën: van ‘paradepaarden’ (toppers)
via ‘stayers’ (middenmoot) tot ‘question marks’ (probleemgevallen). De cursisten
moeten nu die categorieën prijzen dan wel hekelen. ‘De question marks zijn als een
remmende parachute’, oreert iemand. Een ander past de drieslag toe: ‘De stayers
zijn onmisbaar, integer en loyaal. Een stayer, die stayt - die blijft. Diep van binnen
zijn wij allemaal stayers.’

■ Gebakken lucht
Ergens tussen de oude Grieken en nu is het retorica-onderwijs in de vergetelheid
geraakt, zegt Piras na afloop. Al op de basisschool, bij het kringgesprek, zou er
aandacht moeten zijn voor spreekvaardigheid. Het Debat Instituut ontwerpt daarom
ook retorica-lesmethoden voor alle niveaus, van vmbo tot universiteit. ‘Natuurlijk
kun je het toepassen bij salarisonderhandelingen of een sollicitatiegesprek, maar
veel belangrijker is dat je mondeling sterker wordt. Of je nu timmerman bent of
kapper of advocaat. Misschien klinkt dit wat prekerig, maar ik denk dat de
samenleving er beter van wordt.’
Maar is retoricatraining niet ook een beetje gebakken lucht verkopen? Is het niet
te Amerikaans? Moet het niet om de inhoud gaan? Onzin, vinden de drie coaches.
‘Non-verbale communicatie zou veel belangrijker zijn dan inhoud, hoor je vaak’,
zegt Pijper. ‘Wij draaien het om: wie sterke argumenten heeft, staat ook steviger in
zijn schoenen. Als je ingetogen of verlegen bent, word je door argumentatietraining
niet opeens een drammer, maar wel minder bedeesd, omdat je houvast en
gereedschap hebt.’
Victor Vlam: ‘Bij veel presentatietrainingen zetten ze als eerste op het bord dat
93% van de communicatie non-verbaal is. Maar als jouw boodschap niet overtuigend
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is, kun je er nog zo veel handgebaren bij maken, maar blijft er niets van je boodschap
hangen.’
‘In feite’, zegt Piras, ‘is dit die oude discussie tussen de sofisten en Socrates. Een
schande, eigenlijk: alsof vorm en inhoud niet samen zouden kunnen gaan. Nog
nooit heb ik iemand na afloop van een training horen zeggen: “Hier heb ik niets aan
gehad.”’
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Guus Middag
Zong
Johanna
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.
Ik zat te lezen in Reynaert de Vos, in een nieuwe vertaling, door Ard Posthuma. Ik
las: ‘Bij een linde in het veld, / werd de hen ter aarde besteld.’ Het ging over de
begrafenis van Coppe, het arme hennetje dat door Reinaert was doodgebeten. Zo
zag haar graf eruit: ‘Op het gladde marmer stond / wie daar rustte in de grond.’ De
tekst liep soepel, maar dat gold niet voor het grafschrift zelf.
Daar had Posthuma een echt kreupelrijm van gemaakt: ‘Hier rust Coppe, onze
hen, / die zo goed kon scharrelen.’ Het is een knullig rijm, maar wel bewust knullig.
Het past goed bij het verhaal, waarin nog zoveel meer pijnlijke blunders worden
gemaakt.
Het roept meteen een andere hen in herinnering, een hen die ook al zo goed kon
scharrelèn. Ik bedoel Johanna, ‘een meisje van zeventien jaren’, wier lotgevallen
door Rijk de Gooyer worden bezongen in zijn lange ballade ‘Johanna’ (1975). De
Gooyer zingt niet echt, het is meer alsof hij een ouderwets gedicht zingzegt, met
een bewust harkerige dictie en een bewust houterig ritme. Daarbij hoort de rare
neiging om het lidwoord een uit te spreken als het telwoord één, waardoor alles
extra stijf en schools gaat klinken. De opname is in een wat rumoerige sfeer gemaakt.
Het lijkt wel alsof De Gooyer in een volle kroeg staat, of op een markt. Er zit publiek
bij en hij wordt begeleid door een hoempaorkest. Lees maar hardop mee, dan hoort
u vanzelf de rijmblunder aan het eind:
Zij was één aardig meisje,
bedrijvig als één hen.
Zij diende bij één gegoede familie,
als meisje voor halve dagen.

Het laatste woord moet rijmen op ‘hen’, en wordt dus uitgesproken als ‘da-gèn’. Nog
erger: in dit lied moet de slotregel, en dus ook de slotblunder, van elk couplet
tweemaal door de hele zaal uit volle borst worden herhaald, begeleid door een forse
uithaal van de blazers. Dus dat is dan driemaal ‘da-gèn’.

■ Rampzalig
Net als in Reynaert de Vos past dit kromme rijm wel goed bij de rest van het lied.
Ook hier gaat van alles mis. Johanna wordt verliefd op een arme
schoenlappersjongen. Hij komt ‘van heinde en van ver’. Dat is niet erg, maar er
komt nog iets bij: hij ‘stonk naar jenever’. Ook hier is het rijmwoord beklemtoond
(‘en van ver’), zodat De Gooyer om het ritme en het rijm niet te verstoren het woord
‘jenever’ verkeerd moet uitspreken. De schoenlappersjongen stinkt niet naar jenéver,
maar naar jenevèr.
Zo klunst het lied maar door. Op alle plaatsen waar het erop aankomt moet het
rijmwoord met een foute klemtoon worden uitgesproken - en de zaal mag het daarna
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nog eens luid en duidelijk herhalen. Dat is grappig. De bezongen gebeurtenissen
worden intussen steeds rampzaliger, en dat maakt het dan nog weer grappiger. De
jongen wil van het meisje al haar spaargeld. Spreek uit: spaar-géld. Hij dwingt haar
te stelen: zes zilveren eetlepels. Spreek uit: eetle-pèls. De diefstal wordt ontdekt,
het meisje ontslagen, maar eigenlijk is zij onschuldig. Spreek uit: on-schul-díg. Het
meisje kan de schande niet langer verdragen, slaat de hand aan zichzelf, en het
bloed spuit ten hemel. Spreek uit: ten he-mèl. En bij de aanblik van het lijk bibbert
de jongen vreselijk. Spreek uit: vre-se-líj́k.
Willen we dan nog weten hoe het loopt af? Rijk de Gooyer declameert verder met
zijn wat sarrende stem en de blazers blazen verder met hem mee. Nog één couplet
dan. De jongen bekent zijn misdaad en wordt tot de galg veroordeeld. Maar ook
dan gaat alles weer mis. De galg blijkt ‘toevallig bezet’ en dus kiest men maar voor
het hakblok. Spreek uit: hak-blók.

■ Sabinchen
Het lied van Johanna is een straatlied, zoals vroeger gezongen op markten en
pleinen. Rijk de Gooyer schreef het niet zelf. Tekst en muziek zijn van Alex de Haas
(1896-1973), die zich weer baseerde op een negentiende-eeuws Duits lied over het
dienstmeisje Sabientje (‘Sabinchen war ein Frauenzimmer’). In de Duitse versie
slaat het meisje niet de hand aan zichzelf, maar wordt zij door de schoenlapper
gedood. En vervolgens wordt de schoenlapper niet ter dood veroordeeld, maar krijgt
hij een levenslange gevangenisstraf, ‘bis an das kühle Grab’. Ook daar klunzige
klemtonen. Ook daar wordt het niet opgevat als een smartelijk levenslied, maar juist
als een parodie op het genre.
Zoals het hoort bij zo'n lied eindigt het met een duidelijke boodschap. En zoals
het hoort bij een parodie wordt ook die boodschap weer klungelig geformuleerd. In
het Duits: ‘Und die Moral von der Geschicht': / Trau keinem Schuster nicht.’ In het
Nederlands vraagt Rijk de Gooyer tergend langzaam aan zijn publiek: ‘Weet u wat
de moraal is, / van dit zo schone vers?’ Het publiek voelt dan al wel aan welke kant
het op zal gaan. Hoe langer de zanger treuzelt, hoe grappiger zijn laatste miskleun
wordt. En dan vergeet niemand meer de moraal van dit zo schone vers: ‘Ga altijd
heel braaf en deugdzaam door 't leven, / maar hoed u voor schoen-lap-pèrs.’
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Marc van Oostendorp
Wat een taal
Herinneringen aan een radioprogramma over taal
Twintig jaar geleden overleed Jan Roelands, de man achter Wat een taal,
het laatste echte taalprogramma op de radio, dat tien jaar geleden
verdween. Onlangs kwamen de archieven van het programma
beschikbaar.

Jan Roelands (1932-1989), de drijvende kracht achter Wat een taal.

‘Ik ben scholier en taalminnaar’, schreef een luisteraar in december 1985 aan
Jan Roelands, de maker van het radioprogramma Wat een taal. ‘Al jaren luister ik
dan ook naar uw programma. In het begin deed ik dat omdat ik het een boeiende
en aardige rubriek vond, maar de laatste tijd vind ik er niet veel meer aan.’ Daarop
volgden vier pagina's vol bezwaren tegen het programma: het was te oppervlakkig,
er werden ‘onnozele plaatjes’ in gedraaid, elk onderdeel werd voorafgegaan door
‘lange, volstrekt overbodige aankondigingen’, die ‘tot overmaat van ramp’ vaak nog
‘lollig bedoeld’ waren ook. ‘Ik luister alleen nog omdat er nu eenmaal geen ander
taalprogramma bestaat op de radio.’
Roelands antwoordde hoffelijk op de ongerichte kritiek. ‘Ik vind dat je op een
aantal punten zeker gelijk zou kunnen hebben’, schreef hij, maar tegelijkertijd
verdedigde hij zijn medewerkers, die de puberale luisteraar in zijn brief had
afgekraakt. Die brief zou op zijn bureau blijven liggen, beloofde hij, om af en toe
naar te kijken en hij hoopte dat de luisteraar zou blijven luisteren. De stem van
Roelands - wie het radioprogramma indertijd niet heeft gehoord, herinnert zich zijn
stem misschien van de Verkadereclames uit de jaren zeventig en tachtig - klonk
door in zijn schrijfstijl: warm, menselijk en betrokken.

■ Cultuurverrijking
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Wat een taal, dat in de loop der tijden ook De taalshow en NOS taal heette, bestond
in totaal iets langer dan twintig jaar en had in die tijd drie presentatoren. Na de dood
van Roelands in 1989 waren dat Frits Spits en Henny Stoel. Verder deden er bekende
taalkundigen aan mee, zoals Joop van der Horst, Marlies Philippa, Frank Jansen
en Rik Smits. Daarnaast was er ruimte voor taalspel en taalvermaak, voor liedjes
en wetenswaardigheden over taal.
Twintig jaar geleden overleed Roelands; tien jaar later hield zijn taalprogramma
op te bestaan. De archieven van het programma zijn onlangs door Jannie Verheijen,
die na Roelands' dood de eindredactie voerde, overgedragen aan het Meertens
Instituut in Amsterdam. Daar heb ik ze kunnen inzien en onder andere de brief van
hierboven gevonden: de brief die ik - ik zeg het met enige gêne - als zeventienjarige
zelf schreef.
Ik was niet de enige correspondent.
In de dikke map met luisteraarscorrespondentie vinden we de namen terug van
(toenmalige) medewerkers van Onze Taal en tal van andere al dan niet bekende
taalliefhebbers. Het programma werd goed beluisterd. ‘De uitzending van 4.1.88
ook gehoord, zoals bijna 10 jaar alle uitzendingen’, schreef een luisteraarster. ‘De
laatste jaren inderdaad in de keuken, of aan tafel. Vroeger gezellig op de
zondagavond rustig, de toen kleine kinderen op bed.’ Ook nadat Roelands overleden
was, bleef de stroom brieven komen. ‘Geachte mevrouw Verheijen,’ schreef een
Haagse luisteraar in november 1995, ‘De rubriek Wat een taal wordt door u, uw
redactie en mevrouw Stoel kennelijk zeer goed voorbereid en hoorbaar op een
manier gebracht die een onderscheiding verdient. Op deze wijze blijkt radio in het
tijdperk van zoveel (onbeduidend) mediageweld een onmisbare cultuurverrijking.’

■ Tijd en animo
In andere mappen bevinden zich de uitgeschreven teksten van medewerkers als
Ivo de Wijs: ‘Als ik ooit nog eens ga studeren, en die kans is heel klein want voor
studeren heb je tijd nodig - en animo (en ik heb geen animo), dan ga ik rechten
studeren en als ik rechten ga studeren, en die kans is wel bijzonder klein, want om
rechten te studeren heb je animo nodig en tijd (en ik heb geen tijd) dan ga ik me
met name verdiepen in het octrooirecht, het recht op uitvindingen en ontdekkingen.’
Vervolgens legt De Wijs een zelfbedacht taalspelletje uit,
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wsaarbij iedere deelnemer een woord moet noemen dat begint met de laatste paar
letters van het voorafgaande woord (onaangetast - aster - sterrenwacht - achterkant
- antenne - nest - stakker - kerkplein - einde).
Dit ongeremde plezier in taal spreekt ook verder uit de mappen waarin tientallen
onderwerpen gedocumenteerd worden: van ‘Joodse talen’ tot en met
‘Woordenboeken’, en van ‘Taalpathologie’ tot en met ‘Dialecten’. In iedere map
zitten persberichten, krantenknipsels, door medewerkers op een matrixprinter
gemaakte kopieën en andere documenten van het Nederlandse taalleven in de
jaren tachtig en negentig. Een heel dikke map bevat van alles en nog wat rondom
de spellingperikelen; een heel dun mapje bevat een aantal vroege artikelen van
vooral de taalpublicist Ewoud Sanders over taal en het internet.

■ Testament
In de knipsels in het mapje ‘Stemmen’ komt Jan Roelands, die het programma
bedacht en voor veel luisteraars ook na zijn dood gezichtsbepalend bleef, zelf een
aantal keren voor. Zo is hij te horen in een interview van Liesbeth Koenen uit 1988,
waarin hij zijn idee uiteenzette dat mooie stemmen niet bestaan: ‘Laat eens iemand
met een zogenaamde aangename stem een tekst lezen zonder de juiste pauzes
en zonder het tonen van begrip en zet daartegenover iemand die geen mooie stem
heeft, maar duidelijk weet waar het over gaat. Ik ben er heilig van overtuigd dat
iedereen de tweede stem mooier zal vinden dan de eerste.’
Helaas vormen de mappen samen het testament van een tijdperk dat inmiddels
afgesloten is. Wat een taal ging officieel in 1999 op in een ander programma,
Knetterende letteren, dat over literatuur ging, en waarin al heel snel eigenlijk geen
ruimte meer was voor taalonderwerpen. Rond dezelfde tijd hield de Utrechtse
taalkundige Frank Jansen op met zijn taalrubriek voor de TROS nieuwsshow - en
werd hij daarin niet vervangen. Alleen de Wereldomroep heeft nog een
taalprogramma, Klare taal, en ook enkele regionale omroepen hebben taalrubriekjes
die al dan niet gericht zijn op de streektaal. Een taalprogramma op de tv is er nooit
geweest, afgezien van spelletjes als 10 voor taal en Het Groot Dictee der
Nederlandse Taal. Incidenteel wordt er natuurlijk weleens aandacht besteed aan
taalonderwerpen, maar de zorgvuldigheid en vooral de taalliefde waarmee dat ooit
bij Wat een taal gebeurde, ontbreken.

■ Enthousiast
We hebben in het Nederlandse taalgebied een aantal aan taal gewijde tijd schriften,
zoals Onze Taal en Over Taal. Er zijn een paar mooie, informatieve en grappige
websites over taal. Voor de echte liefhebber is dat alles misschien nog lang niet
genoeg, maar er is in ieder geval een heleboel informatie te vinden over het
Nederlands en alle andere talen die wij hier kennen. Maar informatie over de
gesproken taal kun je het best in gesproken vorm tot je nemen.
Waarom is er nooit een opvolger gekomen voor Wat een taal? Misschien heeft
niemand het juiste idee gehad. Misschien ligt het aan de algemene trend dat de
omroepen geen programma's meer maken voor specifieke en te kleine ‘doelgroepen’
- en daar worden taalliefhebbers nu eenmaal toe gerekend. Misschien komt het ook
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simpelweg doordat er zich onder de huidige generatie programmamakers niemand
bevindt die enthousiast genoeg is om zich in te zetten voor een half uurtje taal per
week.
Gegeven dit alles zou het voor de hand liggen om het via het internet te proberen:
op die manier zou het programma liefhebbers van het Nederlands van over de hele
wereld kunnen bedienen en bovendien kunnen worden gebruikt in het onderwijs
Nederlands aan anderstaligen. Het programma zou niet duur hoeven zijn, omdat
er geen uitzendkosten mee gemoeid zijn: een goede redactie, een presentator, een
technicus en de huur van een studio volstaan. Jannie Verheijen heeft dat enkele
jaren geleden ook geprobeerd, maar kon er het geld niet voor bij elkaar krijgen.
Eigenlijk zou dat ook niet nodig moeten zijn. Dat de publieke omroep met al zijn
zenders geen enkele systematische aandacht heeft voor onze moedertaal, voor de
taalproblemen in onze samenleving en voor alle moois en grappigs en interessants
dat er over taal te zeggen valt, is bijzonder treurig.
Een samenleving bekommert zich om haar taal, al is het maar omdat een menselijke
beschaving zonder taal niet kan bestaan. De Nederlandse taalgemeenschap is er
in de tien jaar na het verdwijnen van Wat een taal niet op vooruitgegaan. Wat heb
ik een spijt van die adolescente brief die ik indertijd aan Jan Roelands stuurde. Wat
zou ik nu de onnozele plaatjes en de volstrekt overbodige aankondigingen graag
voor lief nemen voor weer wat serieuze aandacht voor taal. Wat zou ik graag Wat
een taal weer terug hebben op de radio.
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Peter-Arno Coppen
Hoe zit het eigenlijk?
De betekenissen van het werkwoord zitten
Zodra iets in de taal je eenmaal opvalt, ben je al snel geneigd te denken
dat het vroeger anders was. En vaak ook: beter. Neem nu een zin als ‘Ik
zat te lopen.’ Dat is nieuw, vaag en fout, vinden veel mensen. Maar is dat
ook zo?

Illustratie: Matthijs Sluiter

In 2006 besprak taalcolumnist Ewoud Sanders in zijn rubriek ‘Woordhoek’ in NRC
Handelsblad twee taalobservaties. Zijn negenjarige zoontje had ooit de zin gebruikt:
‘Ik zat net te lopen naar school’, en bij een andere gelegenheid had hij zich laten
ontvallen: ‘Wat zit jij eigenlijk aan het doen?’
Deze twee taaluitingen verleidden de columnist tot een analyse van een nieuwe
trend in het taalgebruik van de jongere generatie: het toenemende gebruik van het
werkwoord zitten.
De verklaring voor dit verschijnsel zou voor de hand liggen: jongeren zitten
tegenwoordig meer dan vroeger (voor de televisie, achter de computer, aan de
playstation), en dat zou zijn sporen hebben nagelaten in hun woordkeuze. Of, zoals
Sanders het formuleerde: ‘De welvaart sluipt binnen in de taal.’
Dat het hier echt een trend betrof, leidde Sanders vervolgens af uit een
Google-telling, waaruit bleek dat ‘Ik zit te denken’ maar liefst vierhonderd keer zo
vaak voorkwam als ‘Ik loop te denken’. Deze populariteit van ‘Ik zit te denken’ zou
verklaard moeten worden uit het feit dat het ‘eufemistischer’ en ‘minder direct’ zou
zijn dan ‘Ik denk’.

■ Rappers
Sanders' column verscheen ook op het internet, waar lezers konden reageren.
Verschillende lezers herkenden de observaties. Zo zei een van hen dit gebruik van
zitten te kennen ‘uit mijn jeugd in Brabant’, maar een ander voegde daaraan toe:
‘In mijn jeugd zeiden vooral de mensen uit Drenthe dat.’ En een derde kon het
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verschijnsel nog preciezer lokaliseren tot ‘zo'n zestig jaar geleden in Baarn en
omstreken’. Toch was er ook iemand die het ‘vroeger in Indonesië’ weleens gehoord
had, en een laatste wist met grote stelligheid: ‘Vooral in Amsterdam komt dit veel
voor.’
Ook de verklaringen liepen nogal uiteen. ‘Dat overbodige zitten komt uit het
Vlaams’, beweerde de ene lezer. Maar een ander veronderstelde: ‘Het komt door
allochtone kinderen op de school.’ Een derde ten slotte schreef het verschijnsel toe
aan ‘die al dan niet beroemde rappers van tegenwoordig’, daarbij niet gehinderd
door de wetenschap dat er zestig jaar geleden in Baarn en omstreken nog weinig
rappers werden aangetroffen.

■ Belachelijk
Nu lijkt het wel alsof ik al die observaties en verklaringen belachelijk wil maken,
maar dat is niet mijn bedoeling. Al deze taalgebruikers rapporteren ongetwijfeld
serieuze observaties, en hun verklaringen zijn met de beste bedoelingen bedacht.
Maar hun onderlinge tegenstrijdigheid verraadt al dat de meeste geen hout snijden.
Daar komt bij dat al die observaties en verklaringen vergezeld gaan van drie
verdachte kenmerken: het gesignaleerde taalgebruik wordt door Sanders ‘nieuw’
genoemd, het is ‘vaag’ (‘minder direct’), en het is ‘fout’. Deze drie eigenschappen
liggen ten grondslag aan de meeste taalergernissen. En ze worden zelden kritisch
bekeken.
Hoe nieuw is dat gebruik van zitten dan precies? En hoe vaag is het eigenlijk?
En op grond waarvan zou je het fout moeten noemen? Die vragen kunnen alleen
worden opgelost met een beetje grammaticale analyse.
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■ Hij leunde te roken
Het werkwoord zitten behoort tot de zogeheten ‘werkwoorden van lichaamshouding’
(of, met de Engelse taalkundige term, ‘posture verbs’). Dat zijn er vijf: staan, liggen,
hangen, lopen en zitten. Er zijn natuurlijk meer werkwoorden die een
lichaamshouding kunnen aangeven (zoals leunen, hurken en kruipen), maar deze
vijf hebben iets speciaals.
Allereerst worden deze vijf werkwoorden vaak gebruikt in een context waarin
helemaal geen sprake is van een echte lichaamshouding: ‘Het boek staat in de
kast’, ‘Het stof ligt op de grond’, ‘De schilderijen hangen aan de muur’, ‘Het water
loopt uit de kraan’ en ‘De suiker zit in het pak.’ In al deze gevallen is de betekenis
van het werkwoord als het ware ‘drooggekookt’ tot een beperktere ruimtelijke
betekenis: staan drukt iets van een verticale oriëntatie uit, liggen is horizontaal,
hangen is naar beneden gericht en lopen is met beweging. Zitten wordt vaak gebruikt
bij een soort inbegrepenheid. Van een vlek zul je al gauw zeggen dat hij op een
plafond of in je kleren ‘zit’. Zitten lijkt ook zo'n beetje het meest neutrale woord: ‘Er
zit altijd een geschikte kandidaat bij’, ‘Hoe zit het eigenlijk?’
Vervolgens worden de vijf werkwoorden van lichaamshouding ook al zo'n
vierhonderd jaar als hulpwerkwoorden gebruikt. Ze staan dan bij een ander
werkwoord, en voegen daar alleen een klein stukje betekenis aan toe: ‘De docent
staat een verhaal te vertellen’, ‘Lig niet zo te klieren!’, ‘De was hangt buiten te
drogen’, ‘Ze lopen me de hele tijd lastig te vallen’ en ‘Ik zit je net te bellen.’ Dit is
alleen met deze vijf werkwoorden mogelijk. Zinnen als ‘Hij leunde een sigaret te
roken’ of ‘Ze rennen me de hele tijd lastig te vallen’ komen nooit voor.
In dit gebruik als hulpwerkwoord zijn de betekenissen van de werkwoorden van
lichaamshouding nog verder ‘drooggekookt’. Eigenlijk betekenen ze nu alleen nog
iets als ‘bezig zijn met’. De lichaamshouding zelf is in veel gevallen bijna helemaal
op de achtergrond geraakt.

■ Begrijpelijke keuze
Maar het droogkoken gaat nog verder. Want de werkwoorden van lichaamshouding
worden ook nog toegepast als koppelwerkwoorden. In een zin als ‘Ik sta perplex’,
‘Ze liggen in scheiding’, ‘Dat loopt fout’ of ‘Zij zit er erg om verlegen’ is de betekenis
van de lichaamshouding helemaal weg, en gaat het alleen om een betekenis die
ongeveer overeenkomt met het koppelwerkwoord zijn (‘Ik ben perplex’, ‘Dat is fout’).
Vaak is deze gebruikswijze beperkt tot vaste uitdrukkingen, ongetwijfeld ontstaan
uit ruimtelijke uitdrukkingen (zoals ‘Ik zit aan de grond’), en soms wordt in de loop
der tijd het werkwoord van lichaamshouding vervangen door een koppelwerkwoord.
Zo wordt in een tekst uit 1884 de uitdrukking in de war zitten gebruikt, waar
tegenwoordig alleen zijn gebruikt wordt. Eigenlijk geeft het werkwoord van
lichaamshouding hier alleen een langere duur van een eigenschap aan.
Vanuit dit perspectief zijn de twee taaluitingen van het zoontje van Sanders goed
te verklaren. In de zin ‘Ik zat net te lopen naar school’ wil hij blijkbaar uitdrukken dat
hij net bezig was met het lopen naar school en hij kiest voor een constructie met
een werkwoord van lichaamshouding. Omdat het hier om beweging gaat, had lopen
als keuze voor de hand gelegen, maar dan krijg je ‘Ik liep net te lopen naar school.’
Daarom valt hij terug op het neutrale zitten. Hij had natuurlijk die betekenis ‘bezig
zijn met’ ook kunnen uitdrukken met een andere constructie: ‘Ik was net aan het
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lopen naar school.’ Of hij had die hele betekenis achterwege kunnen laten. Maar
de gemaakte keuze is begrijpelijk, en heeft niets te maken met zitten als
lichaamshouding.

Er is wel degelijk een betekenisverschil tussen ‘Ik zit te denken’ en ‘Ik
denk’

■ Nieuwe trend?
In het tweede voorbeeld ‘Wat zat jij eigenlijk aan het doen?’ gebruikt hij zitten als
koppelwerkwoord. Dat is elders in de taal wel mogelijk, maar hier ongebruikelijk
omdat aan het doen al een duurbetekenis heeft: het geeft aan dat een bepaalde
handeling al een tijdje aan de gang is. Het gebruik van het werkwoord van
lichaamshouding is hier dus dubbelop.
Is dit nu inderdaad een nieuwe trend? Ik geloof er niets van. Zitten was al het
neutrale werkwoord van lichaamshouding, dus dat een kind daarop terugvalt bij een
botsing tussen liep en te lopen lijkt me niets bijzonders. En zitten als
koppelwerkwoord is ook al eeuwenoud, alleen moet je bij het leren van de taal
erachter komen tot welke gevallen het beperkt is, en dat is wat de zoon van Sanders
nu aan het doen is.
Maar hoe zit het dan met die Googletelling waarin ‘Ik zat te denken’ zo veel vaker
voorkomt dan ‘Ik loop te denken’? Ook dat is precies wat je zou verwachten als je
weet dat zitten de meest neutrale keuze is als werkwoord van lichaamshouding. Bij
lopen moet er altijd sprake zijn van een zekere beweging, terwijl dat bij zitten
helemaal niet hoeft. Lopen te denken is dus veel specifieker dan zitten te denken,
en komt dus veel minder vaak voor.
En is ‘Ik zit te denken’ dan niet inderdaad vager of minder direct dan ‘Ik denk’?
Want als zitten hier inderdaad zo'n vage, ‘drooggekookte’ betekenis heeft, dan voegt
het dus ook weinig toe, zou je denken. Maar ook dat is te simpel gedacht.

■ Wereldreis
Hoe klein ook, er is nog wel degelijk een betekenisverschil tussen ‘Ik zit te denken’
en ‘Ik denk.’ Dat kun je zien in een voorbeeldzin als ‘Ik denk dat ik een wereldreis
wil maken’ tegenover ‘Ik zit te denken dat ik een wereldreis wil maken.’ De eerste
zin kun je gebruiken om aan te geven dat je denkproces is afgerond tot een vast
besluit: je wilt een wereldreis maken. De tweede zin kan alleen maar betekenen dat
dit denkproces nog gaande is: je weet het nog niet zeker, je bent bezig met denken.
Met andere woorden: het gebruik van ‘Ik zit te denken’ naast of in plaats van ‘Ik
denk’ is helemaal niet ‘vaag’ of ‘minder direct’ (laat staan ‘eufemistischer’, zoals
Sanders schreef). Het is juist preciezer: je drukt heel precies uit dat je denkproces
nog niet tot een resultaat is gekomen. Daarmee is ‘Ik zit te denken’ een nuttige
zinsconstructie in de taal.
Uiteraard hebben we al ‘Ik ben aan het denken’, maar deze twee constructies
bestaan ook in andere gevallen gewoon naast elkaar. Zitten is het meest neutrale
werkwoord van lichaamshouding dat in dit geval in aanmerking komt; alle andere
voegen net iets meer specifieke betekenis toe: beweging, verticale of horizontale
oriëntatie. Alleen zitten doet dat niet. Dáárom ‘zitten’ wij dus zo vaak te denken. Niet
omdat wij zo veel zitten, maar omdat zitten een kleine, maar precieze
betekenisnuance toevoegt.
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Nicoline van der Sijs
Etymologica
Etymologie in uitvoering
Eind dit jaar verschijnt het vierde en laatste deel van het grote
Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN). Het zou mooi
zijn als voor die tijd enkele dateringsproblemen konden worden opgelost.
EWN-hoofdredacteur Nicoline van der Sijs hoopt dat de lezers van Onze
Taal daar weer bij helpen.
Wie de etymologie van een woord nagaat, is altijd de meeste tijd kwijt met het vinden
van het eerste voorkomen ervan. Bij het samenstellen van het grote Etymologisch
woordenboek van het Nederlands (EWN) besteden wij daar veel aandacht aan
omdat dit eerste voorkomen het beginpunt vormt van waaraf de geschiedenis van
een woord in het Nederlands beschreven kan worden. De oudste vorm en de oudste
betekenis kunnen een belangrijke aanwijzing geven voor de herkomst van een
woord.
Maar soms is het lastig om hier precies de vinger achter te krijgen. Zo zijn er
recente woorden die in de herinnering van de EWN-redacteuren ouder zijn dan de
gevonden eerste datering. Twee jaar geleden, bij de voorbereiding van deel drie,
kampten we met hetzelfde probleem, en toen hadden we veel aan de reacties van
Onze Taal-lezers. Vandaar dat we ook nu weer graag uw hulp inroepen.

■ Nederwiet

Gezocht: de oudste vermelding van nederwiet.

Het moeilijkst te dateren zijn woorden uit de spreektaal, omdat deze vaak pas
laat zijn opgeschreven terwijl ze dan al wel geruime tijd in het spraakgebruik
voorkomen. Zo vragen wij ons af of er lezers zijn die in hun jeugd nederwiet hebben
gerookt (wij vermelden dit onder het trefwoord wiet), en daarvan - het is misschien
een rare vraag, maar toch - een gedateerde foto of een dagboekje of iets dergelijks
als schriftelijk bewijsstuk kunnen overleggen. De oudste dateringen die
lemmaschrijver Jan Luif tot nu toe heeft gevonden, komen allebei uit 1981. Het is
de titel van een nummer van Doe Maar op hun lp Skunk (verschenen in maart van
dat jaar), en het komt voor in Battus' Opperlandse taal- & letterkunde uit 1981. Vooral
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dat laatste doet vermoeden dat het woord al eerder bestond. Oudere vindplaatsen
dan Riemer Reinsma's Signalement van nieuwe woorden (1975) voor weed (1962)
en wiet (1968) zijn ook welkom, maar die dateringen lijken al tamelijk scherp.
Voor het antwoord op de volgende vraag is onze hoop vooral gevestigd op
ex-militairen of gewezen dienstplichtigen. Het gaat om de uitdrukking dat zit wel
snor. Bureauredacteur Jeroen Balkenende heeft tot nu toe het volgende gevonden
(ik geef de gegevens in iets vereenvoudigde vorm):
snor bw. ‘in orde’
Nnl. dat zit wel snor ‘dat zit wel goed, dat is of komt wel in orde’ [1948,
Gelderlander; 1955, Leeuwarder Courant, dat zit (wel) snor ‘in
scholierentaal en volkst[aal], dat zit wel goed; dat is goed bekeken’
[1961; Van Dale].
Herkomst onbekend. De oudste twee bewijsplaatsen lijken uit de
soldatentaal afkomstig te zijn. Het Etymologisch woordenboek van Van
Dale identificeert snor in deze uitdrukking met snor ‘haar op de bovenlip’
en vergelijkt de uitdrukking met dat heeft ponum ‘dat ziet er goed uit’, van
ponum ‘gezicht’, maar voor deze aanname bestaat geen bewijsmateriaal.
We zijn niet alleen benieuwd naar oudere vindplaatsen, maar ook naar voorgangers
of varianten van de uitdrukking, die wellicht iets zeggen over de herkomst ervan.
Gaat de uitdrukking misschien terug op iets als: ‘De Snor (de generaal of officier
met de snor) zegt het, dus het zit wel goed’? Kortom: we zitten te springen om
persoonlijke getuigenissen uit de ontstaansperiode van de uitdrukking.

■ Tosti
De precieze datering van woorden die in de twintigste eeuw zijn gevormd of geleend,
is problematisch omdat het aantal bronnen uit deze periode zó groot is dat ze
onmogelijk allemaal geraadpleegd kunnen worden. Bovendien komen er dagelijks
nieuwe bronnen bij. Toen eind jaren tachtig van de vorige eeuw de eerste lemma's
van het EWN werden geschreven, waren er nog nauwelijks digitale bronnen
beschikbaar: het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) bestond alleen nog
als papieren uitgave en internet als wereldwijd netwerk was nog niet uitgevonden.
Men kon slechts dromen van een digitale catalogus van boeken en artikelen (Picarta),
een Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl) of een digitale
krantenbank met historische kranten zoals die van de
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Koninklijke Bibliotheek. Inmiddels zijn al deze dromen realiteit geworden, en vormen
zij slechts een deel van de beschikbare digitale informatie. De redacteuren genieten
uiteraard van deze overdaad, maar krijgen ook last van informatiestress. Ook hierbij
kunnen de lezers helpen. Zo zijn er vast wel thuiskoks, culinaire deskundigen of
lekkerbekken onder u die ons iets wijzer kunnen maken over de datering van tosti.
Wij komen niet verder dan 1963:
tosti zn. ‘geroosterde sandwich’ Nnl. tosti ‘geroosterde sandwich’ in Tosti
is de Italiaanse benaming voor een sandwich van geroosterd brood [1963;
Leeuwarder Courant, U kunt hier o.a. bal gehakt, soep, uitsmijters, ...,
kaas en tosties krijgen [1967; Reinsma 1975].
Ontleend aan Italiaans tosti (mv.) ‘paar geroosterde sneden brood met
beleg ertussen’ [1961; DELI], een betekenisuitbreiding van ‘geroosterde
sneden brood’ [1796; DELI], een veritaliaanste, volgens Klajn (1972) in
het bijzonder Toscaanse meervoudsvorm bij het Engelse leenwoord toast
‘geroosterde snede brood’.
Een oudere datering kan wellicht ook een aanwijzing geven over hoe en wanneer
dit gerecht de Nederlandse keuken is binnengekomen. Geen van de ons omringende
talen (Duits, Frans, Engels) kent dit woord, en ook in het Italiaans is het niet
algemeen gebruikelijk. Is de Italiaanse naam misschien voor het eerst gebruikt door
een handige cafébaas die inspeelde op de populariteit die Italiaanse gerechten in
de jaren zestig van de vorige eeuw in Nederland verkregen? Wie weet meer?
De Groene Amsterdammer schrijft in 1931 voorzover nu bekend als eerste over
tartaar; er is dan sprake van ‘rauw gehakt (...) ook wel genoemd tartaar (door hoogere
standen)’. Kan iemand uit die hogere standen (iemand anders mag ook) dit
bevestigen, of een oudere datering leveren?
En wie kan het eerste voorkomen van wok verbeteren? De medewerkers aan het
EWN komen niet verder dan 1977: op 1 september van dat jaar staat in de Soester
Courant in een advertentie voor een boek over Chinese kookkunst: Smullen uit de
‘wok’ of ‘wadjan’. Bent u het woord al eerder in een recept of kookboek
tegengekomen?

Tekens en afkortingen
In het Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN) wordt tussen vierkante
haken de datering van het eerste voorkomen vermeld, en de bron ervan.
Gebruikte afkortingen:
bw. = bijwoord
DELI = M. Cortelazzo en P. Zolli (1984-1991) Dizionario etimologico della lingua
italiana
Klajn = I. Klajn (1972), Influssi inglesi nella lingua italiana
Nnl. = Nieuwnederlands
Reinsma = Riemer Reinsma, Signalement van nieuwe woorden (1975)
zn. = zelfstandig naamwoord

■ Vlizotrap
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Termen die uit vaktaal of gespecialiseerde taal afkomstig zijn, zijn voor leken vaak
moeilijk te dateren. Zo zijn wij benieuwd of er mensen zijn die ons meer kunnen
vertellen over de datering en herkomst van het woord vlizotrap. De oudste vindplaats
is De Gelderlander uit 1953: ‘een behoorlijke vliering, welke men via een vliezo-trap
met handig beweegbare constructie kan bereiken’. Oorspronkelijk was het een
merknaam, die gespeld werd als Vliezo-trap, gevormd uit de eerste lettergrepen
van de woorden vliering, zolder en trap. Al in de jaren zestig is het woord een
soortnaam geworden. Dan verschijnt ook de spelling met i in plaats van ie; dit is
inmiddels de gangbare spelling. Onze oudste datering komt uit de Leeuwarder
Courant uit 1967: ‘vliering met vlizotrap’. Is het iemand bekend wanneer en door
wie de eerste Vliezo-trappen zijn gemaakt? Zouden bezitters van een huis uit de
jaren veertig of vijftig eens willen kijken welke naam er op hun vlizotrap staat, en of
er een fabrikant wordt vermeld?
Wij zouden ook graag meer informatie hebben over de woorden vinkje, afvinken
en aanvinken. Onze oudste bron van vink als tekentje is een nummer van Onze
Taal uit 1960, maar we vragen ons af of er eerdere dateringen zijn. Ook zijn we
benieuwd naar het benoemingsmotief. Voorlopig zegt het EWN:

Hoe oud is het woord tosti?

vinkje zn. ‘V-vormig tekentje’ Nnl. de speelse en rake term vink voor de
V-vormige controletekens [1960; Onze Taal], vinkje ‘V-vormig tekentje
waarmee men een gecontroleerde post merkt’ [1976; Van Dale]. Genoemd
naar de vogel vink. Het schrijven van een V-teken als markering van een
gecontroleerde post is ongetwijfeld ouder. Hoe, waar en wanneer de term
vinkje en de bijbehorende werkwoorden afvinken [1960] en aanvinken
zijn ingevoerd, is onbekend. De beginletter van deze vogelnaam, het feit
dat vinken relatief kleine vogels zijn en dat een minimalistische tekening
van een vogel eveneens de vorm van een V heeft, zullen misschien een
rol hebben gespeeld. Grote bekendheid kreeg het woord met zijn
afleidingen vooral m.b.t. het kiezen van instellingen in
computerprogramma's, waarbij men opties kan aanvinken of uitvinken
door het plaatsen van een vinkje.
De laatste vraag gaat over de oudste datering van skelter. Het Winkler Prins jaarboek
uit 1959 omschreef dit woord als: ‘éénpersoons bijzonder klein en licht
motorvoertuigje, meestal van stalen buis en voorzien van een bromfietsmotor,
bedoeld om als “gemotoriseerde zeepkist” door de jeugd voor wedstrijden te worden
gebruikt’. Zo'n wagentje heet nu meestal kart, terwijl skelter wordt gebruikt voor een
motorloze skelter als kinderspeelgoed, een trapauto. Die betekenis heeft
lemmaschrijver Jan van den Berg voor het eerst gevonden in 1960 in de Leeuwarder
Courant. De herkomst van het woord skelter is niet zeker. Misschien gaat het terug
op het Amerikaans-Engelse werkwoord to skelter (‘zich snel en onbesuisd
voortbewegen’). Volgens het Winkler Prins jaarboek is skelter daarentegen een
afleiding van skeleton car (‘licht wagentje, racewagentje’). Zeker is dat skelter niet
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voorkomt in het Frans of Duits, maar en dat is belangrijker - als voertuignaam lijkt
het ook in het Engels onbekend. Om uit te kunnen maken wat de herkomst van het
woord is, zijn we dus dringend verlegen om oudere vindplaatsen, bij voorkeur met
aanvullende informatie over de herkomst van het woord.
Wij hopen weer op massale reacties, zodat wij de laatste details in de tekst van
het vierde deel kunnen aanvullen. Onder de inzenders wordt een exemplaar van
het vierde deel van het EWN verloot.
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Weg met zorg!
Berthold van Maris
Of het nu gaat om een gebroken been of stoppen met roken: alles heet
tegenwoordig maar ‘zorg’. Iemand met verstand van zaken zou dat nooit
zo bedacht hebben.

Illustratie: Ronald Slabbers

Als er op tv wordt gesproken over ‘zorg’, kun je erop wachten dat het zal gaan
over ‘de problemen in de zorg’. Die combinatie van woorden - probleem en zorg daar is iets geks mee. Zorg is een overkoepelende term voor ‘de gezondheidszorg,
de verpleging en de verzorging van mensen die om wat voor reden dan ook niet
voor zichzelf kunnen zorgen’. Voor een heleboel verschillende dingen dus. Maar
het woord zorg heeft ook een heel andere, heel alledaagse betekenis: die van
‘ongerustheid, bezorgdheid’. En díé betekenis valt min of meer samen met de
betekenis van het woord problemen. Wie problemen heeft, heeft zorgen.
Het is uit empirisch onderzoek bekend dat als een woord met meerdere
betekenissen in één betekenis gebruikt wordt, alle andere betekenissen ook licht
worden geactiveerd in de hersenen. Die andere betekenissen spreken onbewust
een woordje mee. Als problemen en zorg zo dicht bij elkaar staan, roept dat dus op
verschillende manieren een zorgelijk gevoel op: omdat zorg zelf die zorgelijke
betekenis kan hebben, en ook omdat er over de zorg zo vaak in zorgelijke termen
gepraat wordt. Maar dat is niet het enige probleem van zorg.

■ Verstandelijk gehandicapten
Vroeger kwam zorg alleen voor in goed gezelschap: er werd altijd een ander woord
aan vastgeplakt dat duidelijk maakte om wat voor soort zorg het precies ging waardoor het allemaal mooi concreet werd: gezondheidszorg, bejaardenzorg,
gehandicaptenzorg, verslavingszorg, gezinszorg, kraamzorg, medische zorg, enz.
Prachtige woorden, niets mis mee. Het eerste deel van de samenstelling geeft
het geheel kleur. Haal je het eerste deel weg - zoals nu steeds vaker gebeurt -, dan
hou je alleen maar een kleurloos dingetje over: zorg.
Uit dit kale gebruik van het woord zorg zijn de afgelopen tien jaar overigens weer
een heleboel andere samenstellingen ontstaan, waarin zorg niet het tweede, maar
het eerste lid is: zorgsector, zorgbemiddelaar, zorgkantoor, zorgverzekering,
zorgverlener, zorgmanager, zorginstelling, zorgvoorziening, zorgstelsel, zorgtoeslag,
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zorgaanbieder, zorgautoriteit, zorgconsulent, zorggebouw, zorgwoning, zorgboerderij,
zorgvraag, zorgaanbod, zorgbeleid, zorgbedrijf, zorgbranche, zorgconglomeraat,
enz.
Hoe vaag dat element zorg in al deze samenstellingen is, kun je zien als je
bijvoorbeeld de woorden zorgverzekering en zorgboerderij met elkaar vergelijkt. De
zorg waar de zorgverzekering je voor verzekert (medische zorg) heeft niets te maken
met de zorg die op een zorgboerderij geleverd wordt: daar worden verstandelijk
gehandicapten nuttig beziggehouden.

■ Slechte naam
De ontwikkeling in de morfologie (woordvorming) rondom zorg is dus: van
puntjepuntje-zorg naar zorg-dinges. Terwijl de puntjepuntje-zorg-woorden aangeven
wát voor zorg er geleverd wordt, verwijzen de meeste zorg-dingeswoorden alleen
maar naar hóé die zorg georganiseerd is: een ingewikkeld systeem, dat ‘het
zorgstelsel’ wordt genoemd of ook wel kortweg ‘de zorg’. De trend is dus: woorden
over de concrete inhoud van de zorg worden minder belangrijk, maar er is een sterke
toename van woorden over hoe het allemaal organisatorisch in elkaar steekt - een
mooi voorbeeld van hoe een maatschappelijke ontwikkeling doorwerkt in de
woordvorming.
Het woord zorg voelt zich vooral thuis in een bureaucratische context. Er is
blijkbaar een verlangen om al die heel verschillende dingen - dokters, ziekenhuizen,
inrichtingen - onder één noemer te brengen. Dat zal te maken hebben met het
recente beleid om ‘de marktwerking in de zorg’ te vergroten. Daarnaast was er
natuurlijk de fameuze ‘herziening van het zorgstelsel’.
Toen een paar jaar geleden het onderscheid tussen ziekenfonds en particuliere
ziektekostenverzekering kwam te vervallen, moest de nieuwe situatie met een nieuw
woord beklonken worden. Zo werd zorgverzekering geboren. Een slechte naam
voor een verzekering die gewoon nog steeds een verzekering voor médische zorg
is, en niet voor zorg in het algemeen. De oude benaming ziektekostenverzekering
dekte de lading veel beter.

■Obama
Opmerkelijk in dit verband is ook: als we het over het buitenland hebben, gebruiken
we nog altijd wél liever de term gezondheidszorg. Over Obama zeggen we dat hij
‘de gezondheidszorg’ wil hervormen, en over een arm land zeggen we dat ‘de
gezondheidszorg’ daar slecht geregeld is. Zorg is dus alleen een term voor de
Nederlandse situatie (en in toenemende mate de Vlaamse).
Het woord zorg is bureaucratisch, zorgelijk, kaal en vaag. Een reclamebureau zou
dit nooit zo bedacht hebben. Het komt duidelijk uit de koker van beleidsmakers en
politici. Kunnen we het niet zo snel mogelijk weer afschaffen? Ik hoor dat prachtige
woord gezondheidszorg te weinig. En ik begin dat nuchtere woord
ziektekostenverzekering nu al heel erg te missen.
Gelukkig heet het ministerie van Volksgezondheid nog steeds ministerie van
Volksgezondheid, en niet ministerie van Zorg.
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Taaltest
Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1.

a.
b.
c.

calligrafie
kaligrafie
kalligrafie

2.

a.
b.
c.

defibrilator
defibrillator
defribrilator

3.

a.
b.
c.

a. europarlementariër
Europarlementariër
Euro-Parlementariër

4.

a.
b.
c.

prakkeseren
prakkiseren
prakkizeren

5.

a.
b.
c.

ragout
ragôut
ragoût

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

bits
haveloos
sloom

2. ocarina
a.
b.
c.

fijne likeur
muziekinstrument
tropische vogel

3. prangen
a.
b.
c.

drukken
omhelzen
verplichten

2. wadjang
a.
b.
c.

droge rivierbedding
Javaans poppenspel
wok
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C. Zoek de fouten
1. De op een na laatse uitzending van de Antwerper crimiserie is door het verlaatte
tijdstip van uitzenden slechtbekeken.
2. De veelgeprezen serie startte in de jaren '90 op een heel christelijke tijd, maar
de publieke omroepcoördinator verzette het programma naar de late avond.

D. Extra
Welke uitdrukking verwijst níét naar een oud strafwerktuig: aan de schandpaal
nagelen, in de rats zitten, op de schopstoel zitten of voor paal staan?
De antwoorden vindt u op bladzijde 175 van dit nummer.

Horstlog
Protectionisme
Er is een tijd geweest dat er nog geen standaardtaal bestond. Het is een hele poos
geleden, maar u hoeft er niet aan te twijfelen: het was zo. Toen spraken de
Groningers alleen nog maar Gronings, en de Zeeuwen enkel Zeeuws. En als er
geschreven moest worden, dan deed men dat ook in het Gronings of het Zeeuws.
Of in het Latijn. Maar er waren toen niet veel mensen die konden schrijven. Sowieso
spraken Groningers toen bijna uitsluitend met andere Groningers, en Zeeuwen
alleen maar met andere Zeeuwen, dus ze konden elkaar makkelijk verstaan.
Op den duur veranderde dat. Dat komt door de vaderlandse geschiedenis, met
onder andere Karel V en de Tachtigjarige Oorlog, plus nog een paar andere items
uit de canon van Van Oostrom. Nederland werd een staat, eerst een republiek, later
een koninkrijk. Ieders wereld werd daardoor kleiner. Van toen af moesten de
Groningers ook weleens met Zeeuwen spreken, en Hollanders met Geldersen, en
kortom iedereen met iedereen. Dat was lastig, want die Groningers en die Zeeuwen
spraken enkel maar Gronings of Zeeuws, en dus waren ze moeilijk te verstaan.
Dezelfde problemen tussen Hollanders en Utrechtenaren. En de Limburgers waren
gewoon voor iedereen niet te verstaan.
De mensen zijn zich toen een beetje aan elkaar gaan aanpassen. Dat verliep
misschien niet helemaal eerlijk, zodat de een zich een beetje meer aanpaste dan
de ander, maar toch: algemene aanpassing. Ik kan het ontstaan van de standaardtaal
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niet eenvoudiger uitleggen. Het is begonnen met de schrijftaal, al vanaf de zestiende
eeuw, en later ook met de spreektaal in de negentiende eeuw.
Die aanpassing gebeurde grotendeels vrijwillig, uit welbegrepen eigenbelang.
Iedereen wordt namelijk graag verstaan, en niemand houdt ervan om uitgelachen
te worden. Maar af en toe, vooral in de laatste honderd jaar, werd er ook weleens
enige drang uitgeoefend.
In zekere mate hielden de Groningers en de Zeeuwen en al die anderen vast aan
hun eigen dialect, voor huiselijk gebruik. Maar bijna iedereen heeft forse concessies
moeten doen aan de algemene taal en daarbij veel van zijn dialect opgeofferd.
En nu is het 2009. Het kleiner worden van de wereld is niet gestopt. Was het voor
de Zeeuwen van de zeventiende eeuw al een hele overgang om samen te leven
met Geldersen en Groningers, wij hebben te maken met minstens heel Europa, en
niet zelden ook met de rest van de wereld. Dat heeft natuurlijk consequenties op
het vlak van taal. Bijvoorbeeld het taalprotectionisme dat nu welig tiert. Alom mensen
die de hakken in het zand zetten, en hun taal verdedigen als ging het om een
cultureel erfgoed.
Het is natuurlijk ieders goed recht om niet naar de toekomst te willen kijken, maar
de geschiedenis kun je niet zomaar naar je hand zetten. Als onze voorouders in de
zestiende, zeventiende en achttiende eeuw van dezelfde gezindheid waren geweest
als veel verdedigers van de standaardtaal nu, dan zou er nooit een standaardtaal
gekomen zijn.
Joop van der Horst
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172

Riemer Reinsma
Namen op de kaart
Omval
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.

De Omval in 1645, gezien door Rembrandt van Rijn.

De Omval nu.
Foto: Wikimedia

Omval komt als ‘naam op de kaart’ maar heel zelden voor. Toch is hij over de
hele wereld bekend geworden. Hoe dat komt? Door Rembrandt. In 1645 maakte
hij een ets genaamd De Omval, op een plek buiten Amsterdam die toen nog heel
landelijk was. Als Rembrandt er nu zou terugkomen, zou hij er niets meer van
herkennen: overal zijn kantoorkolossen verrezen. Zoals de Breitnertoren en - vast
niet toevallig - de Rembrandttoren.
Amsterdam is niet de enige plaats met een straat die Omval heet, ook Alkmaar
heeft er eentje. Wat moet deze naam betekenen? Daarover circuleren verschillende
opvattingen.
De Amsterdamse Omval is genoemd naar een stuk grond aan de Amstel, precies
op de plaats waar de rivier een scherpe bocht maakt. De gedachte is dan ook
geopperd dat omval een ‘Oud Nederlands woord [zou zijn geweest], dat “scherpe
bocht” betekende’ (J.A. Wiersma, De naam van onze straat, 1987). Deze gedachte
lijkt te worden bevestigd in Alkmaar, waar de Ringvaart en het Noordhollands Kanaal
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een scherpe hoek maken. Het probleem is echter dat die betekenis ‘scherpe bocht’
in geen enkel historisch woordenboek vermeld staat.

■ Bouwval
Een tweede verklaring houdt óók verband met de rivierbocht, zij het alleen indirect.
In het boek Het XYZ van Amsterdam schrijft J. Kruizinga (1995): ‘De naam schijnt
afgeleid te zijn van het feit dat de zeilschippers in deze scherpe bocht het zeil
moesten wenden, moesten laten “omvallen”.’ Maar ook over omvallende zeilen
zwijgen de woordenboeken.
Waarschijnlijk moeten we de oplossing dan ook in een heel andere richting zoeken.
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) mag het woord omval dan niet
kennen als ‘rivierbocht’ of ‘het omgooien van de zeilen’, het weet wel te melden dat
omval een oud woord was voor een bouwval, een ruïne. Het WNT gaat daarbij af
op een mededeling van de zeventiende-eeuwse schrijver Wigardus à Winschooten,
die in zijn boek Seeman (1681) meldde dat het werkwoord omvallen kon slaan op
‘een huis, dat onder de voet valt, (...) en van sulk een voorval werd de plaats buiten
Amsterdam aan den Amstel den omval genaamd’. Ter verduidelijking: onder de voet
vallen was vroeger een uitdrukking voor ‘op de grond neervallen’. Wanneer die ruïne
voor het laatst bij de Amstel te zien is geweest, is niet bekend. Heeft Rembrandt er
nog iets van gezien? We kunnen er alleen naar gissen.
De gedachte dat een omval een ruïne moet zijn geweest, wordt van verscheidene
kanten bevestigd. Zo heeft Haarlem een steeg met de naam Omvalspoort. In het
boek Haarlemsche straatnamen (1916) zegt W.P.J. Overmeer dat deze naam
herinnert aan een puinhoop of de plaats waar een gebouw heeft gestaan, al acht
hij het ook mogelijk dat hier een húís heeft gestaan dat zo heette - maar in dat geval
kan het huis natuurlijk best naar een ruïne genóémd zijn geweest.

■ Klunen
Er zijn nog meer aanwijzingen dat we bij Omval inderdaad aan een ruïne moeten
denken. In Groningen en Friesland liggen twee dorpen met de naam Valom
respectievelijk De Valom. Valom betekent volgens het WNT hetzelfde als omval;
het woordenboek geeft als omschrijving: ‘bouwvallig huis of gebouw’. De Friese
naamkundige Karel Gildemacher (Friese plaatsnamen, 2008) sluit zich hierbij aan:
‘Waarschijnlijk is de buurtschap vernoemd naar een bouwvallig gebouw dat
gemakkelijk omvalt.’
Harde bewijzen hebben we al met al niet. Maar het idee dat een omval een scherpe
bocht in een water was, kunnen we waarschijnlijk naar de prullenbak verwijzen.
Want noch de Omvalspoort (Haarlem), noch de Friese en Groningse plaatsjes Valom
liggen aan een scherpe bocht van een vaarwater.
Inmiddels lijkt het op vechten tegen de bierkaai als je misvattingen over de naam
Omval zou willen bestrijden. Want in de internetencyclopedie Wikipedia wordt nu
de opvatting verkondigd dat het in het Friese dorp Valom zou gaan om een overtoom
(een constructie om een schip over land van de ene vaarweg in de andere te trekken)
- het schip werd als het ware gekluund. Maar ook deze betekenis van omval wordt
niet door de woordenboeken bevestigd. Er is trouwens maar één vaarwater in De
Valom, en dat is de Valomstervaart. Te klunen viel er dus niet veel.
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Rutger Kiezebrink
Spelen met taal
H(oogst)andjes
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 oproep in het aprilnummer om zogenoemde ‘omwoorden’ in te sturen heeft
honderden nieuwe voorbeelden opgeleverd. Omwoorden zijn woorden die uit twee
andere woorden bestaan, waarbij het ene woord ‘om het andere heen’ zit. Zoals
benoemen, waarin het woord been halverwege wordt onderbroken door noem.
Er zitten veel mooie inzendingen bij. Enkele ‘handjes oogst’ uit deze ‘hoogstandjes’:
aans(trom)pelen, al(leenbezit)ter, ba(armoe)der, bedel(broed)er, be(hand)eld,
bew(onder)aarster, brief(wissel)ing, ge(borgen)heid, gede(taille)erd, ge(niet)en (drie
keer ingestuurd), ho(spit)eren, ker(stengel)en, koren(handel)aar, op(era)tie,
over-(draagbaar)heid, re(pub)liek, sl(acht)offer, s(lach)toffer, tr(oost)end, zui(doe)ver.
Geerten van Gelder en Ico Doornekamp bedachten een aantal meervoudige
omwoorden, zoals be(to(ver)en)d, ge(vangen)i(spoor)t, mop(pen)(tap)per en
re(de)(neer)(kun)de.
Fer van Nieuwenhuizen en Sjors Visser ten slotte wezen erop dat omwoorden
zélf een omwoord is: het bevat de - niet ontoepasselijke - woorden omen en woord.

Oproep: isogramnamen
Wat hebben Youp van 't Hek, Jan Wouters, Oscar Wilde, Antjie Krog en Michael J.
Fox gemeen? Dat hun namen uit allemaal verschillende letters bestaan: het zijn
zogeheten isogrammen. Ook de achternaam van RTL-presentator Jeroen
Latijnhouwers is een isogram; een bijzonder geval zelfs, omdat hij maar liefst dertien
letters - dus de helft van het alfabet - bevat. (Jammer dat hij zijn dochter Bo Maddy
heeft genoemd en niet bijvoorbeeld Dymf: dan was haar volledige naam een
zeventienletterig isogram geweest.)
Zijn er meer van zulke namen? En hoe lang kunnen zulke ‘isogramnamen’ - want
zo noem ik ze maar even - zijn? Fictieve namen zijn natuurlijk welkom, maar ik ben
vooral benieuwd naar iso-gramnamen van min of meer bekende wereldburgers.
Het mogen zowel voornamen als achternamen als combinaties van die twee zijn,
bij voorkeur van minstens tien letters. Reacties zijn welkom op spelen@onzetaal.nl
of via het postadres (zie colofon). Op www.onzetaal.nl/spelen/isogramnamen.php
zullen de inzendingen worden bijgehouden.
De volledige lijst inzendingen staat op www.onzetaal.nl/spelen/omwoorden.php.
Alle inzenders hartelijk bedankt voor hun bijdragen.
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Jeroen Latijnhouwers: het halve alfabet in één achternaam.
Foto: RTL / Nick van Ormondt
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Ton den Boon
Net als in de film
Dirty dancing
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.
Op 11 september 2008 berichtte het ANP onder de kop ‘Lapdance nekt bestuurder
Australië’ hoe er een einde kwam aan de politieke carrière van Matt Brown, de
minister van politie in de Australische staat New South Wales: ‘Slechts gekleed in
zijn ondergoed gaf de dronken politicus zich over aan dirty dancing met een
vrouwelijke collega, waarbij seks werd gesimuleerd.’
De ‘dirty dance’ is in dit geval een schootdans, waarbij een (nachtclub)-danseres
suggestieve bewegingen maakt op schoot bij een man (of vlak daarboven). Maar
van oorsprong ging het om een net iets andere dans.

■ Romeo en Julia
Aanvankelijk was Dirty Dancing niet meer dan de titel van een muziek- en dansfilm
van Emile Ardolino uit 1987. De film werd wereldwijd een kaskraker, en het bekendste
dansnummer uit de film (‘The Time of My Life’) haalde in diverse landen een
topnotering in de hitparade. Het is een klassiek ‘girl meets boy’-verhaal. In 1963 is
de 17-jarige Frances Houseman, bijgenaamd Baby, samen met haar ouders en
haar zusje Lisa op vakantie in een luxe maar doodsaai vakantiepark. Dan ontmoet
ze Johnny Castle. Johnny geeft latindancelessen in het vakantiepark. Op een feestje
voor het personeel waar Frances toevallig verzeild raakt, blijkt hij ook een specialist
te zijn in een uiterst sensuele combinatie van mambo en rock'n-roll. Johnny leert
Frances de beginselen van dit ‘dirty dancing’ en Frances wordt op slag verliefd op
hem: ‘I'm scared of walking out of this room and never feeling the rest of my whole
life the way I feel when I'm with you.’
Als Johnny's vaste danspartner vervolgens als gevolg van een abortus niet met
hem kan optreden op een danswedstrijd, mag Frances voor haar invallen. Zo krijgt
ze ‘the time of her life’. Johnny en Frances worden echter betrapt en Johnny wordt
ontslagen. Zo worden Johnny en Frances de Amerikaanse Romeo en Julia. Althans,
voor even, want er is in dit geval wel een happy ending.
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Dirty Dancing, kaskraker uit 1987.

Na het verschijnen van de film werd dirty dancing al snel een hype op de dansvloer.
Opvallend genoeg duurde het tot ongeveer 2000 voordat de term écht gebruikt ging
worden voor een sensuele, seksuele, obscene wijze van dansen in het algemeen.
In dat jaar schreef bijvoorbeeld het Algemeen Dagblad over een ruzie waarbij een
corpsbal ‘in een fout pak het nodig [vindt] de rok van een vrouw op te tillen en
vervolgens stiekem bij haar van achteren aan dirty dancing te doen. Haar vriend is
het daar niet mee eens en danst de viezerik op erotische wijze een paar meter naar
achteren. Er worden ellebogen, oorvijgen en vernietigende blikken uitgedeeld. Happy
new year.’

■ Discodel
Naast dirty dancing wordt ook al snel het bijbehorende werkwoord dirty dancen vrij
gewoon in onze taal. Al is niet altijd duidelijk hoe dat vervoegd moet worden. Zo
schreef NRC Handelsblad in november 2008 over een groepje mensen: ‘ze beginnen
allemaal heel dirty te dancen’.
Maar dirty dancen wordt vaker ongedeeld gebruikt. In 2004 schreef Trouw
bijvoorbeeld over de bijdrage van een paar Balkanlanden aan het Songfestival: ‘Alle
folklore is inmiddels uit de strijd genomen, en dus stuurden ook Albanië en Kroatië
de standaard discodel met een roedel strandjongens, die gezamenlijk op een amorf
deuntje wat stonden te dirty dancen.’
Verder wordt dirty dancing, net als veel andere Engelse leenwoorden, vervangen
door Nederlandse pendanten. ‘Copuleren met je kleren aan’ heet namelijk inmiddels
ook wel ‘dirty dansen’ of zelfs simpelweg ‘vies dansen’.
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Frank Jansen
Hom of kuit
Mogen nieuwslezers hakkelen?
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige Frank Jansen behandelt iedere maand zo'n kwestie, en
nodigt iedereen uit te reageren.

Als nieuwslezer van bijvoorbeeld het journaal moet je een dikke huid hebben, want
overal is kritiek op. De ene presentator praat te binnensmonds, de andere heeft een
Gooise r, en er was er eentje die snoof. Maar de meeste kritiek krijgt toch wel de
nieuwslezer die hakkelt. Is dat terecht? Mogen ook presentatoren bij het voorlezen
weleens een steekje laten vallen?

Tegenstander
Het journaal informeert kijkers over het wereldnieuws. Dat is moeilijker dan het lijkt,
zo blijkt uit onderzoek waarin het begrip van de gemiddelde kijker gemeten wordt.
De kijker kan dus alle steun gebruiken, bijvoorbeeld in de vorm van duidelijk
beeldmateriaal. En alles wat hem van het begrijpen afleidt, kan hij missen als kiespijn.
Een verspreking is zo'n afleider, zeker als de nieuwslezer die zelf ook hoort, midden
in de zin ophoudt en het opnieuw probeert. Natuurlijk, soms zijn die versprekingen
leuk, en als de inderhaast uitgevoerde herstelwerkzaamheden verkeerd uitpakken,
is het helemaal lachen, maar het journaal is geen bloopershow. Bovendien blijft het
niet bij versprekingen, maar zijn er ook aarzelingen bij heel voor de hand liggende
woorden, waardoor er een onrust in de presentatie sluipt die onbehaaglijk aandoet.
Een deel van het probleem kan verholpen worden met wat voordrachtlessen.
Denk bijvoorbeeld aan Philip Bloemendal, die als hij al eens een keer een foutje
maakte, nooit meteen ophield om te verbeteren, maar eerst de zin uitserveerde en
in de tussentijd evalueerde of het wel nodig was om de fout te verbeteren. Aan de
andere kant heb je toch ook talent nodig. Iemand die van nature aarzelend spreekt
en zijn zinnen doorspekt met eh, gunnen we het beste, maar hij kan beter geen
presentator worden.
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Voorstander
Goed, we willen het nieuws wel graag begrijpen. Maar dat is toch niet alles. Anders
zou het journaal toch zeker gepresenteerd worden door dezelfde sprekende computer
die ook de treintijden en telefoonnummer oplepelt? Blijkbaar stellen we het op prijs
dat de nieuwslezer een persoon is. Of nog beter: een betrouwbare vent (m/v). Zo
iemand mag best eigenaardigheden hebben, ook in zijn spraak, want dat maakt
hem menselijker en herkenbaarder.
Die versprekingen zorgen verder voor wat luchtigheid en halen het tempo eruit,
wat het begrip ten goede komt. Maar er is nog iets. Presenteren wordt wel
denigrerend aangeduid als ‘voorlezen van de monitor/autocue’. Ten onrechte. Een
presentator die zich daartoe beperkt, dreunt zijn tekst zó op dat je snel doorkrijgt
dat hij hem zelf maar half begrepen heeft. De hele kunst is zó voor te lezen dat het
lijkt op voor de vuist weg praten. Daarvoor is goed begrip nodig - en een zekere
afstand van de monitortekst. Wie op deze manier de kwaliteit verhoogt, betaalt soms
de prijs in de vorm van incidenteel gehakkel.

Wat vindt u ervan? Mogen nieuwslezers hakkelen?
Geef voor 6 juli 2009 uw mening op onze website: www.onzetaal.nl/homofkuit.
Of stuur een briefkaart met ‘Nieuwslezers mogen hakkelen’ of ‘Nieuwslezers
mogen niet hakkelen’ naar de redactie van Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL
Den Haag. In de volgende aflevering de uitslag.

Uitslag vorige stemming
Moet de ij één letter worden? Een kleine meerderheid van 232 stemmers (58%) is
daartegen; 170 stemmers (42%) zijn voor. De tegenstanders zijn vooral beducht
voor spellingveranderingen in het algemeen. Want deze verandering mag dan wel
klein lijken, de ervaring wijst uit dat die onvermijdelijk een keten van andere
veranderingen in gang zet. De voorstanders willen graag dat de eenletterige ij een
plaats in het alfabet krijgt direct voor of na de y. Tot slot bleek dat een groot deel
van de foruminzenders een voor- en/of achternaam had met een y, een ij of een
combinatie van i en j erin. Het grappige is dat sommigen van hen dat aanvoerden
als argument voor, en andere juist tégen eenletterigheid. Beide argumentaties zijn
strikt genomen ondeugdelijk, omdat namen buiten het bereik van de spellingregels
vallen.

Antwoorden Taaltest
(zie bladzijde 169)
A. Spelling
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1. c. kalligrafie
2. b. defibrillator
3. b. Europarlementariër
4.
a. prakkeseren en
b. prakkiseren
5. a. ragout

B. Woordenschat
1.
2.
3.
4.

a. bits
b. muziekinstrument
a. drukken
c. wok

C. Zoek de fouten
1. laatste, liever Antwerpse, krimiserie, verlate, slecht bekeken.
1. jaren 90 of jaren negentig, publiekeomroepcoördinator of
publieke-omroepcoordinator.

D. Extra
Rats in in de rats zitten is een groente-aardappelmengsel en geen strafwerktuig.
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Redactie Onze Taal
Tamtam
Oudste tekst van Nederland
Onlangs is duidelijk geworden dat een Romeins schrijfplankje uit de collectie van
het Fries Museum, gevonden in 1914 in een terp bij het Friese plaatsje Tolsum, de
oudste geschreven tekst bevat die in Nederland te vinden is. Eind 2007 werd het
plankje op initiatief van Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum) en het
Fries Museum naar de universiteit van Oxford gestuurd voor uitgebreid onderzoek
met nieuwe, verfijnde technieken. Op basis daarvan is vastgesteld dat de Latijnse
tekst op het plankje dateert van 23 februari 29 na Christus.

De oudste geschreven tekst die in Nederland bestaat.
Foto: Fries Museum

Schrijfplankjes werden destijds gebruikt als ‘briefpapier’. Op het hout werd een
laag was gesmeerd waarin men met een griffel een tekst schreef. De schrijver van
het plankje uit Tolsum drukte zó hard dat het hout nog sporen draagt van de tekst.
Het onderzoeksteam onder leiding van twee wetenschappers uit Oxford en een
deskundige uit Leiden heeft met behulp van speciaal ontwikkelde computersoftware
al die krassen en inkepingen op het plankje zichtbaar kunnen maken, en zo de tekst
volledig weten te ontcijferen. Hierdoor is ook duidelijk geworden dat het niet gaat
om een koopcontract voor een koe, wat eerder werd gedacht, maar om een
schuldverklaring tussen een slaaf met de naam Carus en een onbekende
schuldenaar.

Geen Nederlands in Friese partij
Het bestuur van de Fryske Nasjonale Partij (FNP) vindt dat leden alleen nog maar
Fries mogen spreken en schrijven als ze de partij vertegenwoordigen. Dat staat in
het nieuwe interne beleidsprogramma van de partij. Partijvoorzitter Nynke Beetstra
in De Telegraaf: ‘Als je Nederlandstalig bent, kun je lid worden, maar als je de partij
wilt vertegenwoordigen, moet je wel Fries leren spreken. Dat hoort bij deze partij.’
Met het initiatief maakt de partij zich voor de tweede keer in korte tijd sterk voor
de Friese taal. Half maart ontstond commotie vanwege een incident in een hotel in
Leeuwarden: de eigenaar verbood personeelsleden Fries te spreken. Johannes
Kramer, leider van de Provinciale Statenfractie van de FNP, sprak toen van
‘discriminatie’ en moest zelfs denken aan ‘de tijden van Saddam Hussein en de
Spaanse dictator generaal Franco’, zo schreef hij op zijn weblog.

Jongeren letten op hun taal
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Geregeld klinkt er kritiek op het taalgebruik van jongeren, maar de jongeren zelf zijn
minder onverschillig over taal dan veel mensen denken. Ze vinden het wel degelijk
belangrijk om goed Nederlands te spreken en te schrijven, alleen zijn er situaties
waarin ze wat soepeler met de taal omgaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale
Jeugdraad, de Nederlandse Taalunie en het Vlaamse jongerenblad Maks! onder
1783 jongeren uit Nederland en Vlaanderen.
De jongeren werd gevraagd hoe ze denken over de Nederlandse taal en hoe ze
daarmee omgaan. Een grote meerderheid vindt het belangrijk om in situaties waarin
het erop aankomt, bijvoorbeeld bij het houden van een spreekbeurt of het schrijven
van een sollicitatiebrief, correct Nederlands te gebruiken. In informele situaties en
tegenover leeftijdsgenoten mogen er best wat fouten worden gemaakt en kunnen
woorden uit het Engels, dialecten en straattaal worden toegevoegd, menen ze.
Linde van den Bosch, algemeen secretaris van de Taalunie, prijst deze instelling
van de jongeren. ‘Ze tonen, misschien meer dan vorige generaties, het vermogen
of op z'n minst de wil om hun taalgebruik aan te passen aan de omstandigheden’,
aldus Van den Bosch in De Standaard.

Taalunie: twee soorten spelling
Het nieuwste Groene Boekje bevat misschien veel lastige detailregels, maar de
meeste taalgebruikers hoeven deze helemaal niet te kennen. Dit schreven Ludo
Permentier en Rik Schutz eerder dit jaar in Levende Talen Magazine. Permentier
en Schutz zijn beiden verbonden aan de Nederlandse Taalunie, die verantwoordelijk
is voor de Nederlandse spelling en het Groene Boekje. Volgens hen zijn de
Nederlandse spellingregels eigenlijk in twee categorieën te verdelen: regels voor
gewone taalgebruikers en regels voor taalprofessionals en hobbyisten - oftewel
‘Groot Dicteeregels’.
Permentier en Schutz reageren met hun stuk op een artikel van Anneke Neijt en
Bob van Tiel dat eind 2008 in hetzelfde tijdschrift werd gepubliceerd. Die meenden
dat de Nederlandse spelling ‘een opzoekspelletje’ is geworden door de ‘verregaande
regeldrift’ van de Taalunie. Permentier en Schutz wijzen er in hun reactie op dat de
lastige kwesties die in het Groene Boekje uit 2005 staan, zoals havoër en ideeëloos,
in de dagelijkse praktijk nauwelijks voorkomen. Volgens hen is spellen voor de
gewone taalgebruiker dan ook niet moeilijker geworden, ook al omdat de basisregels
niet zijn veranderd.

Gerrit Komrij schrijft Groot Dictee
De tekst van het Groot Dictee der Nederlandse Taal wordt dit jaar geschreven door
Gerrit Komrij, voormalig Dichter des Vaderlands en auteur van romans,
toneelstukken, essays en tv-kritieken.
De twintigste editie van het dictee wordt 16 december op televisie uitgezonden.
In november worden de deelnemers aan de wedstrijd geselecteerd op basis van
voorrondes in de Volkskrant en De Standaard, de twee kranten die het Groot Dictee
zoals elk jaar samen met de NPS organiseren.
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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).

Overtuigende bewijslast
Frank Wassenaar - Leiden
Op radio en televisie hoor ik geregeld een verslaggever zeggen dat de ‘bewijslast’
van de officier van justitie de rechter niet (of wel) overtuigd heeft. Fout. Bedoeld
wordt dan dat het ‘bewíj́s’ wel of niet overtuigend was.
Bewijslast betekent ‘de last, oftewel de verplichting, om het bewijs te leveren’.
Slaagt de officier van justitie er niet in dat bewijs wettig en overtuigend te leveren,
dan oordeelt de rechter dat de verdachte onschuldig is.
In fraude- en belastingzaken is er soms sprake van ‘omkering van de bewijslast’.
Dan hoeft niet de aanklager (de Belastingdienst of de uitkeringsinstantie) het ‘bewijs
van fraude’ te leveren, maar moet de verdachte komen met een ‘bewijs van
onschuld’. De ‘bewijslast’ ligt dan bij de verdachte van belasting- of uitkeringsfraude.

Tripartite overleg?
Frans Lisman - Velp
De foute schrijfwijze tripartite komt nogal eens voor. Het bijvoeglijk naamwoord
tripartiet komt van het Latijnse tripartitus, dat ‘in drieën verdeeld’ betekent. Wij
spreken over ‘tripartiet overleg’, of over ‘een tripartiete overeenkomst’. Bedoeld is
dat er drie partijen bij betrokken zijn.
Er is geen enkele reden om die e (uit een soort gêne?) rechts in plaats van links
van de laatste t te zetten; dat gebeurt alleen als het gaat om het zelfstandig
naamwoord tripartite (‘driepartijenregering’). Trouwens: bij stalactieten en travestieten
doen we toch ook helemaal niet moeilijk?

d-terreur
Edwin Donkers - Amsterdam
Toen mijn dochter Tinke in groep 7 van de basisschool zat, kreeg zij een opstel
terug met een ‘verbetering’ van de juf. Dat gebeurde zo'n zes jaar geleden, maar
inmiddels is het wat mij betreft exemplarisch voor de d-terreur die nu letterlijk de
media teistert. Er is een hele generatie die, met dank aan de vele juffen en meesters
die het zelf ook niet wisten, het verschil niet meer kent tussen de tegenwoordige
tijd en het voltooid deelwoord. Mijn dochter schrijft gelukkig zelf nog steeds praktisch
foutloos.
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Gesignaleerd
‘Dat gaat 'm niet worden’
Brigitte Duurkoop - Rotterdam
Onlangs vroeg ik een vriendin of ze zin had de avond erop af te spreken. Zin wel,
zei ze, maar ze moest die avond werken, dus ‘dat gaat 'm niet worden’. En later zei
ze het nog eens, over iemand die haar zou helpen klussen, maar op het laatste
moment had afgezegd. Ook dat ging 'm dus niet worden. Oftewel: het ging niet
lukken, het was geen optie, het ging niet door.
Ik vroeg me af of het een nieuw verschijnsel was, en ik ben het gaan googelen.
De zoekmachine vond dat gaat 'm niet worden ruim 750 maal, vooral op internetfora
en weblogs van minder dan twee jaar oud. Enkele voorbeelden:
- Wat bleek nou, er zat een stenen koe in de doos. Tja sorry jongens maar dat
gaat m niet worden in m'n overvolle backpack)
(een meisje in Australië over haar kerstcadeau, 26 december 2008)
- Pffffff, ik zit al een paar uur uit te vogelen hoe ik zonder enige kennis van zaken
een website kan maken. Dat gaat 'm niet worden, geloof ik. Mopper de mopper
de mopper)
(Dasanttype, forum Zeepvrij.nl, januari 2009)
- Nou dat gaat m niet worden mijn oogsterkte is -11 bij -14 dus een bril wordt
een beetje onprettig kijken voor me.
(natazzz, mei 2007, Forum Nederlandse Vereniging van Graves Patiënten)

Het lijkt erop dat het zinnetje, dat nog niet héél erg oud kan zijn, met een opmars
bezig is.

Dubbele ontkenningen
Gijs Ansem - Zeist
In Vrij Nederland van enige tijd geleden stond een artikel over de mogelijke toename
van het aantal asielzoekers met als kop: ‘Hoe kan Albayrak voorkomen dat het
aantal asielzoekers niet gaat toenemen?’ Dit soort foutieve dubbele ontkenningen
kom ik geregeld tegen. In een brief van het Figi Theater in mijn woonplaats over
een streepjescode ter vervanging van afzonderlijke toegangskaartjes, stond de zin:
‘U dient dan ook te voorkomen dat de code niet in verkeerde handen komt.’ En in
een brief van een wijnhandelaar stond: ‘Als u tenminste de verleiding kan weerstaan
de flessen niet voortijdig te openen.’
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Zijn dit louter slordigheden, of zou er sprake zijn van een veranderend taalgevoel?

Waardevrij kantoor
Clemens Ruttenberg - Zoetermeer
Op de deur van het Rabobank-filiaal bij mij in de buurt hangt al een tijdje een
mededeling waar ik me telkens weer het hoofd over breek: ‘Waardevrij kantoor’. Ik
neem aan dat de bank bedoelt te zeggen dat in dit pand niets van waarde
voorhanden is. Waarschijnlijk om waar nodig het dievengilde op andere gedachten
te brengen. Maar wordt nu niet aangekondigd dat het desbetreffende pand niets
kost? Of dat het kantoor ‘vrij is van waardeoordelen’, zoals in ‘waardevrije
wetenschap’?
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Raymond Noë
InZicht
De oorsprong van de taal
‘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 1866 werd in Parijs de Société de Linguistique opgericht. In de statuten van dit
prestigieuze genootschap van taalkundigen was ook een artikel opgenomen dat
bepaalde dat men zich niet zou bezighouden met de oorsprong van de taal.
Theorieën hierover waren veel te speculatief, en de taalkundigen wilden zich
beperken tot de feiten. Deze houding heeft lang standgehouden, maar sinds een
jaar of twintig begint de belangstelling voor de vraag hoe de menselijke taal heeft
kunnen ontstaan langzaamaan toe te nemen.
Ook de Nederlandse taalkundige Rik Smits heeft er een mening over, al is hij de
eerste om toe te geven dat zijn veronderstellingen nog steeds speculatief zijn, hoewel
veel gefundeerder dan die van anderhalve eeuw geleden - de wetenschap heeft
tenslotte niet stilgestaan. In zijn boek Dageraad gaat hij op zoek in de duisternis
van de prehistorie naar een antwoord op de vraag hoe de menselijke hersenen zich
zodanig hebben kunnen ontwikkelen dat er op een gegeven moment een bruikbaar
taalorgaan ontstond. Smits laat dat moment ruwweg samenvallen met de ‘uitvinding’
van de landbouw, zo'n 13.000 jaar geleden, omdat die volgens hem niet mogelijk
was geweest zonder de conceptuele creativiteit die het taalvermogen eigen is.
Maar voordat het zover was, moest de mens een evolutionaire ontwikkeling van
honderdduizenden jaren doormaken die stapje voor stapje dat taalvermogen mogelijk
maakte, en het is die ontwikkeling die Smits in zijn erudiete en zeer leesbare boek
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beschrijft. De verschillende fasen volgden elkaar veel toevalliger op dan vaak
verondersteld wordt in theorieën die stellen dat de taal is ontstaan als gevolg van
de behoefte aan communicatie - want volgens Smits is het eerder andersom: de
communicatie is ontstaan omdat ons taalvermogen die mogelijk maakte.

Dageraad. Hoe taal de mens maakte is een uitgave van Nieuw Amsterdam
en kost €17,95 (gelijmd, 272 blz.). ISBN 978 90 468 0389 9

■ Mortier vertalen

Vertalen is zwaar werk. Een van de oorzaken daarvan is de ‘culturele identiteit’ van
een te vertalen werk, zeg maar de ‘landseigen’ aspecten die voor landgenoten
vanzelfsprekend zijn, maar die voor buitenlanders zonder uitleg niet te begrijpen
zijn. Wat moet je daar als vertaler mee? In de bundel De aarde heeft kamers genoeg
gaan vertaalkundigen en een aantal buitenlandse vertalers in op de culturele identiteit
- meer bepaald de ‘Vlaams-nationalistische context’ - in Erwin Mortiers roman Marcel
(1999), en hoe deze zich in een vreemde taal laat weergeven. Het boek bevat ook
twee bijdragen waarin Mortier zelf zijn gedachten over dit onderwerp laat gaan.

De aarde heeft kamers genoeg. Hoe vertalers omgaan met culturele
identiteit in het werk van Erwin Mortier is een uitgave van Garant en kost
€22,10 (gelijmd, 207 blz.).
ISBN 978 90 441 2392 0

■ Geografische namen

Riemer Reinsma schrijft in Onze Taal over de herkomst van geografische namen
in zijn rubriek ‘Namen op de kaart’. Onlangs verscheen een gelijknamig boek van
zijn hand, met daarin voornamelijk niet eerder gepubliceerde artikelen over de
oorsprong van Vlaamse en Nederlandse plaatsnamen. De achthonderd namen die
in het boek aan bod komen, zijn gegroepeerd in thematische hoofdstukken, over
bijvoorbeeld bosnamen, windrichtingen, Franse namen, ‘verdronken namen’,
volksetymologie en namen die met heuvels te maken hebben.
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Zie ook de lezersaanbieding op blz. 171. Namen op de kaart. Oorsprong
van geografische namen in Nederland en Vlaanderen is een uitgave van
Atlas en kost €19,90 (gelijmd, 253 blz.).
ISBN 978 90 450 1108 0

■ Taalcolumns

Paulien Cornelisse is cabaretier en columnist, en twee van de onderwerpen die
haar speciale belangstelling hebben, zijn taal en communicatie. In taal is zeg maar
echt mijn ding heeft ze een flink aantal eerder gepubliceerde stukjes gebundeld,
waarin ze - soms geamuseerd, soms verbaasd - de trends en eigenaardigheden
van het eigentijdse taalgebruik onder de loep neemt.
Zie ook de lezersaanbieding op blz. 171. Taal is zeg maar echt mijn ding
is een uitgave van Contact en kost €12,50 (gelijmd, 231 blz.).
ISBN 978 90 254 3049 8

■ Wim-boek
Wim was ooit een populaire jongensnaam, maar dat is al heel lang niet meer zo.
Taalkundige Wim Daniëls vindt dat jammer, en om te laten zien hoe ‘mooi en
veelzijdig’ de naam is, schreef hij Lang leve Wim. In dit boekje gaat het alleen maar
over Wimmen:
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de herkomst van de naam, verkleinvormen, samenstellingen (‘Wim-Pieter’) en
buitenlandse varianten, en verder allerlei varia, zoals voetballende Wimmen,
wim-woorden (wimpel, wimper), ‘erotiek met Wim’ en Wim-plaatsnamen
(‘Wimbledon’).

Lang leve Wim. ‘What is a world without Wimmen?’ is een uitgave van
Kuux Media en kost €9,95 (ingenaaid, 60 blz.). Bestelinformatie:
www.kuux.nl. ISBN 978 90 809501 5 3

■ Taalgrens

In 2005 verscheen Wandelen langs de taalgrens van Onze Taal-medewerker Riemer
Reinsma. In dit boek deed hij verslag van een wandeling langs de Belgische
taalgrens, waarbij hij ook stilstond bij de geschiedenis en de impact van deze
scheidslijn.
In het onlangs verschenen boek Over de taalgrens van journalist Guido Fonteyn
staat de taalgrens ook weer centraal, maar ditmaal bekeken vanuit een Vlaams
perspectief. In het eerste deel van het boek gaat het vooral over de historie en de
politieke en maatschappelijke betekenis van de grens, en in het tweede deel wordt
vooral de fysieke grens belicht, van Komen in het westen tot Voeren in het oosten.
Het boek bevat een fotokatern.

Over de taalgrens. Van Komen naar Voeren is een uitgave van Epo en
kost €16,- (gelijmd, 186 blz.). ISBN 978 90 6445 130 0

■ Stijl
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In 1997 verscheen de eerste editie van het Handboek stijl van Peter Burger en Onze
Taal-redacteur Jaap de Jong, en het geldt sindsdien als een belangrijke leidraad
voor beeldend, levendig en spannend schrijven. Onlangs verscheen de tweede
versie van dit werk, die aan recente wetenschappelijke inzichten is aangepast en
ook in de uitwerking en in de gebruikte voorbeelden sterk geactualiseerd is. Het
boek is bedoeld voor studenten journalistiek en communicatie, en verder voor ‘alle
schrijvers die geen genoegen nemen met saaiheid en onleesbaarheid’.

Handboek stijl. Adviezen voor aantrekkelijk schrijven is verschenen bij
Noordhoff Uitgevers en kost €25,95 (ingenaaid, 329 blz.).
ISBN 978 90 01 70965 5

■ Dialectenboek 10

Het thema van de dit voorjaar gehouden tiende Dialectendag was ‘groeten en
afscheid nemen’, en dat is ook het onderwerp van het Dialectenboek, de traditionele
Dialectendaguitgave. Het boek bevat de drie lezingen die deze dag zijn uitgesproken
en veertien bijdragen van Vlaamse en Nederlandse streektaaldeskundigen. Die
gaan ieder nader in op de specifieke (afscheids)-groeten van ‘hun’ dialect - en ook
op andere ‘formele formuleringen’, zoals gebruikt voor onder meer felicitaties,
dankzeggingen, verontschuldigingen en heildronken.
Het boek bevat zoals altijd ook een wegwijzer voor de Nederlandse dialectologie,
met daarin veel adressen van instellingen en titels van publicaties.

Het dialectenboek 10. Moi, adieë en salut. Groeten in Nederland en
Vlaanderen, onder redactie van Veronique De Tier e.a., is een uitgave
van de Stichting Nederlandse Dialecten (SND) en kost €15,- (excl. porto)
(ingenaaid, 336 blz.). Bestellingen via e-mail (dialectendag@gmail.com)
of telefonisch (Nederland: 024 - 361 13 76; België: 09 - 264 40 73). ISBN
978 90 73869 10 3

■ Streektaalconferentie
Op 12 juni vindt in Brussel de ‘Vierde internationale streektaalconferentie’ plaats,
met als thema ‘taalvariatiebeleid’. De lezingen behandelen de stand van zaken in
het Vlaamse en Nederlandse streektaalbeleid, en in het afsluitende debat zal ook
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de toekomst ervan aan bod komen. Meer informatie en aanmeldingen via e-mail:
variaties@huisvanalijn.be, of op de website www.variaties.be (onder ‘Activiteiten’).

■ De taalmeester
26 augustus begint Teleac op tv met een wekelijkse ‘uitdagende quiz voor iedereen
die van taalspelletjes houdt’, waarin presentatrice Marit van Bohemen de taalkennis
van drie bekende Nederlanders test. De winnaar mag zich ‘taalmeester’ noemen en dat is ook de titel van het programma: De taalmeester.

En verder
■ Kortom. Afkortingen- en websitegids voor onderwijs en jeugdzorg Amsterdam en
omstreken van Vivian Schönbach. Verklarende lijst van de in het onderwijs en de
jeugdzorg (vooral in de regio Amsterdam) gangbare afkortingen voor regelingen,
instanties en wat dies meer zij. Bevat ook een overzicht van relevante websites.
Garant/Kolom, €14,90 (gelijmd, 85 blz.).
ISBN 978 90 441 2436 1
■ Schrijfles. Bundeling van 34 NRC-columns van schrijfster Nicolien Mizee, over
haar ervaringen als docent van een enthousiast klasje aspirant-schrijvers. Nijgh &
Van Ditmar, €12,50 (gelijmd, 78 blz.).
ISBN 978 90 388 9111 8
■ Van Dale's reeks ‘Jouw 1000 belangrijkste woorden’,
jongeren-vakantiewoordenboeken Engels, Duits, Spaans en Frans bevatte al deeltjes
over ‘basiswoorden’, ‘liefde & verlangen’ en ‘vakantie & reizen’, en is nu uitgebreid
met deeltjes over ‘eten & drinken’. Bovendien zijn er vier deeltjes Italiaans
verschenen. De woordenboekjes kosten €7,95.
■ Minder opzien tegen schrijven van Theo IJzermans en Johannes de Geus. Wat
te doen bij schrijfangst, uitstelgedrag en een writer's block. Kluwer, €36,50 (gelijmd,
96 blz.).
ISBN 978 90 130 6610 4
■ Het schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht van Helge Bonset en Martine
Braaksma. Een inventarisatie en bespreking van het onderzoek dat in de periode
1997-2007 is uitgevoerd naar aspecten van het schoolvak Nederlands (206 blz.).
Deze publicatie is gratis te downloaden op de website van de SLO:
www.slo.nl/organisatie/recentepublicaties/00032.
■ Wijs met Groningen van de muziekgroep Grunneger Gnivvels. Cd met liedjes
in en over de Groningse streektaal, inclusief een boekje met de teksten en een
verklarende woordenlijst. De cd kost €15,- en is te bestellen op www.gniffels.nl.
■ 't Manco van Georges Perec. Vertaling van La disparition, een roman van circa
driehonderd bladzijden waarin geen enkele letter e voorkomt. De vertaling, die een
ware titanenklus moet zijn geweest, is van de hand van Guido van de Wiel. Zie ook
www.t-manco.nl. Arbeiderspers, €34,95 (gebonden, 310 blz.).
ISBN 978 90 295 6766 4
■ Néerlandais intermédiaire avancé. Expressions et proverbes van Philippe
Hiligsmann en Siegfried Theissen. Nederlandse spreekwoorden en uitdrukkingen
voor Franstaligen verklaard (maar het boek is ook te gebruiken om voor een
Nederlandse uitdrukking de Franse vertaling te vinden). Bevat oefeningen. De Boeck,
€29,50 (gelijmd, 352 blz.). Bestellingen: http://universite.deboeck.com.
ISBN 978 2 8041 5967 2
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl

Voor drukfouten en set fouten zijn wij niet aansprakelijk.
Website autohandel
Voor locatie Sliedrecht zijn wij op zoek naar twee
ARTSEN
(verstandelijk gehandicapten)
Personeelsadvertentie Medisch Contact
Foto: Joke Kamp
Baasje achtergelaten bulterriër niet vervolgd
De Limburger
Peren boomen in België
België is de snelst groeiende perenproducent ter wereld.
Metro
Te koop aangeboden: kooi voor een papegaai op wieltjes
Advertentie in Het Gezinsblad

Jean-Luc Dehaene belooft zijn zoon Tom af te vallen
De Belgische Europarlementariër en ex-premier Jean-Luc Dehaene heeft
zijn zoon Tom beloofd om af te vallen.
Trouw
Gevraagd op eetbare olietanker schipper/matroos
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De Binnenvaartkrant
Vanwege de kredietcrisis komt het sociaal economisch platform nu
maandelijks bij elkaar. Voorheen was dat 1 keer per maand.
Het Streekblad Zoetermeer

Kinderen bewust maken
Goed voorbeeld doet volgen. 5 gezinnen laten zien hoe u eraan begint,
betrokken blijft en werkelijk iets bereikt.
Reader's Digest
Kiezers trekken met condoom
AD.nl
Succes: drie kolencentrales in de koelkast!
Nadat eerder al de kolencentrales van Nuon en Essent on hold waren
gezet, zijn nu ook de centrales van E.ON, RWE en Electrabel op de lange
baan geschoven.
Nieuwsbrief Greenpeace
West Hongarije: Woonhuis met Pool
Marktplaats.nl
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Van Harlem tot Kikeout
Nederlandse plaatsnamen in Amerika
Nicoline van der Sijs
Precies vierhonderd jaar geleden voeren de eerste Nederlanders de
Hudson op, waar nu New York ligt, en stichtten Nieuw-Nederland. Hoewel
die kolonie maar kort heeft bestaan, zijn de sporen die de Nederlandse
taal op het Amerikaanse continent heeft achtergelaten, onuitwisbaar.
Over deze Nederlandse invloed schreef Nicoline van der Sijs een boek,
dat in september verschijnt. Daarin gaat ze onder meer in op Nederlandse
plaatsnamen in de Verenigde Staten.

Foto: Wikimedia

Het kan u onmogelijk ontgaan: dit jaar wordt gevierd dat in 1609 de eerste
Nederlanders, Vlamingen en Friezen onder leiding van de Engelse kapitein Henry
Hudson landden op de Amerikaanse oostkust. De kolonie die ze daar stichtten, was
geen lang leven beschoren: al in 1664 lijfden de Engelsen Nieuw-Nederland in bij
New England. Maar het Nederlands, de officiële taal van de kolonie, heeft verrassend
lang standgehouden in de Verenigde Staten. Sterker nog: sinds 1609 is onze taal
er niet meer weggeweest.
In wat George Washington eind achttiende eeuw ‘the Dutch Belt’ noemde - het
gebied van het noorden langs de Hudson via New York naar de Raritanrivier in het
zuiden, in New Jersey - hield men lang vast aan Nederlandse tradities en gewoonten;
men ging naar de Nederlandse kerk en sprak de Nederlandse taal. Nog in 1776
had de sheriff in New Jersey moeite om voldoende Engelssprekenden te vinden
om een jury samen te stellen. Tot 1833 werd er in sommige kerken in het Nederlands
gepreekt. En toen de historisch geograaf Jacob van Hinte een kleine eeuw later, in
1921, voor zijn overzichtswerk Nederlanders in Amerika onderzoek deed in de VS,
kwam hij in de Mohawkvallei en New Jersey nog geregeld mensen tegen die
‘oud-Nederlandsch’ spraken: Nederlands dat door Nederlandse kolonisten in de
zeventiende eeuw was meegenomen en sindsdien van generatie op generatie was
doorgegeven.

■ Tweede stroom
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Juist toen halverwege de negentiende eeuw de meeste Nederlandse afstammelingen
het Nederlands definitief inwisselden voor het Engels, kwam een tweede stroom
Nederlandse, Vlaamse en Friese immigranten op gang. Deze nieuwkomers vestigden
zich in verschillende Amerikaanse staten en brachten opnieuw Nederlands en Fries
naar het Amerikaanse continent. Sommigen van hen ruilden hun moedertaal snel
in voor het Engels, dat immers in het nieuwe vaderland de algemene omgangstaal
was. Dat ze op hun werk inderdaad
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Engels moesten kennen, bleek hun na de nodige misverstanden. Zo werden enkele
jonge arbeiders boos op hun baas toen zij hoorden dat ze upstairs moesten slapen,
omdat zij dit opvatten als ‘onder de sterren’, terwijl anderen niet blij waren dat zij
werden betaald in cash: wat moesten ze met al die kaas...
Alle Nederlandse immigranten stapten dus al snel over op het Engels, maar
sommige groepen hielden daarnaast vast aan het Nederlands of Fries, en gaven
dat door aan hun kinderen. Nu, 150 jaar later, zijn er nog steeds Nederlandstaligen.
Dat zijn deels nieuwe immigranten, maar voor een klein deel ook afstammelingen
van negentiende-eeuwse immigranten. Om heel grote aantallen gaat het trouwens
niet: volgens de US Census 2005 gaven nog slechts 130.000 mensen op dat ze
thuis Nederlands met elkaar spreken. Toch zijn de Nederlanders niet helemaal
opgelost in de befaamde ‘melting pot’. Volgens dezelfde US Census 2005
beschouwen namelijk vijf miljoen Amerikanen zich geheel of gedeeltelijk als
afstammelingen van Nederlanders, dat is 1,6 procent van de bevolking. En ze zijn
trots op hun afstamming. ‘If you ain't Dutch, you ain't mu(t)ch’ of ‘You're not much
if you're not Dutch’ is een vaste uitdrukking geworden die op kaarten, T-shirts en
bumpers te lezen is. In het Engels, dat wel.

■ The whole boodle
Intussen hebben de vier eeuwen dat er Nederlands is gesproken in de VS, duidelijk
hun sporen nagelaten op het continent. Veel mensen klagen tegenwoordig dan wel
over de Engelse invloed op het Nederlands, maar het Engels van het machtigste
land ter wereld staat zomaar vol met Nederlandse leenwoorden. Op iedere menukaart
van een Amerikaans café of restaurant staan wel enkele woorden die van oorsprong
Nederlands zijn, zoals cookie, waffle en brandy. Het belangrijke en internationale
begrip dope is afkomstig uit het Nederlands, net als de Amerikaanse munteenheid
dollar (van daler, daalder) en niet te vergeten Santa Claus, die met zijn sleigh (van
slee) komt aanglijden. Ook de Amerikaanse spreektaal kan niet buiten Nederlandse
woorden zoals dingus, dumbhead en the whole boodle (van het Nederlandse dinges,
domkop en de hele boel). En zelfs Noord-Amerikaanse indianentalen zijn met
Nederlandse leenwoorden verrijkt (zie het kader op de volgende bladzijde).
De restjes Nederlands in Amerika zijn zichtbaar op verschillende gebieden,
bijvoorbeeld in namen voor voedingsmiddelen, handelsbegrippen,
gebruiksvoorwerpen en dieren. Maar een heel bijzondere getuigenis van de
Nederlandse aanwezigheid in de VS leveren de geografische namen die door
Nederlanders zijn toegekend. Toen de Engelsen de Nederlandse kolonie in 1664
overnamen, vervingen ze onmiddellijk de namen van de grootste Nederlandse
vestigingen door Engelse namen om zo hun hegemonie te benadrukken.
Nieuw-Amsterdam werd New York, Fort Oranje en het erbij gelegen Beverwyck
werden Albany, en Wiltwyck werd omgedoopt in Kingston. De grote rivieren die de
Nederlanders Zuydt Rivier, Noort Rivier en Versche Rivier noemden, kregen de
namen Delaware, Hudson en Connecticut.

‘If you ain't Dutch, you ain't much’ is een vaste uitdrukking geworden op
kaarten, T-shirts en bumpers.
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The Vans
Nederlanders, met name degenen die afstamden van zeventiende-eeuwse
kolonisten, bleven vaak nog lange tijd herkenbaar aan hun naam. En daar waren
ze trots op. Die naam begon dikwijls met Van of De of zelfs Vande(r), denk aan de
beroemde families Vanderbilt, Van Buren, DeWitt, Van Cortlandt. De leden van de
in 1885 in New York opgerichte Holland Society gaven zichzelf dan ook de
geuzennaam The Vans.

■ Binnewater lakes
Andere geografische namen - namen van stroompjes, heuvels, bergkloven, eilandjes
- behielden wél hun Nederlandse naam, zelfs tot op heden. Iedereen weet wel dat
verschillende straten, wijken en eilanden in de stad New York nog herinneren aan
de Nederlandse aanwezigheid, zoals Bridge Street (Nederlands: Brugstraat), Harlem
(genoemd naar Haarlem) en Long Island (een vertaling van het Lange Eylandt);
meer voorbeelden staan in het kader op bladzijde 187.
Ook buiten wat nu de stad New York heet, is een groot aantal Nederlandse
geografische namen bewaard gebleven die dateren uit de zeventiende eeuw. De
eerste Nederlanders die het nieuwe gebied betraden, moesten immers de weg
bereiden, letterlijk, voor de landgenoten die na hen kwamen. Daarom kozen ze
veelal sprekende namen die het belangrijkste kenmerk van het landschap
samenvatten. Zo is er in New York een kreek die Boght heet, en in Delaware Bout
- beide namen gaan terug op het Nederlandse bocht (‘kromming’, ook ‘baai’). In
New Jersey stroomt de Clove River (Kloofrivier), in New York liggen de Binnewater
Lakes (Binnenwatermeren).

■ Kats kill
De naamgeving zegt veel over de toenmalige situatie van de Nederlanders. Omdat
zij zich op onbekend terrein bevonden, omringd door gevaarlijke dieren, onbekende
indianen en onbetrouwbare Europeanen, waren strategisch gelegen heuvels van
groot belang. Deze heuvels noemden ze kijkuit (‘uitkijkpost’). Dat woord is veelvuldig
bewaard gebleven in plaatsnamen, bijvoorbeeld als Kikeout in Delaware, New Jersey
en New York, en in verbasterde vorm als Kakeout Hill in New York en Kickout Neck
in Delaware.
Voor de naamgeving van stroompjes en plaatsen daarlangs hadden de
Nederlanders een voorkeur voor het woord kil. Dit wordt ook in Nederland zelf wel
gebruikt in eigennamen (denk aan de Dordtsche Kil in de buurt van Dordrecht),
maar in Amerika komt het veel frequenter voor. De bekendste kil is ongetwijfeld
Catskill in New York. Dit staat als Kats Kill genoemd op een Nederlandse kaart uit
1656. De naam wordt meestal opgevat als ‘kattenstroom’, stroom waar zich wilde
katten bevonden. Maar gezien de tweedenaamvals-s in Kats acht Stewart het in
zijn Concise Dictionary of American Place-Names waarschijnlijker dat het
oorspronkelijk een persoonsnaam of een bijnaam is geweest, dus: stroom van (de
kolonist) Kat. Op dezelfde kaart wordt het gebied ten westen ervan Landt van Kats
Kill genoemd; later viel dat ‘landt van’ weg, waardoor de naam Kats Kill werd
overgedragen op het gebergte:
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tegenwoordig spreekt men van Catskill Creek (eigenlijk dubbelop dus) en Catskill
Mountains.

■ Chief Keghgekapowell
Catskill mag dan waarschijnlijk niet zijn vernoemd naar wilde katten, andere killen
heten wel degelijk naar dieren of planten die zich in de buurt bevonden toen de
Nederlanders er voor het eerst aankwamen. In New York stromen bijvoorbeeld nog
Beer Kil (Berenkil), Foxen Kill (Vossenkil) en Sparkill (Sparrenkil), en in New Jersey
ligt de Cresskill NJ (Kerskil). Andere killen zijn naar personen genoemd. Peekskill
is eigenlijk ‘de stroom van Peek’: hier vestigde de Nederlandse handelaar Jan Peek
zich omstreeks 1665. Normans Kill verwijst naar de bijnaam ‘de Noorman’, die de
Nederlanders gaven aan de Noor Albert Andriessen, die rond 1638 aan de stroom
ging wonen.
Veel van de bewaarde namen verwijzen naar historische gebeurtenissen.
Moordener Kill (Moordenaarskil) gaat bijvoorbeeld terug op een voorval in 1643,
toen op die plek zeven mannen en twee vrouwen werden gedood door indianen,
terwijl Schuylkill (Schuilkil) verwijst naar het feit dat een Zweeds schip zich in deze
stroom verborgen hield voor de Nederlanders. De hoogte Jogee Hill werd genoemd
naar indianenchief Keghgekapowell, die in 1684 op deze plaats land overdroeg aan
de Nederlanders. De Nederlanders vereenvoudigden zijn naam tot Jochem
(Joachim).

De rivier de Hudson, met op de achtergrond de Catskill Mountains. Dat -kill komt van het
Nederlandse kil in riviernamen als de Dordtsche Kil.
Foto: Wikimedia

■ Staphorst
De namen die afkomstig zijn van de negentiende-eeuwse Nederlandse immigranten,
zijn veel minder beeldend dan die van de zeventiende-eeuwse kolonisten. De
plaatsnamen uit de negentiende en begin twintigste eeuw zijn voornamelijk toegekend
door groepen protestanten die de nieuw gestichte plaats vernoemden naar de
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Nederlandse stad of provincie waaruit zij afkomstig waren. Zo werd in Michigan de
kerngemeente Holland gesticht met daaromheen kleine dochtergemeenten als
Graafschap, Overisel, Drenthe, Noordeloos, Zeeland, Borculo, Zutphen en
Groningen, vroeger ook Harderwyk, Hellendoorn, Niekerk (naar het Gelderse Nijkerk)
en Staphorst. Als je deze plaatsnamen hoort, waan je je in Nederland. Ook Belgische
immigranten, zowel de Vlaamse als de Waalse, stichtten nieuwe plaatsen in de VS
onder oude vertrouwde thuisnamen, zoals Antwerp, Belgium, Brussels en Ghent.
In al deze plaatsen gingen aanvankelijk mensen uit de genoemde plaats of
provincie knus bij elkaar wonen in replica's van Nederlandse dorpjes, waar ze
onderling konden vasthouden aan hun Nederlandse dialect en aan Nederlandse
gewoonten. Er was trouwens niet altijd direct overeenstemming over de plaatsnaam:
toen Drenthe werd gesticht, woonden hier ook immigranten uit Staphorst en
omgeving, die aanvankelijk protesteerden tegen de naam Drenthe: Staphorst ligt
immers in Overijssel. Een boze boer spijkerde een bord aan een boom met de tekst
‘Hier begint Staphorst!’

Nederlandse woorden bij de indianen
In de omgeving van de kolonie Nieuw-Nederland woonden in de zeventiende eeuw
onder anderen Mahican-indianen, Mohawks, Delaware- en Pequot-indianen. Uit
ooggetuigenverslagen van Nederlanders krijgen we allerlei informatie over hun
levenswijze, bijvoorbeeld dat ze zich kleedden in dierenvellen en huiden. Via de
Nederlanders leerden de indianen op hun beurt een groot aantal nieuwe producten
kennen die afkomstig waren uit Europa, en zij namen de Nederlandse namen hiervoor
over. de meeste Nederlandse leenwoorden betreffen namen voor voedingsmiddelen
(zoals appel, komkommer, kool, melk, sla, zout), voor huisraad en gereedschap
(zoals bed, fles, mand, hamer) en voor dieren (kip, poes, schaap, varken, etc.). Op
deze drie terreinen heeft ook het Amerikaans-Engels de meeste leenwoorden uit
het Nederlands overgenomen, zij het meestal ándere leenwoorden - de indianentalen
namen basisbegrippen over die in het Engels allang bekend waren en waarvoor
dus geen Nederlands leenwoord noodzakelijk was. Het Amerikaans-Engels nam
daarentegen vaker samengestelde woorden over voor specifiek Nederlandse zaken,
zoals coleslaw(‘koolsla’), bake-oven (‘bakoven’) en sea bass (‘zeebaars’).
De Europese kleding die de Nederlanders droegen was nieuw voor de indianen.
De Nederlanders verhandelden hun broeken en hemden. Hierdoor nam het Munsee
Delaware het Nederlandse woord broek over als pelók, en het Nederlandse hemd
werd geleend door het Mahican als hámed, hamet (‘linnen stof’), door het Munsee
Delaware als hémpet (‘hemd’) en door het Unami Delaware als hémpes (‘hemd,
kleding, stof’).
De achternaam van Arendt van Corlaer, die in 1662 de kolonie Schenectady aan
de oevers van de Mohawk River stichtte, is in het Irokees in de vorm Kora de titel
van de gouverneur of de koning van Engeland geworden.

■ De queen
Een andere groep namen werd toegekend ter ere van belangrijke Nederlandse
financiers en landkopers. Hierin speelde Arthur Stilwell, de grondlegger van de
Kansas City Southern Railway, een belangrijke rol. Toen Stilwells geld op was,
wendde hij zich tot de Nederlandse makelaar in koffie en bankier
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Jan de Goeijen om hulp. De Goeijen ging in de jaren 1890 voor hem aandelen in
de Amerikaanse spoorwegen verkopen. Omdat de Amerikanen de naam De Goeijen
niet konden uitspreken, noemden zij hem Jack of John De Queen. Als teken van
waardering voor zijn steun gaf Stilwell een nieuw gestichte plaats in Arkansas daarom
de naam De Queen. Daar was De Goeijen niet blij mee: ‘Hoe zou jij het vinden als
ik je zou zeggen dat ik mijn zoon naar jou heb vernoemd, en je zou erachter komen
dat hij William heet?’, schijnt hij Arthur gevraagd te hebben. Misschien om het goed
te maken gaf Stilwell een reeks andere plaatsen namen die op enigerlei wijze verband
hielden met De Goeijen. Zo dankt Amsterdam in Missouri zijn naam aan het feit dat
het bedrijf van De Goeijen in het Nederlandse Amsterdam was gevestigd, terwijl
Zwolle in Los Angeles naar zijn geboorteplaats verwijst. Mena in Arkansas heet
naar zijn vrouw Mina de Goeijen-Janssen. Vandervoort in dezelfde staat verwijst
naar de meisjesnaam van de moeder van De Goeijen; eerst heette de plaats
trouwens Janssen, naar de meisjesnaam van zijn echtgenote. DeRidder in Los
Angeles tot slot is vernoemd naar de meisjesnaam van de Belgische schoonzuster
van De Goeijen.

Naar een kaart van ‘Nieuw-Nederland’ door Nic. Joh. Visscher uit 1655.

Het voorgaande biedt slechts enkele van de vele door Nederlanders toegekende
namen. Daarbij is overigens niet alles wat het lijkt. Zo is Deventer in Missouri niet
naar de gelijknamige Nederlandse plaats vernoemd, maar naar een zekere Deventer
Miller. En van de vele plaatsen in de VS die Holland heten, verwijst een deel naar
een zekere Mr Holland. Toch kunnen we vaststellen dat de Amerikaanse topografie
er zonder de Nederlandse bijdrage heel anders uit zou zien.
Zelfs als de laatste Nederlandssprekende over enige tijd het licht voor de
Nederlandse taal in de VS uitdoet, zullen de vele Nederlandse plaatsnamen en de
leenwoorden in het Amerikaans-Engels en in indianentalen blijven getuigen van de
bijzondere taalkundige en culturele band tussen de Lage Landen en de Verenigde
Staten.
Nicoline van der Sijs schreef het boek Yankees, cookies en dollars. De
invloed van het Nederlands op de Noord-Amerikaanse talen in opdracht
van de Nederlandse Taalunie ter gelegenheid van de viering van 400 jaar
handelsbetrekkingen tussen Nederland en de Verenigde Staten. De
Engelse versie, Cookies, Coleslaw, and Stoops. The Influence of Dutch
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on the North-American Languages, wordt op 10 september in new York
gepresenteerd tijdens de Dag van het Nederlands. (Zie ook blz. 215.)

Nederlands in New York
Enkele bekende straten, wijken en eilanden in de stad New York die teruggaan op
een Nederlandse naam:
Block Island Naar de Nederlandse ontdekkingsreiziger Adriaen Block.
Bowery Lane De Bouwerij, oorspronkelijk de naam van de boerderij van Peter
Stuyvesant.
Broadway Nederlands Breede Weg.
The Bronx Broncks Land, genoemd naar Jonas Bronck.
Brooklyn Genoemd naar Breukelen.
Bushwick Verengelsing van Boswijck.
Coney Island Naar het Nederlandse Conyne Eylandt (‘konijneneiland’).
Flushing Genoemd naar Vlissingen.
Staten Island Door de Nederlanders Staaten Eylandt genoemd ter ere van de
Nederlandse Staten-Generaal.
Wall Street Langs de Walstraat liep de muur die de Nederlanders rond de stad
aanlegden ter bescherming tegen invallen van Engelsen en indianen.
Yonkers Het Jonkers Land; Jonker of Jonkheer was de officieuze titel die men
aan de Nederlandse grootgrondbezitter Adriaen Cornelissen van der Donck gaf.
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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 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.

Autonamen [1]: Ford Ka
Richard Keijzer - Hilversum
Erwin Wijman geeft bij zijn artikel over autonamen (‘Van 7-serie tot Picanto’, Onze
Taal april) een overzicht van ‘dierenautonamen’. Hierin staat dat de Ford Ka is
genoemd naar de kauw, een soort kraai. Het lijkt mij stug dat een wereldwijd
opererend autoconcern een Nederlandse vogelnaam zou uitkiezen. Ik vind de stelling
dat het hier gaat om een fonetische weergave van het woord car veel aannemelijker.

Autonamen [2]: Kia Carens
Adriaan Kegel - Groningen
In aanvulling op het overzicht van ‘modelnaammissers’ bij Erwin Wijmans artikel
over autonamen ‘Van 7-serie tot Picanto’ (Onze Taal april) wil ik u nog even wijzen
op de Kia Carens. De auto's in het overzicht hadden alle een imagoprobleem in één
bepaald taalgebied, maar het probleem van de Kia Carens is universeler. Het Latijnse
werkwoord carere betekent ‘missen, ontberen’, en het deelwoord carens maakt
deze auto dus tot een ‘Kia die iets mist’.

Autonamen [3]: Van 2CV tot Alfa Giulietta
Gerard Verhoeven - Den Haag
In Onze Taal van april schrijft Erwin Wijman over modelnamen van auto's. Hij betoogt
dat de automerken die vooral vertegenwoordigd zijn in het bovenste marktsegment
hun modellen aanduiden met cijfers en/of letters. Als voorbeelden noemt hij Volvo,
Saab, Mercedes, BMW en jaguar. Daarentegen zouden de automerken die vooral
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in het lagere marktsegment opereren de voorkeur geven aan echte namen voor
hun modellen. Als voorbeelden noemt hij Renault, Fiat en Kia.
Nu zijn er ook andere merken, zoals Citroën en Peugeot, die voor vele segmenten
modellen leveren, maar die ook werken met cijfers (Peugeot 704) en/of letters
(Citroën C6). Als we teruggaan in de tijd, dan constateren we dat veel merken kozen
voor letters en/of cijfers: Renault, Fiat (denk aan de herrezen 500) en zelfs het zeer
onprestigieuze Lada. Wat opvalt, is dat dit allemaal merken zijn van het Europese
vasteland.
Elders, in Amerika en Engeland, hebben de modellen vanouds gewoonlijk namen,
ook die van chique merken. In Europa kwamen namen voor typen langgeleden al
voor bij de auto's van Ford en General Motors, wat gezien hun Amerikaanse
achtergrond voor de hand lag: Opel Rekord bijvoorbeeld. Volkswagen heeft, toen
het meer modellen op de markt ging brengen, ook namen geïntroduceerd. Renault
is overgestapt op namen en Fiat later ook.
Ik denk dus dat cijfers en letters iets typisch continentaal-Europees zijn, en dat
de namen elders regeren. Duidelijk is dat de namen in opmars zijn, maar dat een
aantal merken blijft vasthouden aan cijfers en letters, niet alleen de duurdere.

Naschrift Erwin Wijman
Dat autonamen met cijfers en letters typisch continentaal-Europees zouden zijn, is
een interessante hypothese, maar niet een houdbare. Kijk alleen al naar Rover, een
van de belangrijkste Engelse automerken. De laatste grote Rover heette 75, de
kleine 25, daarvoor had je de 400, 600 enzovoort, en daarvoor weer de 3500 (ook
wel P6 genoemd). Andersom heeft een echt continentaal merk als Lancia altijd
namen gehad (voluit geschreven letters uit het Griekse alfabet zoals Delta, Ypsilon,
Gamma) en Alfa Romeo heeft naast nummers ook namen, zoals het nieuwste model
dat MiTo heet (een verkorting van MilanoTorino).

Mankracht
L. van Kampen - Hurdegaryp
Joop van der Horst schrijft in de meiaflevering van zijn column ‘Horstlog’ over de
Europese richtlijnen voor sekseneutraal taalgebruik die onlangs zijn uitgevaardigd.
Hij wijst erop dat het sekseneutrale menskracht de plaats aan het innemen is van
mankracht, een woord dat hij ironisch ‘zo kwetsend’ noemt.
Ik kan me goed vinden in Van der Horsts ironische toon: in veel woorden en
uitdrukkingen heeft het woorddeel man niet de betekenis ‘mannelijk persoon’, maar
‘mens’ (Van Dale geeft bij man die betekenis zelfs als eerste). Een vrouwelijke
bemanning is dus geen contradictio in terminis. Maar fervente feministen hebben
eerst de betekenis van die woorden en uitdrukkingen verengd en op grond van die
zelfbedachte verenging bestreden. En toen ze genoeg tamtam hadden gemaakt,
durfden veel autoriteiten, journalisten e.a. het niet meer aan die woorden en
uitdrukkingen te gebruiken, bang zich aan koud water te branden. Dus kregen we
de fraaie woorden bemensen, bemensing, menskracht e.d. Maar kennelijk hadden
de scherpslijpers niet in de gaten dat het woord mens is afgeleid van man, anders
hadden we daar misschien ook nog wat anders voor moeten verzinnen.
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IJ één letter?
Frans Klaus - Zoelmond
In de mei-aflevering van ‘Hom of kuit’ staat de vraag centraal of de ij één letter zou
moeten worden, met ook een eigen toets op het toetsenbord. Graag wijs ik erop dat
dat laatste niet iets nieuws zou zijn: ik heb een Oliver-tikmachine uit circa 1915 met
een aparte toets voor de ij. Als tegelijkertijd de CAP-toets wordt ingedrukt, komt dit
teken zelfs als hoofdletter op het papier. Kennelijk is deze machine voor de
Nederlandse markt gemaakt.

Schrijfmachine met een aparte toets voor de ij.
Foto: Frans Klaus

Onsmakelijke gerechtbenamingen [1]: pisbakkenmarmer
B.J. Ket - Utrecht
De Taaladviesdienst schrijft in het artikel ‘Plakkeroni met dood beest’ (Onze Taal
mei) over ‘onsmakelijke benamingen voor misschien wel heel lekker eten’. Hierbij
komen ook de benamingen glas in lood en pisbakkenmarmer voor ‘tongenworst’
aan de orde. Maar in mijn herinnering verwijzen
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deze benamingen niet naar tongenworst, maar naar een soort vleeswaar met stukjes
vlees in een doorzichtige gelei, genaamd aspic. In mijn woordenboek staat achter
aspic: ‘koud vlees- of visgerecht in dril’. ik ben nog naar mijn slager geweest om te
kijken of dit rare product nog bestaat en ja, het ligt nog steeds tussen de andere
vleeswaren.
Ten slotte een aanvulling op het artikel: een broodje cornedbeef ken ik onder de
benaming broodje onbewaakte overweg.

Onsmakelijke gerechtbenamingen [2]: smoelpap en rattentul
Jan Bosmans - Antwerpen
In het artikel ‘Plakkeroni met dood beest’ wordt niet gesproken over volksetymologie,
terwijl dat toch een dankbare bron van dubieuze keukentermen is. Zo stond er in
mijn kinderjaren geregeld ‘smoelpap’ op het menu. En mijn grootmoeder maakte
dan weer ‘rattentul’, een groentestoofpotje. Pas jaren later leerde ik de Franse
woorden semoule (‘griesmeel’) en ratatouille kennen. Dat laatste heeft ook ratjetoe
opgeleverd, een ander product van volksetymologie, inmiddels ingeburgerd maar
nauwelijks minder vies dan rattentul.

Aanhef in e-mails
Ulrich Frank - Nuenen
Manon van Rooy en Frank Jansen gaan in het artikel ‘Wat wil de ontvanger?’ (Onze
Taal mei) in op de verschillende aanhefvormen die in zakelijke e-mails gebruikt
kunnen worden. Een van de afsluitende adviezen luidt: ‘Noem in de aanhef nooit
iemand zowel bij zijn voor- als bij zijn achternaam.’ Er zijn echter situaties waarin
dit beter is, bijvoorbeeld als niet duidelijk is wat de voor- en wat de achternaam is.
Ik weet uit eigen beleven dat zulke namen problemen kunnen geven. Ook als het
niet evident is of de aangeschrevene een man of een vrouw is (wat kan voorkomen
bij bijvoorbeeld Chinese namen) is het beter in de aanhef zowel voor- als achternaam
te vermelden.

Jatmoos
Dafna Hoexter - Tolk-vertaler Hebreeuws, Muiderberg
In de mei-aflevering van zijn reeks ‘Bargoens’ schrijft Ewoud Sanders terecht dat
het woord jat teruggaat op het Hebreeuwse woord jad, dat ‘hand’ betekent. Maar
dat het woord moos Hebreeuws is voor ‘geld’, is onjuist; moos is Jiddisch. Het
Hebreeuwse woord voor munten of geldstukken is maot. De woorden zijn wel
verwant. Vaak zien we in Jiddische woorden een s waar in het Hebreeuwse
equivalent een t staat, vergelijk de Jiddische woorden bajes (‘huis’) en chajes
(‘beesten’), en de Hebreeuwse bajit en chajot.
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Blokkertje
Joop van Diepen - Oosterblokker
Frank van Broekhoven meldt in de rubriek ‘Reacties’ in het februari/maartnummer
dat in Hoorn de winkel Blokker wordt aangeduid als ‘de Blokker’, ter onderscheiding
van het nabijgelegen plaatsje Blokker. Ilse van Ogtrop uit Hoorn voegt hier in de
mei-aflevering van de ‘Reacties’ aan toe dat de winkel van Blokker (om dezelfde
reden) ‘Blokkertje’ wordt genoemd. Dit is mijns inziens niet juist. Het Westfries (ja,
zo schrijven wij dat hier!) kent het verschijnsel dat voor- of achternamen in winkelen bedrijfsnamen in de verkleinvorm gezet worden. Dat gebruik geldt vooral voor
namen die de Westfriezen zeer vertrouwd zijn. Zo kennen we Botje (Bot Meubelen),
Laantje (Laan Textiel) en Smidje (een snackbar, op Westfriese wijze vernoemd naar
de eerste eigenaar, de heer Smit). Derhalve hoort men hier regelmatig: ‘Ik heb dut
guster baai Laantje kocht.’

De Plaetse
Thiemo Wind - Houten
Riemer Reinsma schrijft in het februari/maartnummer in zijn rubriek ‘Namen op de
kaart’ over ‘Straatnamen in namaakvestingstadjes’. Over de straatnaam Plaats deelt
hij mee dat deze vroeger enkel in dorpen voorkwam. In de vestingstad Utrecht heette
de openbare ruimte voor het stadhuis (tegenwoordig de Stadhuisbrug genaamd)
echter wel degelijk ‘de Plaets’. Zo staat het bijvoorbeeld vermeld op de kaart die
Frans Hogenberg omstreeks 1570 maakte. Een resolutie van 27 mei 1633 bepaalde
dat de stadsspeellieden voor het stadhuis moesten musiceren ‘tot recreatie van de
eerlycke luyden, die alsdan op de plaets gaen wandelen’.

‘De Plaets’ in Utrecht op een kaart uit circa 1570.

De Belgische taalstrijd
Willem Suys - Arc
In de mei-aflevering van de boekenrubriek ‘InZicht’ begint de bespreking van het
boek Kuifje en Tintin kibbelen in Afrika met de bewering: ‘Sinds België in 1830 een
staat werd, is de binnenlandse politiek er bepaald door de tegenstelling tussen het
Franstalige Wallonië en het Nederlandstalige Vlaanderen, oftewel de taalstrijd.’
Jammer dat een dergelijk cliché opduikt in Onze Taal; het belemmert elk goed
historisch begrip van België bij de Nederlander. Ik breng graag drie bedenkingen
bij uw bewering aan.
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Ten eerste: evenmin als men het Wallonië van de voorbije twee eeuwen zomaar
Franstalig kan noemen, evenzomin kan men het Vlaanderen van de voorbije twee
eeuwen Nederlandstalig noemen. In Wallonië bestonden de plaatselijke volkstalen
en het ‘Français métropolitain’ meestal naast elkaar, soms op gespannen voet, en
in Vlaanderen leefden het Vlaams en het Frans dan weer met elkaar, eveneens
soms op gespannen voet. Ten tweede: om het België van 1830 tot 2009 op te delen
in twéé blokken, economisch, financieel, bestuurlijk, ja zelfs cultureel, moet men
wel een bijzondere bril opzetten. Momenteel bestaat België uit drie
taalgemeenschappen en drie gewesten.
En ten slotte, deze verkeerde tweedeling dan ook nog terugbrengen tot een
taalstrijd mist elke grond. De Vlaamse eigenheid en cultuur werd de voorbije twee
eeuwen evenzeer uitgedragen door Franstaligen als door Vlaams- en
Nederlandstaligen. Jawel, België kende en kent nog zijn taalstrijd, maar die vormt
slechts een van de Belgische historische problemen, niet het belangrijkste, laat
staan de bepalende tegenstelling, zoals u schrijft.

Want en immers
J.C. de Munck - Den Haag
Frans Stoks schrijft in de rubriek ‘Gesignaleerd’ in het meinummer dat hij steeds
vaker de woorden want en immers in één zin aantreft, en dat dit niet correct is,
omdat de woorden hetzelfde betekenen. Als voorbeeld geeft hij de zin ‘Hij bleef
thuis, want hij was immers snipverkouden.’ Volgens mij is dat geen goed voorbeeld,
want immers voegt hier wel degelijk iets aan de betekenis toe, namelijk zoiets als
‘zoals je weet’ of ‘ben je het daarmee eens?’
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Taaladviesdienst
Gaten in de taal
Tafelproducten
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 cafébezoekers die noodgedwongen buiten staan
te roken? Denk mee en vul de gaten in de taal.
In het meinummer riepen wij u mede namens het Laboratorium voor
Levensmiddelenmicrobiologie van Wageningen Universiteit en Researchcentrum
(WUR) op om een ander woord te bedenken voor tafelproducten. Daarmee worden
bijvoorbeeld boter, hagelslag, jam, melk, vla, stroop, mosterd, ketchup, kaas en
vleeswaren bedoeld. De WUR onderzoekt hoe snel bacteriën zich vermenigvuldigen
in deze producten, die een aantal keren in hun ‘leven’ van (koel)kast naar tafel en
omgekeerd worden getransporteerd. Er ontbrak nog een goede term voor deze
levensmiddelen.
Het bleek een moeilijke opgave om een overkoepelend begrip voor zulke
verschillende producten te bedenken.
De meeste van de veertig ingezonden woorden vielen al snel af, omdat ze slechts
op een deel van de bovengenoemde producten sloegen, zoals (brood)beleg,
potjesbende, smaakmakers, toespijs en smeerboel.
Sommige inzenders gingen uit van de reis van (koel)kast naar tafel die deze
producten afleggen: forensvoer, heen-en-weertjes, jojobuffet, pendelwaren en
retourvoedsel. Pendelwaren was hiervan de grootste kanshebber. Anderen stelden
een term voor waarin de tafel centraal staat: discessoires (dis-accessoires),
disgenoten, eettafelwaar/-waren, tafelaria en tafelspijzen.

Hoe noem je iemand die is opgegroeid met internet?
Foto: Onze Taal

In overleg met de WUR is eettafelwaar/-waren als winnaar uit de bus gekomen.
Een neutrale, duidelijke term, die goed weergeeft wat bedoeld is.
Het boek De dood in de pot? 60 lekkere recepten onder de loep gaat naar Guido
Kooijman, de inzender van eettafelwaar. Ook David Reijerse, Betsy Gelderman en
Wout Heinen ontvangen het boek. Hun woorden eindigden als nummer 2 (tafelaria)
en 3 (discessoires). Gefeliciteerd, en iedereen weer hartelijk dank!
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Oproep: internetnative en digital native
De kinderen van nu kunnen zich niet voorstellen dat er ooit géén internet was. Ze
vormen de generatie van de zogenoemde ‘internetnatives’. Volgens sommige
websites is iedereen van na 1990 een internetnative; soms worden nog vroegere
jaartallen genoemd. Van Dale (2005) vermeldt bij native ‘autochtoon, inboorling’,
maar internetautochtoon en internetinboorling zijn niet bepaald geschikte termen.
Vrij algemeen bekend is de term native speaker voor ‘moedertaalspreker’.
Internetnative lijkt er wel een beetje op: dat verwijst naar iemand die de ‘taal van
het internet’ van jongs af aan heeft meegekregen. Overigens komt ook de
algemenere term digital native voor, waarmee iemand bedoeld wordt die is
opgegroeid met computers, internet, mp3-spelers en gsm's - mensen van 30 jaar
en jonger dus. Misschien vinden we daar en passant ook een mooi woord voor.
Weet u een goede Nederlandse term voor internetnative en/of digital native? Stuur
uw suggestie voor 3 augustus naar gaten@onzetaal.nl of naar Genootschap Onze
Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. Ook suggesties voor deze rubriek
(verschijnselen waarvoor een passend woord ontbreekt in onze taal) kunt u
hiernaartoe sturen.

Congres Onze Taal 2009
Genootschap Onze Taal
Het tweejaarlijkse publiekscongres van Onze Taal zal dit jaar gehouden worden op
zaterdag 21 november in de Jaarbeurs te Utrecht. Het thema is ‘Grenze(n)loos
Nederlands’, en er zal worden ingegaan op ‘de balans tussen vertrouwd en vreemd
in de taal’. Etymologie komt aan bod, maar ook de invloed van het Engels, variatie
op de standaardtaal, tweetaligheid, en Nederlands buiten de landsgrenzen. De
voordrachten zullen worden afgewisseld met cabaret en muziek.
In het oktobernummer van Onze Taal, dat op 2 oktober verschijnt, zal een
antwoordkaart meegeniet zijn waarmee u zich kunt aanmelden voor het congres.
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Taaladviesdienst
Vraag en antwoord
Hard()maken
? ‘Wij willen ons hard()maken voor de belangen van studenten.’ Schrijf je
hard()maken aan elkaar?
! Het ligt het meest voor de hand om hardmaken aaneen te schrijven. Voor die vorm
kiest zowel het Groene Boekje als het Witte Boekje (bij het lemma hard...). Ook
Koenen (2006) schrijft hardmaken aaneen, in alle betekenissen: ‘hard laten worden;
verharden’, ‘met bewijzen of argumenten onderbouwen’ (een claim of een
beschuldiging hardmaken) en, in combinatie met zich, ‘zich inzetten voor’. Die laatste
betekenis past in de zin hierboven. Alleen Van Dale (2005) schrijft zich hard maken
als losse woorden, zij het met een iets andere omschrijving dan normaal gesproken
bedoeld is: ‘onwrikbaar op zijn standpunt blijven’.

Verzoek om/tot kostenvergoeding
? Is tot juist gebruikt in deze zin: ‘On langs heeft de heer De Vos een verzoek
tot kostenvergoeding ingediend’?
! Ja, maar in plaats van tot kan hier ook om worden gebruikt.
Er is een klein verschil tussen verzoek om en verzoek tot. Verzoek om wordt
meestal gevolgd door iets watje graag wilt krijgen of waarvoor je in aanmerking wilt
komen: een verzoek om informatie (‘Ik wil graag informatie’), een verzoek om subsidie
(‘Ik kom graag voor subsidie in aanmerking’). Na verzoek tot volgt meestal een
activiteit, waartoe de aangesprokene wordt aangespoord: een verzoek tot betaling
(‘Ik wil graag dat u betaalt’).
In de zin hierboven zijn beide voorzetsels in te passen: de heer De Vos wil voor
kostenvergoeding in aanmerking komen (verzoek om), maar hij wil ook dat de kosten
vergoed worden (verzoek tot). Met verzoek om kostenvergoeding wordt sterker
uitgedrukt dat de verzoeker zélf de kosten vergoed krijgt.

Wadjan/wadjang
? In de ‘Taaltest’ in het juninummer van Onze Taal werd de betekenis van
wadjang gevraagd. De juiste spelling is toch wadjan?
! Volgens het Groene Boekje en het woordenboek van Koenen is alleen wadjan
juist. Maar Van Dale en het Witte Boekje vermelden zowel wadjan als wadjang. De
vorm wadjang werd al vermeld in de elfde druk van Van Dale, uit 1984; de variant
wadjan is toegevoegd in 1992, waarschijnlijk omdat beide in de praktijk veel
voorkwamen.
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Een wadjang. Of is het ‘wadjan’?

In het Maleis, de taal van herkomst, is de standaardvorm wajan, uitgesproken als
‘wadjan’. Maar waarschijnlijk heeft het Nederlands het woord ontleend aan het
zogeheten Laagmaleis, dat lange tijd een zeer gebruikelijke omgangstaal was in
Zuidoost-Azië; daarin werd de slot-n van woorden soms als ‘ng’ uitgesproken.
(Vergelijk ook orang-oetan en orang-oetang; in het Maleis eindigt dit woord op een
n.) Mogelijk is wadjang dus zelfs de oudste vorm in het Nederlands.

Zij zijn de enige(n)
? ‘Sommige scholieren denken dat zij de enige zijn met faalangst.’ Moet er
geen n achter enige?
! Nee. Het kan wel, maar dan krijgt de zin een andere betekenis.
Er is ongetwijfeld bedoeld dat elke individuele scholier denkt dat hij of zij de enige
persoon (of scholier) is met faalangst. Dat wordt uitgedrukt met het enkelvoudige
de enige, ook al staan het onderwerp (zij) en de persoonsvorm (zijn) in hetzelfde
deel van de zin in het meervoud. Het naamwoordelijk deel van het gezegde (de
enige) kan in zo'n geval prima in het enkelvoud staan; vergelijk ‘Sommige scholieren
denken dat zij de enige leerling zijn met faalangst.’
De enigen is alleen mogelijk als het om meerdere personen gaat. In de zin
hierboven zou dat kunnen als de scholieren die genoemd worden, gezamenlijk
denken dat zij de enige personen zijn met faalangst. Dat kan, maar het ligt niet zo
voor de hand.

Verkoop (uitspraak)
? Waar ligt de klemtoon in verkoop: is het ‘de vérkoop’ of ‘de verkóóp’?
! Dat varieert. In Nederland ligt de klemtoon gewoonlijk op ver-, met een heldere è
(zoals in vers). In België is ‘verkóóp’ gewoner, met een toonloze e, net als in verloop.
Overigens lijkt ‘vérkoop’ ook in België steeds vaker voor te komen.
De noordelijke uitspraak is afwijkend: er zijn geen andere zelfstandige
naamwoorden waarin de klemtoon op het voorvoegsel ver- ligt; denk aan verstand,
verwijt, verzuim, etc. Een twijfelgeval is verhuur: in de combinatie huur en verhuur
is het niet gek om de klemtoon op ver- te leggen. Dat wordt ‘contrastklemtoon’
genoemd. De uitspraak ‘vérkoop’ is waarschijnlijk ook ontstaan als contrastklemtoon,
via combinaties als koop en verkoop of aankoop en verkoop.
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Opvallend is dat de recentste grote Van Dale (2005) alleen ‘vérkoop’ noemt, terwijl
de vorige editie (1999) zelfs drie uitspraakversies gaf: naast ‘vérkoop’ ook ‘verkóóp’
met een è-klank en (‘in België ook’) ‘verkóóp’ met een toonloze e.

Rugzak/rucksack
? In een Engelse tekst zag ik het woord rucksack voor ‘rugzak’. Wat is het
verband tussen deze twee woorden?
! Beide woorden gaan terug op het Duitse Rucksack. Dat komt zelf weer van het
Zwitserse woord ruggsack. Dit woord is niet helemaal ‘verduitst’, want dan zou het
Rückensack of Rücksack hebben moeten zijn. ‘Uit het ontbreken van de umlaut
blijkt dat het woord aanvankelijk een dialectwoord is geweest’, aldus het Klein
uitleenwoordenboek (2006) van Nicoline van der Sijs.
Rucksack is in het Engels onveranderd overgenomen; het is daar synoniem met
backpack. In het Nederlands is het aangepast aan de eigen taal, vandaar de vorm
rugzak.

Meer taaladvies?
Op onze website worden zo'n 1300 taalkwesties besproken: www.onzetaal.nl/advies.
De Taaladviesdienst is telefonisch bereikbaar op 0900-345 45 85 (zie ook het
colofon).
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Arjen van Veelen
‘If we land in Chicago...’
Taal in het werk [11]: de stewardess
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 stewardess. ‘Hier is uw vierde biertje. Maar als we gaan zingen, is het
over, hè?’

Foto: KLM Royal Dutch Airlines

Ooit leken stewardessen vooral aan boord om te flirten. ‘I'm Cheryl - Fly Me’ was
in de jaren zeventig de slagzin van National Airlines. Singapore Airlines had de
slogan ‘This girl's in love with you.’ En nog niet zo lang geleden verleidde Martinair
ons om ‘Met Margot naar Mexico’ te vliegen. De stewardess als charmante ‘skychick’
in een knalgroen, helblauw of felrood pakje, de knipogende ‘trolley dollie’ - als dat
beeld ooit al correct was, dan klopt het nu niet meer. De luchtvaartsector is
veranderd.
Door de opkomst van het budgetvliegen is de luxe vaak wat afgeroomd. En door
terreurdreiging zijn de veiligheidseisen verscherpt. Ook wij, de passagiers, zijn
veranderd. We zijn brutaler en kieskeuriger dan voorheen. We willen gratis eten en
drinken, de juiste speelfilm en meer beenruimte. In plaats van ‘hi’, moet de
stewardess ook ‘nee’ kunnen zeggen.

■ Afgesloten buis
De stewardess is enerzijds een ‘lieve hostess’, zegt Marijke Stokking, docente aan
het Flight Attendants College en voormalig Martinair-purser, ‘maar ook psycholoog
en politieagent. Met dit verschil: je zit in een afgesloten buis op tien kilometer hoogte.
Je zult alle problemen ter plekke moeten oplossen.’ Je kunt die functiebeschrijving
gemakkelijk uitbreiden. Een stewardess is ook (volgens het boek Stewardess@work
van Geeri Bakker): serveerster, babyverzorgster, manager, ME'er, toiletjuffrouw,
brandweeragent, verpleegkundige, verloskundige, kok, veiligheidsadviseur, fotograaf,
filmcriticus, verkoopster, uitsmijter, barkeeper, technicus,
telecommunicatiedeskundige, kleuterjuffrouw, supernanny, detective, acteur en arts.
Het is geestelijk en lichamelijk zwaar werk. Je maakt rare uren. Er kijken
voortdurend honderden mensen naar je, voor wie je soms het ‘flight entertainment’
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bent. En of je je dag hebt of niet, je moet blijven glimlachen. ‘Je moet het podium
op’, zegt Stokking. ‘Ook als je kat net dood is en je moeder in het ziekenhuis ligt.’
En dan denken veel passagiers ook nog dat je op vakantie gaat.
Een steward of stewardess heet officieel ‘flight attendant’ of, zoals bij de KLM,
‘cabin attendant’, en staat onder leiding van de ‘purser’. Die termen maken direct
duidelijk welke taal de dienst uitmaakt in de vliegwereld: het Engels. Cabinepersoneel
zal het eerder hebben over ‘safety briefing cards’ in de ‘seatpocket’ dan
‘veiligheidskaarten’ in het ‘stoelzakje’.

■ Veiligheidsdemonstratie
Aspirant-stewardessen moeten een dikke pil (de Flight Safety Manual) vol
veiligheidsinstructies en ‘drills’ uit het hoofd kennen voor ze mogen vliegen. Ze leren
bijvoorbeeld de commando's voor evacuatie via de glijbanen: ‘Emergency, open
seatbelt, evacuate, jump and slide, jump and slide.’ Maak een stewardess 's nachts
wakker, en ze kan ze zo opdreunen.
Voorafgaand aan elke vlucht wordt de kennis steekproefsgewijs getest, met een
soort veiligheidsquiz. Blijf je het antwoord schuldig op de vraag waar de
brandblussers liggen, dan mag je niet mee. Voor de veiligheidsdemonstratie wordt
steeds vaker een video gebruikt, maar als die dienst weigert, moet je het
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ook ‘live’ kunnen. Voor de verschillende omroepberichten heeft het cabinepersoneel
een ‘speechboekje’, met de teksten ook in andere talen.
Bijzonder aan het werk is ook dat je bijna elke vlucht met andere collega's werkt.
De KLM telt bijvoorbeeld negenduizend ‘cabin attendants’, maar ‘tien minuten na
de briefing ben je een team’, weet Brechtje Fransen, purser en trainer bij de KLM.
Dat zie je bijvoorbeeld aan de ‘crosschecks’. Bijvoorbeeld als de piloot aan de purser
de opdracht heeft gegeven: ‘Cabin crew, arm slidebars.’ (Dat ‘armen’ wil zeggen:
het op scherp zetten van de glijbanen.) De ‘crosscheck’ is dan dat je controleert of
je collega aan de andere kant de ‘slides’ ook heeft ‘gearmd’. Het samenwerken zie
je ook bij het rondbrengen van drankjes of eten. Van twee kanten werken de cabin
attendants naar elkaar toe. Is jouw werkgebied klaar, en je collega nog bezig, dan
‘trek je door’ in het gebied van de ander - niet ‘doortrekken’ is asociaal.

■ ABN
‘Flight attendants zijn mensen op wie je wilt afstappen’, zegt Stokking. ‘En niet omdat
ze zo mooi zijn, maar vanwege hun open houding.’ Die open uitstraling is voor een
groot deel non-verbaal. Een stewardess loopt rechtop, kijkt je aan en heeft de armen
niet over elkaar. Daar moet je talent voor hebben, maar het valt ook te trainen.
Stokking geeft haar cursisten bijvoorbeeld de opdracht om in de trein eens naar de
passagier voor hen te kijken (in plaats van alle andere kanten op) en ‘goedemorgen’
te zeggen. ‘Niet iedereen durft dat zomaar.’
Een stewardess moet een onberispelijk verzorgd uiterlijk hebben. In het handboek
van sommige maatschappijen staat bijvoorbeeld dat de kleur van de lippenstift moet
aansluiten bij de kleur van het sjaaltje. Eenzelfde aandacht voor detail geldt ook het
taalgebruik. Een stewardess spreekt vlekkeloos ABN. En geen hippe taal. Maar dus
ook geen accent: wie een zware Friese of Limburgse tongval heeft, komt niet door
de selectie of moet langs de logopedist. Gek genoeg kan een Brabantse zachte g
vaak weer wel, vertelt Stokking. En de regels zijn rekkelijk. Zo valt te lezen op de
blog van stewardess Daisy dat ze tijdens een vlucht op Maastricht in lokaal dialect
de ‘speeches’ deed. ‘Het werd wel gewaardeerd, want er werd voluit geklapt!’
Uiteraard moet je Engels goed zijn. Zodat je bijvoorbeeld niet zegt: ‘If we land in
Chicago, then...’, vertelt Fransen. Want dan kan een Engelstalige passagier in paniek
raken: hoezo áls we landen? ‘Daar klinkt in het Engels te veel twijfel in door. When
was hier het goede woord geweest.’

■ Voetbalsupporters
De juiste woordkeus - daar draait het om, zeker bij passagiers uit een andere cultuur.
Fransen: ‘Voor een Nigeriaan is het heel normaal om te zeggen, als hij cola wil:
“You give me coke, you!” Voor hem getuigt dat van respect, maar als Nederlander
voel je daar iets heel anders bij.’ Je hebt strenge moslims bij wie alleen de man het
woord wil voeren. Of Mexicanen die met hun vingers knippen als ze aandacht willen.
Stokking: ‘Je moet leren om soepeltjes over dit soort verschillen heen te stappen.’
Taal is niet alleen etiquette, maar ook een belangrijk instrument. Een goede
stewardess kan ‘levelen’. Dat betekent: elke passagier op de juiste toon aanspreken.
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De boze. De dronken. De vrolijke. En de bange. Wat die laatste categorie betreft:
vliegangst moet je nooit bagatelliseren, zeggen de pursers.
Ook de vrolijke passagier verdient een eigen benadering. Stokking: ‘Als ik een
kist heb vol uitgelaten voetbalsupporters, dan hoef ik niet meteen mee te gaan
hossen, maar als ik bij binnenkomst zeg: “Gefeliciteerd, hè”, dan heb ik een
vlekkeloze vlucht.’
Humor mag dus, maar je moet wel oppassen dat je je gezag en geloofwaardigheid
niet verliest. Fransen: ‘De “flight safety” is bloedserieus.’ Bovendien moet je uitstraling
kloppen met het imago van de luchtvaartmaatschappij. Een steward die de
veiligheidsinstructies rapt, zoals laatst bij Southwest Airlines, dat kan bij de KLM
niet. ‘Dat is niet het beeld dat wij willen uitstralen.’

‘In de galley stowen we alles in de trolleys’
Aan boord van een vliegtuig heet een waterkoker een ‘hotcup’, zijn gordijnen ‘window
shades’, en is de keuken een ‘galley’. ‘Als je “waterkoker” zegt, reageert er niemand’,
zegt purser Brechtje Fransen. Soms zitje zó in je gedrilde taalgebruik dat een
passagier je glazig aankijkt als je het hebt over ‘hot towels’.
Er zijn meer voorbeelden van vliegtuigjargon. Een stewardess kan bijvoorbeeld
de ‘slides armen’ (de glijbanen op scherp zetten). En dan ‘confirmt’ de purser de
captain dat alles klaar is. Vervolgens kun je de ‘sales’ gaan doen. Maar bij turbulentie
‘stow’ je in de ‘galley’ alles zo snel mogelijk in de ‘trolleys’ of ‘containers’ en dan ga
je in je ‘crewseat’ zitten met je ‘seat beits’ vast. Bij een langeafstandsvlucht heb je
recht op ‘horizontale rust’. Dan kun je even slapen in het vliegtuig, oftewel, ‘dan mag
je af’. Maar pas op, want straks ben je ‘uit je schema’ (dan is je bioritme verstoord).
Als je weer moet werken, dan ‘ga je erin’. Bijvoorbeeld om ‘een plateautje te doen’
(een dienblad met drankjes serveren). En let op: je collega's spreek je aan met
Monique of Sander, maar de purser noem je ‘purser’. En als je ‘op de route bent’
(je overnacht in een hotel tijdens een ‘stop’) dan vraag je bijvoorbeeld of ‘de cockpit’
nog meegaat naar de ‘crewborrel’. Maar je kunt ook gewoon op de route gaan
shoppen. En met een beetje mazzel heb je dan een ‘topstop’.

■ Oprecht
Bij de KLM is het motto tegenwoordig: ‘Refreshingly genuine’. Dat betekent
bijvoorbeeld dat je glimlach ‘oprecht’ moet zijn, legt Fransen uit, en niet ‘achter je
oren vastgeplakt’. En datje de instructies niet opdreunt als een riedeltje. En dat je
jezelf blijft. ‘Wij zeggen: leg je eigen persoonlijkheid erin, want dan ben je echt. De
een kan iets met een grapje, de ander met een hand op iemands schouder.’ Ook
Ton Jonge-
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neelen, purser en trainer bij Transavia, leert stewardessen om de passagiers ‘op
een natuurlijke manier’ aan te spreken. Bijvoorbeeld door niet elke passagier te
begroeten met een staccato ‘goedemorgen’. En Stokking leert dat je heus niet heel
de tijd ‘als een idioot’ hoeft te glimlachen. ‘Je kan die glimlach ook in je stem leggen.’

De stewardess als charmante ‘skychick’. Reclame van luchtvaartmaatschappij Martinair.

Soms is het lastig om ‘refreshingly genuine’ te blijven. Veelgestelde vragen aan
de stewardess zijn bijvoorbeeld: ‘Mag ik meer eten?’ en ‘Is het niet gratis?’ en
‘Waarom is er geen film?’ Soms moet je dan ‘nee’ verkopen. Stel, een passagier is
gefrustreerd, want de maaltijd die hij wil is op. Dan moet je niet ‘doorzagen op de
inhoud’, zegt Fransen. Het gaat vaak helemaal niet om die kip of pasta. Stel dan de
vraag: ‘Is er nog meer aan de hand?’ Dan blijkt de boosheid vaak een optelsom van
eerdere frustraties. Stokking: ‘We leren flight attendants de cirkel “denken, voelen,
doen”. Niet meteen met een oplossing komen, want dan voelt de passagier zich
vaak nog steeds onbegrepen. Zeg dus bijvoorbeeld: “Ik begrijp dat u heel erg boos
bent.” Daarmee haal je vaak de wind al uit de zeilen.’

■ Te ver
Soms gaan passagiers te ver. Dat gebeurt vaker dan vroeger, is de ervaring van
Stokking. ‘Passagiers zijn veel assertiever dan tien jaar geleden. Het wordt steeds
belangrijker om grenzen te kunnen stellen. Je moet niet alleen leuk en lief zijn. Als
iemand je echt uitscheldt, dat je te wit, te zwart, te geel of te groen bent, dan kun je
bijvoorbeeld zeggen: “Dit gedrag beledigt mij. Ik wil u wel helpen, maar alleen als
u uw gedrag verandert. Wilt u dat ik met een oplossing kom?”’ Je kunt ook met je
stem en je houding spelen, weet ze. Als je zacht praat en door je knieën gaat, ‘haal
je iemand in je cirkel’. Dat is intiem, en dat kan effectief zijn. Maar je kunt ook rechtop
staan, en hard praten, zodat andere passagiers mee kunnen luisteren.
Strengheid is ook nodig bij passagiers die te veel drinken. In een vliegtuig komt
een biertje twee tot drie keer zo hard aan als op de grond. Fransen: ‘Dan zegje
bijvoorbeeld: “Alstublieft, meneer, hier is uw vierde biertje. Maar als we gaan zingen,
is het over, hè?”’
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‘Sturend communiceren’, noemt Jongeneelen dat. Dat je ervoor zorgt dat boosheid
niet escaleert. Of, bij de ‘inflight sales’ (de taxfreeverkoop aan boord), dat je iemand
over de streep haalt om een keuze te maken.

■ Avances
Van de klanten die terugkeren, weet Fransen, ‘doet veertig procent dat vanwege
positieve ervaringen met het cabinepersoneel’. Jongeneelen noemt het de ‘positieve
herinneringswaarde’ die passagiers aan de vlucht overhouden. Het mooiste vindt
hij het als je de sfeer in het vliegtuig kunt ombuigen: dat passagiers die chagrijnig
binnenkomen bij de landing weer vrolijk zijn.
‘Heel af en toe’, vertelt Fransen, ‘krijg je zelfs een kaartje van een passagier: ik
zit in dit of dat hotel.’ Ook Stokking heeft die ervaring. ‘Als een passagier om mijn
nummer vroeg, zei ik: “Schrijft u maar een briefje aan Martinair, die stoppen het wel
in mijn postvakje.”’ Avances maken aan boord is voor cabinepersoneel niet
toegestaan, zegt ze. ‘Al zal het weleens gebeuren dat een stewardess een servetje
geeft aan een meneer die ze leuk vindt.’

Meer stewardessentaal
CA Cabin attendant (steward of stewardess).
Driehoeksvlucht Bijvoorbeeld vliegen ‘over de zandbak’, van Amsterdam via het
Egyptische Sharm el-Sheikh naar Hurghada - en weer terug (‘SSH - HRC - AMS’).
Eenbander, tweebander Informele aanduiding die verwijst naar de rangen van
cabinepersoneel lager dan de purser: ‘Aangezien ik de enige éénbander was in de
hele crew, was ik ingedeeld als galleyslaaf’ (de ‘galley’ is de keuken). Formeel heten
de rangen CA1 en CA2.
Haarlem International De Polderbaan bij Schiphol, berucht om de lange
taxiafstand naar de gates.
ICA'tje Intercontinentale vlucht.
Kistwissel Veranderen van vliegtuig (bijvoorbeeld vanwege een technische
storing).
Pax Passagiers: ‘We hebben 2og Spaanstalige pax aan boord.’
Pil Passagierslijst (Passenger information list).
Slot Toebedeelde aankomst- of vertrektijd.
Stessen Stewardessen.
Trolley De cateringkarren in het vliegtuig. En ook: reiskoffertje op wieltjes.
Met dank aan o.a. de weblogs:
Stewardessmiek.web-log.nl
Stewardessliset.web-log.nl
Flybell.web-log.nl
Stewr6.web-log.nl
Danielleverhagen.shareyourstory.nl
Daisy.shareyourstory.nl
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Taaltest
Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1.

a.
b.
c.

aan m'n nooit niet
ammenooitniet
anmenooitniet

2.

a.
b.
c.

apelleren
appeleren
appelleren

3.

a.
b.
c.

gerecycled
gerecyceld
gerecycelt

4.

a.
b.
c.

noordoosten
Noordoosten
Noord-Oosten

5.

a.
b.
c.

wiskid
whiskid
whizzkid

B. Vergroot uw woordenschat
1. duizenddollarvis
a. aquariumvis
b. kroongetuige
c. winnaar van de hoofdprijs in een loterij
2. glia
a.
b.
c.

hersenbloeding
plantengeslacht
steunweefsel

a.
b.
c.

hooghartig
gevlamd
met zoete vulling

a.
b.
c.

Grieks slagwapen
Romeins kledingstuk
Spaans rijstgerecht

3. moiré

4. palla
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C. Zoek de fouten
1. Het leidt geen twijfel dat onze favoriete accountant die op stel-en-sprong
ontslagen is, behoorde tot een van de beste corporate finance-adviseurs
wereldwijd.
2. Een afgezwakt afvloeiingsplan moet nu voorkomen dat wat deze magnifique
collega is overkomen de andere fulltimemedewerkers binnen afziendbare tijd
niet ook overkomt.

D. Extra
Wat zijn voost en broost?
De antwoorden vindt u op bladzijde 213 van dit nummer.

Iktionaire
Het vraag?teken
In april 2007 schreef ik in Onze Taal over het vraagteken? Hoe dat op plaatsen waar
het vanouds voorkomt lijkt te verdwijnen en op plaatsen waar je het niet direct zou
verwachten juist opduikt? Dus dat mensen je mailen: ‘Hoe kunnen we die vertaalslag
maken’ - zo, zonder vraagteken erachter, terwijl je ook steeds vaker mensen
mededelingen hoort doen op een toon alsof ze een vraag stellen, dus zeg maar:
‘En toen zijn we naar het huis van Bastiaan gegaan? En daar lagen dus die pillen?
En Niels zei dat je er best drie kon nemen?’?
Dus zeg maar alsof het vraagteken in een soort identiteitscrisis zit? En niet meer
weet wat het wil? En dat je je afvraagt of we dat met andere leestekens misschien
ook gaan zien? Dat het uitroepteken juist ineens voor vraagteken gaat spelen? Of
dat de komma zich tot apostrof ontpopt, ik noem maar iets? En hoe weird dat zou
zijn?
Naar de vragend geïntoneerde niet-vraag is vrij veel onderzoek gedaan, en hij
staat onder verschillende namen bekend. Omdat hij, in de jaren zeventig en tachtig,
in omloop zou zijn gebracht door jonge vrouwen in en rond Los Angeles, ook wel
Valley-girls, wordt hij gerekend tot de ‘Valleyspeak’, ook wel ‘Valspeak’. Maar ook
Australiërs doen het, en dus noemen de Engelsen het AQI: Australian Questioning
Intonation. Fonetici spreken van ‘high rising terminal’ (HRT), het oplopen van de
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toon naar het einde van de zin, kenmerkend voor een vraag, maar het komt ook in
andersoortige zinnen voor, zoals er ook vragen zijn zonder HRT; zinnen met een
vraagwoord bijvoorbeeld (wie, wat, waar, wanneer, waarom) gaan omhoog en dan
alsnog omlaag.
De AQI is volgens sommigen afkomstig uit Nieuw-Zeeland, maar kwam in het
Westen als Australisch verschijnsel bekend te staan dankzij de tv-series die dat
land in de jaren tachtig met succes naar het noordelijk halfrond exporteerde. Zelf
ken ik de HRT ook van de manier waarop mensen in Minnesota spreken, en daar
zou de moedertaal van veel van de eerste settlers in de Midwest een rol spelen:
het Noors.
Mijn interpretatie van de ‘Valspeak’-variant was altijd deze: de spreekster
veronderstelt niets bekend bij de toehoorder, en test als het ware per zin of zij nog
te volgen is. De vraagintonatie is een uitnodiging aan de toehoorder om, als er iets
onduidelijk is, te interrumperen. Valley-meisjes werden gezien als prinsessen van
hipheid en cool, en dachten dat gewone stervelingen soms geen idee hadden wat
ze zeiden. De HRT in Valspeak is een tonaal substituut (ahum) voor ‘Begrijp je wat
ik bedoel?’
De gangbare analyse was lange tijd dat de HRT op onzekerheid wijst, maar een
eenvoudige mededeling als ‘En toen zijn we naar het huis van Bastiaan gegaan?’,
waarom zou je daar onzeker over zijn? En inderdaad, meer recent onderzoek wijst
uit dat leiders van een peergroup vaker de HRT gebruiken dan leden van een lagere
rang. George W. Bush, om een andere toonaangevende taalgebruiker te noemen,
gebruikte de HRT in de loop van zijn ambtstermijn steeds vaker, blijkt uit onderzoek.
De HRT is geen teken van onzekerheid maar juist van (vermeende) superioriteit.
Ik rakel de kwestie weer op omdat van de week mijn oog op iets viel wat ermee
te maken heeft. De Valspeak-HRT is een spreektaalverschijnsel, maar het kan op
papier natuurlijk ook. Daarvoor hebben we het vraagteken. Zoals je een vraag van
zijn vraagteken kunt ontdoen, kun je een niet-vraag er van eentje voorzien - ik
demonstreerde het al. En wat lees ik, in een mailtje van een klasgenoot van onze
dochter J.? ‘Wat mij ook nog een goed idee lijkt, is om ditzelfde te doen met de
presentaties van Nederlands, aangezien Van Eekert had gezegd dat we daarvan
aantekeningen moesten maken, maar volgens mij de meesten dat niet hebben
gedaan?’
Voorstel plus argument, gevolgd door vraagteken.
‘'s Toch heel normaal?’, zegt J.
Blijkbaar?
Jan Kuitenbrouwer
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Hier spreekt men Nederlands
De groeiende invloed van onze taal in Wallonië
Bram Peeters
Het aantal Vlamingen en Nederlanders dat zich om economische redenen
in Wallonië vestigt, neemt ieder jaar toe. Het gevolg: de Nederlandse taal
rukt op in het Waalse gewest. De Walen kunnen zich er niet druk om
maken. Sterker: ze komen de Nederlandstaligen tegemoet.

Het Land van Herve in Wallonië.
Foto: J.M. Merlin

Het is een bekende mop: in Wallonië staat een bedrijf met een bordje ‘Hier spreekt
men geen Nederlands’; in Vlaanderen meldt een soortgelijk bedrijf: ‘Hier spreekt
men niet, hier werkt men.’
Er wordt hier gespeeld met het clichébeeld van de Franstalige Waal, die geen
Nederlands spreekt en ook geen moeite doet om dat te veranderen. Maar
tegenwoordig klopt dit beeld niet meer. Guy Janssens, hoogleraar Nederlandse
taalkunde aan de universiteit van Luik, constateerde in 2007 in het tijdschrift Over
Taal: ‘Tot vijftien jaar geleden waren de Walen ervan overtuigd dat je met het Frans
overal terechtkon, omdat de wereld in de belangrijke domeinen toch nog steeds in
het Frans functioneerde. Intussen is de wereld heel erg veranderd en Franstaligen
in Wallonië merken heel duidelijk dat ze met Frans alleen niet ver geraken. De Walen
zijn er inmiddels van overtuigd dat ze vreemde talen moeten leren en daarbij is het
Nederlands aan het Engels gewaagd.’
Ook schrijver en Wallonië-kenner Guido Fonteyn is het opgevallen dat ‘de kennis
van het Nederlands er in Het Land van Herve in Wallonië. Wallonië met sprongen
op vooruitgaat, in elke beroepsgroep en op elk niveau’, zoals hij in september 2008
in zijn VRT-column schreef. En blijkens een enquête voor RTL en L'Avenir, uit maart
2008, wil 27 procent van de Walen Nederlands leren; een jaar eerder was dit nog
22 procent.

■ Taallunches
Vanwaar die steeds grotere rol van het Nederlands in Wallonië? Het heeft om te
beginnen te maken met de economische vooruitgang in Vlaanderen van de laatste
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decennia. Immers: wie wil meeprofiteren van de economische groei in Vlaanderen,
zal de daar gebruikte taal moeten beheersen.
Maar er is ook een andere oorzaak: het groeiende aantal Vlaamse bedrijven die
zich in Wallonië vestigen. Daar is namelijk nog ruimte, en de vastgoedprijzen zijn
stukken aantrekkelijker. Bouwgrond is tot dertig procent goedkoper dan in Vlaamse
gemeenten;
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bovendien zijn de gemeentebelastingen lager. Sinds 2000 vestigden 197 Vlaamse
bedrijven zich in Wallonië, goed voor 970 miljoen euro aan investeringen en 3116
banen. En dit zijn alleen de cijfers van het Waalse Office for Foreign Investors (OFI),
dat zelf vermoedt dat er nog veel meer Vlaamse bedrijven actief zijn.
Die bedrijven stimuleren het gebruik van het Nederlands, onder meer met
zogeheten taallunches voor het personeel, georganiseerd door de Kamer van
Koophandel voor Luik en Verviers. Op grote bedrijfsterreinen praten groepjes
werkgevers en werknemers van twaalf tot twee in het Nederlands, begeleid door
een Nederlandstalige lunchleider.
‘Er wordt zeer zeker steeds meer Nederlands gesproken’, aldus Alphi Cartuyvels
van het OFI. ‘Tien, twintig jaar geleden werd het Nederlands nog misprijzend
onthaald, maar die mentaliteit is gekeerd. Mensen van vijftig, zestig jaar die
belangrijke posities bekleden, ervaren het gebrek aan kennis van het Nederlands
als een grote handicap. Zij pushen nu hun kinderen om Nederlands te leren.’
Er komen niet alleen meer Vlaamse bedrijven naar Wallonië, maar ook steeds
meer Vlaamse gezinnen. Dat komt vooral door de aantrekkelijke huizenprijzen: voor
300.000 euro kun je hier een vrijstaand huis met vier slaapkamers, een tuin en twee
garages kopen. Maar de Vlaming wordt ook getrokken door de natuur en de rust.
Wallonië heeft nog een beetje dat God-in-Frankrijk-gevoel. Ieder jaar verhuizen
duizenden Vlamingen naar Wallonië. In 1997 waren het er een kleine 7000, in 2006
waren het er ruim 8000.
De vraag is echter wat hun invloed is op het taalgebruik in Wallonië. Ze lijken zich
voor een groot deel te vestigen in de taalgrensstreek, waar ze zich blijven richten
op Vlaanderen. De burgemeester van Beauvechain, Marc Deconinck, schat dat tien
tot vijftien procent van zijn gemeente net over de taalgrens Nederlandstalig is, en
maakt zich zorgen over het ontstaan van slaapwijken, omdat de Vlamingen in
Vlaanderen of Brussel werken en hun kinderen naar Vlaamse scholen sturen. ‘De
Vlamingen komen vanwege het landelijke karakter en de gezelligheid. Maar als je
niet deelneemt aan het gemeenteleven, blijft er op den duur niet veel landelijks en
gezelligs meer over’, aldus Deconinck twee jaar terug in de krant De Morgen. Zijn
collega Philippe Mettens uit Vloesberg (Flobecq) sprak in hetzelfde artikel dan weer
wel van een ‘perfecte integratie’ van de Vlamingen in zijn gemeente.

■ V.L.A.A.M.S.
Het merendeel van de Vlamingen houdt zich momenteel tamelijk afzijdig in Wallonië,
maar is het denkbaar dat hier ooit verandering in komt? Als hun aantal blijft groeien,
zouden ze dan ontwaken in hun slaapwijken? Zouden ze zich actief gaan mengen
in de politiek? Geheel ondenkbaar is het in ieder geval niet. In 1999 wist de partij
V.L.A.A.M.S. vijf procent van de Waalse senaatszetels te bemachtigen. En nu,
negen jaar later, waagt zich opnieuw een Vlaming in de Waalse politiek. Rudy
Aernoudt wil met zijn partij LiDé vechten voor een efficiënt ambtenarenapparaat.
Een van zijn programmapunten is tweetaligheid. Wil hij de officiële communicatie
van Waalse gemeenten echt tweetalig maken? ‘Waarom niet?’, reageert Aernoudt.
‘We leven in een informatietechnologietijdperk. En wat kost het nou om iets in twee
talen te doen? Niets!’
Een Vlaamse politicus die zaken in het Nederlands wil regelen in Wallonië? Zou
dat lukken? Aernoudt denkt van wel. ‘De Vlaming wordt in Wallonië niet beschouwd
als een rare vogel. Men ziet de toename van Nederlandstaligen en vindt het logisch

Onze Taal. Jaargang 78

om sommige zaken in het Nederlands te regelen. De Walen doen zelfs veel meer
moeite om Nederlands te praten dan omgekeerd.’ Aernoudt verwacht zelfs dat
meerdere Vlamingen zijn voorbeeld zullen volgen.

Rudy Aernoudt, een Vlaming in de Waalse politiek.
Foto: Els Vanhuyse

Guido Fonteyn geeft Aernoudt - of een andere Vlaming - weinig kans. ‘Alleen al
het idee dat een Vlaming Wallonië zal gaan “redden”. Een ontwikkelingshelper in
Wallonië, dat bestaat niet. Wallonië is helemaal niet de hulpbehoevende staat zoals
hij die voorstelt.’

‘In Wallonië ziet men de toename van Nederlandstaligen en vindt men
het logisch om zaken in het Nederlands te regelen.’

■ Nederwalen
De Vlamingen organiseren zich wellicht nog niet en masse, maar zij zijn niet de
enige Nederlandstaligen die zich steeds meer in Wallonië laten zien. Ook de
Nederlanders hebben de rust en aantrekkelijke huizenprijzen ontdekt. Het aantal
Nederlanders in België is de laatste vijftien jaar verdubbeld. De teller in Wallonië
stond begin 2008 op 8175, exclusief de Nederlanders die er een tweede verblijf
hebben.
Toegegeven, het zijn geen overrompelende cijfers, maar de aard van de
Nederlanders zorgt ervoor dat ze eerder opvallen dan de gemiddelde Vlaming. Dat
is tenminste de overtuiging van de Nederlandse journalist Ren de Vree, die zich
vier jaar geleden settelde in Roy, een deelgemeente van Marche-en-Famenne. Hij
is zelf een uitstekend voorbeeld van de ondernemende Nederlander. Hoewel hij
gepensioneerd is, heeft hij Waalsweekblad.be opgericht, een website waarop hij
Waals nieuws verzamelt en vertaalt. Iets waar voorzover bekend geen Vlaming zich
ooit aan waagde. Daarnaast is De Vree medeoprichter van de Luikse afdeling van
de Orde van den Prince. Deze organisatie wil zich volgens de website ‘inzetten voor
de bevordering en de uitstraling van de taal en de cultuur van de Nederlanden’.
Inmiddels telt Wallonië drie afdelingen.
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‘De bijeenkomsten hebben een hoog gezelligheidsgehalte, maar we proberen
toch ook wel dingen voor elkaar te krijgen om op kleine schaal het Nederlands te
promoten’, aldus De Vree. ‘Zo hebben we onlangs Nederlandstalige boeken aan
een school in Luik gegeven. Verder hebben we een samenwerking met de
Nederlandse Taalunie op het oog om Nederlandstalige projecten te stimuleren. Niet
om van Wallonië een Nederlandse provincie te maken, maar om mensen die
interesse hebben in de Nederlandse taal te helpen.’?
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Sinds kort bestaan ook de ‘Nederwalen’, een clubje Nederlanders, compleet met
website, die samen dingen ondernemen. Politieke aspiraties zijn er totaal niet, zegt
Chris Kruijssen, een van de organisatoren. Zelf schuwt hij de lokale politiek niet. ‘Ik
wil graag iets terugdoen voor de gemeenschap en ik heb wel bepaalde ideeën over
een aantal zaken’, aldus Kruijssen.

■ Assertieve Nederlanders
Dat Nederlanders ‘ideeën’ hebben en zich niet te verlegen voelen om die met de
wereld te delen, is bekend. Zo strijdt de Nederlander René ter Kuile op zijn
(tweetalige) website La Roche Moderne tegen de ‘middeleeuwse mentaliteit in La
Roche’. ‘La Roche, vandaag de “Achterbuurt van de Ardennen”, dient te worden
gemoderniseerd om het “Hart van de Ardennen” te worden!’, aldus Ter Kuile op zijn
website, die meer weg heeft van een politiek pamflet in wording.
Ren de Vree vindt dit typisch Nederlands. ‘Nederlanders roeren zich meer, ze
zijn assertiever. Het zou me ook niks verbazen als Nederlanders zich eerder dan
Vlamingen mengen in de lokale politiek en zullen pleiten voor aanbod van meer
zaken in het Nederlands.’
Nederlanders die in België wonen en zich in de lokale politiek mengen. Dat hebben
de Walen eerder gehoord. In Voeren, waar de Franstaligen altijd de meerderheid
vormden in de gemeenteraad, maakten de Nederlanders in 2000 een verschil voor
het Vlaamse Voerbelangen. Die partij haalde dat jaar bij de
gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst de meerderheid dankzij de Nederlanders,
die toen goed waren voor 17 procent van de bevolking.

Burgemeester Willy Demeyer van Luik: ‘Als je bij onze gemeente komt solliciteren, heb je
meer kans als je ook Nederlands spreekt.’
Foto: Alain Boos

■ Nederlandstalige voorzieningen
Nu is Voeren een verhaal apart en zeker niet te vergelijken met de huidige situatie
waar dan ook in Wallonië. Maar toch. Nederlandstaligen die zich organiseren, zich
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bezighouden met de plaatselijke politiek en om Nederlandstalige voorzieningen
vragen. Is dat niet de nachtmerrie van de Waal, in het bijzonder van de Waalse
politicus?
In ieder geval niet in de gemeente Profondeville in de provincie Luxemburg. Daar
ontwikkelde de gemeente op eigen initiatief een tweetalige folder voor haar inwoners,
die steeds vaker Nederlandstalig zijn. De betrokken ambtenaar Johnny Frere:
‘Iedereen vond het een goed idee vanwege de toename van het aantal Vlamingen
en Nederlanders die hier zijn komen wonen. En de Walen hebben daar geen moeite
mee voorzover ik weet.’
De gemeente bleek haar tijd vooruit. In juli 2008 maakte de Waalse
ministerpresident Rudy Demotte (van de PS, de Parti Socialiste) bekend dat zijn
regering 700.000 euro uittrok voor gemeenten die faciliteiten willen verlenen aan
anderstaligen. Met een plafond van 25.000 euro per gemeente kunnen ze een
helpdesk openen, meertalige brochures uitbrengen, documenten verstrekken of
een website ontwikkelen.
De Vlaamse media reageerden met scepsis op de actie van Demotte. De Morgen
deed het af als imagomarketing en schreef in het commentaar dat ‘de aanvragen
de postbus van het kabinet Demotte niet zullen overspoelen’. Demotte meldt nu
echter dat eind vorig jaar 74 gemeenten (op een totaal van 262) een
subsidieaanvraag hebben ingediend.

■ Gastvrijheid
Een van de gemeenten die subsidie voor meer faciliteiten aanvroegen, was Luik.
De meeste ‘Nederwalen’ wonen in de provincie Luik, en ook de stad Luik ziet het
aantal Vlaamse en Nederlandse inwoners jaarlijks groeien, zegt burgemeester Willy
Demeyer (PS). Al voordat Luik een subsidieverzoek indiende, had de gemeente
een speciaal gemeenteloket waar burgers terechtkunnen in het Nederlands. In de
opera krijgen alle voorstellingen een Nederlandse vertaling mee. Demeyer: ‘We
proberen het de Nederlandstaligen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Als je
bijvoorbeeld bij onze gemeente komt solliciteren, maak je meer kans op een baan
als je ook Nederlands spreekt.’
Hoever gaat die gastvrijheid van Luik? Wat als een Nederlander zijn
bouwvergunningaanvraag in het Nederlands wil indienen? ‘Daar zou ik geen
probleem van maken. Het Nederlands blijft een Belgische taal.’ Het komt volgens
hem hierop neer: ‘We worden hier omringd door Nederlandstalige gebieden, dus
de Vlamingen en Nederlanders respecteer ik. Ik heb ze nodig en ik doe dus mijn
best voor ze.’
Is er dan werkelijk meer openheid in Wallonië? Nederlander Ren de Vree, die op
Franstalig grondgebied openlijk zijn liefde voor de Nederlandse taal uitdraagt, is
nog nooit op gevoeligheden gestuit. ‘Zoals de Vlamingen een hekel hebben aan het
Frans is dat omgekeerd volgens mij helemaal niet het geval. Een incident zoals in
Brugge, waar een man werd geslagen omdat hij Frans sprak, is ondenkbaar hier.’
Wallonië-kenner Guido Fonteyn heeft nog nooit iets van vijandigheid gezien in
Wallonië. ‘De Walen hebben minder een taalcomplex dan de Vlamingen. Dat is
natuurlijk historisch verklaarbaar, want Vlamingen hebben moeten afrekenen met
een elite die voortdurend Frans sprak. Wallonië is nooit vervlaamst, terwijl Vlaanderen
wel compleet verfranst is geweest. Vandaar die verkramptheid in Vlaanderen als
het om de Franse taal gaat. Men ziet in elke andere taal die opduikt, vooral het
Frans, een gevaar voor wat men de eigenheid noemt. En dus zijn Vlaamse
gemeenten minder gastvrij. Maar ik vind dat die verkramptheid nu wel lang genoeg
heeft geduurd.’
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Stichting Vrienden van Onze Taal
Genootschap Onze Taal
Dit voorjaar is de Stichting Vrienden van Onze Taal opgericht. De stichting wil met
specifieke projecten de interesse in en het juiste gebruik van het Nederlands
bevorderen. Dat gebeurt door projecten te financieren die voor het Genootschap
Onze Taal niet te bekostigen zijn uit de normale inkomsten van de vereniging. Bij
die bijzondere projecten valt te denken aan initiatieven in het onderwijs, aan
toegepast onderzoek naar bepaalde taalveranderingen, het organiseren van aparte
taalevenementen, het mogelijk maken van bijzondere taaluitgaven of het incidenteel
verspreiden van het tijdschrift Onze Taal onder bepaalde doelgroepen. De praktische
uitvoering van de projecten berust bij de vereniging Onze Taal.
De stichting zal zich richten op het werven van donaties, legaten en bijzondere
schenkingen, waarbij de gever grotere schenkingen rechtstreeks aan bepaalde
projecten of onderwerpen kan verbinden. Onze Taal zoekt op deze wijze voor nieuwe
activiteiten ook naar nieuwe bronnen van inkomsten.
In een van de volgende afleveringen van Onze Taal leest u meer over de Stichting
Vrienden van Onze Taal en over de mogelijkheden om gerichte taalprojecten te
steunen of suggesties te doen voor bijzondere projecten. Voor de stichting is de
fiscale status van ‘algemeen nut beogende instelling’ aangevraagd. Na die erkenning
zijn legaten aan de stichting vrijgesteld van schenkings- en successierechten, en
zijn donaties voor de gever in principe aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

stichting vrienden van
Onze Taal

De zwevende n
W. Sterenborg-Tilburg
Het is al generaties lang gebruikelijk dat we op het einde van werkwoorden,
zelfstandige naamwoorden, stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden en dergelijke -en
uitspreken als ‘e’. We zeggen dus niet ‘Zouden ze die betonnen platen nog
hergebruiken?’, maar ‘Zoude ze die betonne plate nog hergebruike?’
De provincie Groningen en enkele streken in het oosten van ons land doen hier
van oudsher niet aan mee. Daar laat men horen: ‘zegg'n’, ‘geev'n’, ‘praot'n’, ‘dank'ng’,
‘loop'm’, ‘kom'm’. Dus geen e maar wel een n, die soms onder invloed van de klank
ervoor verandert in een ng of m.
Natuurlijk is de standaardtaalregel niet vrij van uitzonderingen. Neem nu de zin:
‘Enkele straten in de stad vragen om een onderhoudsbeurt.’ In ‘straten in’ en ‘vragen
om’ worden die n'en dus wél uitgesproken. De onmiddellijk volgende klinker vraagt
hier om een zogeheten hiaatdelger: een medeklinker die de leemte tussen twee
klinkers vult, en dat doet natuurlijk de n die op het punt stond te verdwijnen. Als het
volgende woord met een klinker begint, tasten we zo'n slot-n na een sjwa, oftewel
een stomme e, automatisch niet aan: ‘boeken en tijdschrifte’, ‘stoelen of banke’,
‘wegen en pade’, ‘eten en drinke’, ‘dansen en springe’ en ‘wonen en werke’.
Laten we nu niet denken dat mensen die beroepshalve hun stem laten horen,
deze uitzonderingsregel in praktijk brengen. Integendeel, zouden ze privé spreken
van ‘uren en minute’, ‘de deuren en kozijne’, ‘de balken en de planke’, als het gaat
om een naam zeggen ze ‘Balke-ende’, waardoor er kunstmatig een hiaat ontstaat,
klaarblijkelijk door opzet - of is er aanstellerij in het spel?
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Bij het delgen van hiaten wordt overigens ook weleens gebruikgemaakt van een
medeklinker die hoorbaar is, maar normaal gesproken niet op schrift verschijnt. Van
Dale geeft bij hiaatdelger een mooi voorbeeld: ‘wilde-n-ie’. Ie is de spreektaalvorm
van hij, en wil levert in de verleden tijd wilde op. Geen n te bekennen dus op papier,
maar in gesprekken wordt er toch dankbaar gebruik van gemaakt, om de overgang
van -e naar ie soepeler te laten verlopen.

Premier Balkenende wordt vaak ‘Balke-ende’ genoemd.
Foto: Ministerie van Algemene Zaken
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Schrijven in de schaduw
Vertalers Niek Miedema en Harm Damsma over hun vak
Berthold van Maris
Vertalen is hard werken voor weinig geld onder hoge tijdsdruk. En toch
zijn vertalers vaak dol op hun werk. Waar zit 'm dat in? En hoe gaan ze
precies te werk? Twee gerenommeerde literair vertalers over hun vak.

Vertalers Harm Damsma (links) en Niek Miedema: ‘De vertaling die wij samen opleveren,
is aantoonbaar beter.’
Foto: Iris Vetter

Niek Miedema (53) en Harm Damsma (62) leerden elkaar vijftien jaar geleden
kennen toen Miedema als debuterend vertaler de weerbarstige Engelse roman
Ulverton van Adam Thorpe wilde vertalen en daar graag de hulp van een ervaren
covertaler bij had. De samenwerking beviel. Sindsdien hebben ze samen meer dan
dertig boeken uit het Engels vertaald - vooral hedendaagse romans.

■ Opvallend Nederlands
Het ideaalbeeld van een vertaling is dat je niet merkt dat het een vertaling is.
Is de vertaler het liefst onzichtbaar?
Niek Miedema: ‘Ik zou zelfs willen zeggen dat het ideaalbeeld van proza is dat je
niet merkt dat het geschreven is. George Orwell heeft gezegd: “Good prose is like
a window pane”: goed proza, daar kijk je doorheen. Het moet zo natuurlijk zijn dat
je niet merkt dat er heel hard aan gewerkt is.’
Harm Damsma: ‘Maar er zijn teksten die zó levendig en interessant zijn in het
Engels dat je er niet aan ontkomt dat ook het Nederlands van de vertaling kleurrijk
wordt en daardoor gaat opvallen. Zoals in de door ons vertaalde roman Redemption
Falls van de Ierse schrijver Joseph O'Connor. Het verhaal speelt zich af vlak na de
Amerikaanse burgeroorlog en O'Connor gebruikt ontzettend veel taal uit de
negentiende eeuw, met quasi-authentieke krantenstukken, documenten en
dagboeken. Dat mag ook in het Nederlands wat aangezet worden. We hebben naar
oudere spelling teruggegrepen en dat soort dingen. Verouderde zinswendingen,
naamvallen. Zodat je de geur van de negentiende eeuw gaat proeven. De
zichtbaarheid van de vertaler wordt daarmee vanzelf groter. Maar we doen dat in
het verlengde van de auteur. Die heeft hetzelfde gedaan in de eigen taal.’
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Miedema: ‘Het is natuurlijk ondenkbaar dat een Ierse schrijver zulk opvallend
Nederlands had kunnen schrijven. Maar er is een soort van onuitgesproken afspraak
tussen de lezer en het boek dat de personages allemaal Engels praten, maar dat
je het toevallig in het Nederlands leest.’

■ Weerbarstig
Uitgevers willen het liefst een makkelijk leesbare, soepele tekst. Wat doen
jullie met literatuur die juist stug geschreven is?
Damsma: ‘Weerbarstig proza moet op een weerbarstige manier vertaald worden.
Redacteuren hebben vaak de neiging om dat glad te strijken. Als een
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auteur een bepaald woord binnen het bestek van een of twee alinea's een paar keer
herhaalt, kun je er donder op zeggen dat de redacteur synoniemen aanbrengt in de
kopij. Wat wij vervolgens weer herstellen. Dat is een idee dat heel wijdverbreid leeft:
dat je nooit drie keer achter elkaar hetzelfde woord mag gebruiken, dat je altijd moet
variëren: “Daar gaat Kees Verkerk de binnenbocht in, de Puttershoekse stoere
jongen zet nog eens extra aan, en zo haalt de kasteleinszoon de finish!”’
Miedema: ‘We hebben ook weleens onleesbaar proza vertaald. Een hoofdstuk
uit Ulverton van Adam Thorpe dat zonder interpunctie geschreven is - geen punt,
geen komma, geen hoofdletter, niets - in een Wessex dialect dat uitgestorven is.’
Damsma: ‘Het is de gedachtenstroom van een landarbeider die, ergens in de
negentiende eeuw, door de dreven van Ulverton kuiert en in gedachten praat tegen
een klein jongetje. De auteur heeft van familie en vrienden te horen gekregen:
“Prachtig boek, maar eh, nou ja, hoofdstuk negen hebben we natuurlijk overgeslagen,
dat snap je wel, hè?” Ik denk dat veel Nederlandse lezers hetzelfde gedaan hebben,
want wij hebben het fantastisch goed vertaald: het is echt onleesbaar geworden!’

Ulverton van Adam Thorp.
Gedachtenstroom van een landarbeider in de negentiende eeuw.
Engels
gate ope now maunt lope about in Gore
patch wi' they crusty bullocks
yeeeeeeeeow bloody pig-stickin them
old hooks jus yowlin out for grease haaf
rust look yaa that old Stiff all pinch an
screw an bloody screw aye shut he fast
now hup ramshackle old bugger
(Ulverton, Secker & Warburg, 1992)

Nederlands
hek ope nou moewenie blijve
rondlummele op Gore ze land met die
hoofdige jonge stiere kriiiieeeeuuw
godsakkerse zwijnejacht en die ouwe
scheniere kerreme gewoon om olie hallef
verroest kijkt dan die ouwe Stiff een en
al knijpstuiver godsakkers een en al
knijpstuivers jazekers doet 'm gauw dicht
hop gammele ouwe leur (Nederlandse
versie van Ulverton, met dezelfde titel,
Nijgh & Van Ditmar, 1995)

1921 van Adam Thorpe
Het rammelende proza van een gemankeerd schrijver.
Engels
Nederlands
They had created a great metaphoric
Ze hadden in figuurlijke zin een grote,
dust and noise and he simply, rather
lawaaierige stofwolk opgeworpen en hij
selfishly, wanted them to go, to have
wilde, heel egoïstisch, alleen maar dat
nothing to do with them until they had
ze weggingen, dat ze hem met rust lieten
calmed down and the stars had flattened tot ze enigszins tot bedaren waren
in their eyes - in about a year's time he gekomen en de sterretjes in hun ogen
reckoned.
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(Nineteen Twenty-One, Jonathan Cape, waren gedoofd. Overeen jaar of zo,
2001)
schatte hij.
(1921, Uitgeverij Podium, 2002)

■ Borstelige wenkbrauwen
Miedema: ‘We vonden 1921 van Adam Thorpe ook moeilijk, omdat de hoofdpersoon
daar een gemankeerde schrijver is: hij wil graag, maar het komt niet uit zijn handen.
Het proza dat hij produceert, rammelt. Dan kom je met een Nederlandse vertaling
waarvan je denkt: nee, het loopt niet. Maar ja, dat is juist de bedoeling. Dat gaat
tegen je natuur in.’
Damsma: ‘Schrijf maar eens slecht proza!’
Miedema: ‘Ivanhoe vond ik ook heel erg moeilijk. Dat lag jou iets beter.’
Damsma: ‘Ik had een heel helder beeld van hoe ik die vertaling wilde hebben.
We zijn daar ook met de uitgever over in debat gegaan - het had onder andere met
de mate van archaïsering te maken. Het lulligste voorbeeld wat dat betreft is dat wij
de ridders “gij” lieten zeggen. Dat ging de uitgever te ver. Maar we hebben uiteindelijk
toch onze zin gekregen. Er is uitvoerig over gesproken, met als resultaat dat wij een
inleiding op het boek hebben geschreven waarin we vertelden waarom we het zo
vertaald hebben.’
Miedema: ‘Het boek is uit 1819. Het is door de auteur, Sir Walter Scott,
archaïserend geschreven, want het speelt in de twaalfde eeuw.’

Redemption Falls van Joseph O'Connor
Negerengels uit de negentiende eeuw.
Engels
Nederlands
... No I ain afretto die... Cause I had times ... Nee ik ben nie bang fo' dood te gaan...
I thought I would... That mornin after the Verleden had ik vaak gedacht ik ga
storm I was dead in my skin... And I don't dood... Die ochtend na die storm ik was
know who killt them Mississippians that bekant dood... En ik weet niet wie die
time... Got a notion or some about it... jonges uit Mississippi toen heef'
But I aint sayin...
doodgeschoten... Heb wel idee... Ma' ik
(Redemption Falls, Harville Secker,
zeg nie...
2007)
(Nederlandse versie van Redemption
Falls, met dezelfde titel, Nieuw
Amsterdam, 2007)
Waarom had de uitgever zo veel moeite met dat gij?
Damsma: ‘Een uitgever wil nog wel oude klassieke romans uitgeven, Gullivers
reizen, Ivanho, noem maar op, integrale vertalingen, maar het moet wel voor de
moderne lezer te behappen zijn. En die oude woordkeus, daar wil de moderne lezer
niet meer aan - is de gedachte. Nou is ons idee dat waar de moderne lezer niet
meer aan wil, juist die dikke integrale vertalingen zijn. Het antieke taalgebruik is
maar één aspectje van die oude romans, en niet eens het meest hinderlijke.’
Miedema: ‘Een personage komt een kamer binnen en je krijgt eerst een pagina
over wat hij aanheeft, tot in details. En de psychologie is uit de tijd dat de psychologie
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nog moest worden uitgevonden. Dus als iemand daar binnenkomt met een grote
neus en met borstelige, donkere wenkbrauwen, dan weet
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je wel hoe laat het is. Die manier van vertellen. Daar doe je niet iets aan door ze
allemaal vlot te laten babbelen. Dan wordt de discrepantie met de rest alleen maar
groter.’

Ivanhoe van Walter Scott
Archaïserend taalgebruik.
Engels
Nederlands
‘We forgive thee, Brother Brian,’ said the ‘Wij vergeven u, broeder Brian,’ zei de
Grand Master. ‘That thou hast boasted grootmeester. ‘Dat gij u beroemt op uw
thy warlike achievements before us, is a krijgsverrichtingen is een verheerlijking
glorifying of thine own deeds, and cometh van eigen daden en komt van de Vijand,
of the Enemy, who tempteth us to exalt die ons verleidt ons tot eigen roem te
our own worship. But thou hast our
verheffen. Doch het zij u door ons
pardon, judging thou speakest less of
vergeven, daar wij van oordeel zijn dat
thine own suggestion then from the
ge niet zozeer uit eigen aandrift spraakt
impulse of him, whom, by Heaven's
als wel door de inblazingen van hem, die
leave, wel will quell and drive forth from wij, met hemelse hulp, zullen beteugelen
our assembly.’
en uit ons midden verdrijven.’
(Ivanhoe, Penguin Books, 2000, eerste (Nederlandse versie van Ivanhoe, met
editie: 1814)
dezelfde titel, Athenaeum-Polak & Van
Gennep, 2006)

■ Herman Finkers
Sommige dingen zijn onmogelijk te vertalen. Dialecten bijvoorbeeld. Toch
moet je er iets mee.
Miedema: ‘Je kunt een Engels dialect niet vervangen door een bestaand
Nederlands of Vlaams dialect, want dan krijg je de verkeerde associaties.’
Damsma: ‘Stel, er wordt Texaans gesproken in een Amerikaanse roman. Als wij
daar Twents van zouden maken, zou dat voor de lezer plotseling Herman Finkers
worden.’
Miedema: ‘Wat we doen is: we maken een aantal elementen een beetje
geprononceerder in het Nederlands, we bouwen een aantal afwijkingen in die niet
verwijzen naar één specifiek lokaal dialect. Je hebt in het Nederlands bijvoorbeeld
dingetjes die algemeen plat zijn. Dat mensen benne en zijn door elkaar gebruiken.
Weze en zijn. Kenne en kunne. Daar kom je een heel eind mee.’
Damsma: ‘Alleen al met de spelling kun je een hele hoop dingen doen. Met
accenttekentjes. Het zijn puur optische dingen, maar het werkt. Je kunt het de schijn
van dialect geven.’
Dat kun je alleen doen als het maar een paar pagina's duurt.
Damsma: ‘Geldt voor het Engels ook. Joseph O'Connor zou het niet in zijn hoofd
halen zijn hele roman in dialect te schrijven. Hij beheerst dat ook niet. Hij is een Ier,
en hij verzint het net zo goed als wij, wanneer hij een Amerikaanse slavin
negentiende-eeuws Negerengels laat praten.

Onze Taal. Jaargang 78

■ Tijdsdruk
Jullie hebben meestal maar een paar maanden de tijd voor zo'n vertaling.
Miedema: ‘Er is veel tijdsdruk, ja. Wij werken veel vanuit manuscripten, omdat de
uitgever de vertaling op de markt wil hebben tegelijkertijd met, of liever nog: vóór
het oorspronkelijke werk. De uitgever heeft het idee dat mensen anders het Engelse
boek gaan kopen.’
Damsma: ‘De gedachte bij uitgevers is dat ze nog wel wat de prijs betreft kunnen
concurreren met de Engelstalige hardcover, maar dat de verkoop van de vertaling
stagneert zodra de Engelse paperback in de handel is. Dat is na ongeveer een jaar.’
Miedema: ‘Maar je moet het Engels van de Nederlandse lezer niet overschatten.
Heel veel boeken zijn echt lastig. Als wij daar als vertaler al zo mee bezig zijn, de
auteur moeten aanschrijven met allerlei vragen, dan kun je mij niet wijsmaken dat
de gemiddelde lezer het allemaal in één keer snapt.’
Werken jullie daarom als duo: omdat boeken in korte tijd vertaald moeten
worden?
Damsma: ‘Nee, helemaal niet. Het gaat niet sneller met zijn tweeën. Het is juist
meer werk. We doen ieder de helft. Wat je af hebt, gaat vervolgens naar de ander.
Die gaat daar heel grondig doorheen. Ik zeg weleens: die breekt dat tot het bot af.
En dan komt het weer terug.’
Miedema: ‘Dan kijkje wat je overneemt. Nou, voor 90 procent gaat het gewoon
om duidelijke verbeteringen. De 10 procent die overblijft, daar gaan we voor bij
elkaar zitten. Dat zijn ofwel dingen die we allebei niet goed begrepen hebben, ofwel
dingen waarbij je het niet helemaal eens bent met de verbetering.’
Damsma: ‘Dan wordt er geijsbeerd, wordt er rondgelopen, wordt er gepraat. Tot
we eruit zijn.’
Zo wordt het vertalen ook wat minder eenzaam?
Miedema: ‘Het heeft voor- en nadelen. Financieel is het een nadeel, omdat het
intensiever is, zonder dat je er meer voor betaald krijgt.’
Damsma: ‘De vertaling die wij samen opleveren, is aantoonbaar beter dan de
vertaling die Niek of ik alleen zou hebben opgeleverd. Daar zit een geweldig stuk
bevrediging. Maar het werkt alleen als je taalgevoel heel dicht bij elkaar ligt. Kijk,
als ik mijn tekst naar Niek stuur en ik krijg het met allerlei zwart potlood in de marge
en tussen de regels terug, en ik ga dat langs, dan moet het zo zijn dat ik denk: o ja,
gelukkig, dat is beter. Dat hij me niet van al die voorgestelde verbeteringen moet
overtuigen. Dat het net even preciezer is, genuanceerder, pregnanter.’

■ Lachstuip
‘Er zijn wel kleine verschillen tussen ons, maar in de loop van de jaren weten we
die vrij goed van elkaar. Zo zal Niek sneller “nimmer” zeggen, en ik eerder “nooit”.’
Miedema: ‘Jij zegt eerder “naartoe” en ik zeg eerder “heen”. Jij zegt eerder “keer”
en ik zeg “maal”.’
Damsma: ‘Dat zijn kleine dingen, maar er mag niet in de ene helft van het boek
alleen maar maal voorkomen en in de andere helft alleen maar keer.’
Miedema: ‘We proberen dat een beetje te verdelen.’
Herkennen jullie zelf achteraf wie welke bladzijde vertaald heeft? Miedema:
‘We zitten nu de proeven te bekijken van een boek dat we per hoofdstuk verdeeld

Onze Taal. Jaargang 78

hebben. Dat is een maand geleden vertaald en als ik het nu lees, weet ik al niet
meer van wie dat hoofdstuk is.’
Het zou wel beter betaald mogen worden.
Damsma: ‘Mijn zwager is accountant. Hij is zo aardig om mijn financiën, voor de
belasting en zo, te regelen. Dat is een jaarlijks weerkerende lachstuip voor hem. Hij
zegt altijd: ik dacht dat jullie heel specialistisch en hoogwaardig werk doen, waarom
betaalt dit niet? Wou je nou echt zeggen dat je er niet meer mee verdiend hebt dan
die paar duizend euro? Van het honorarium dat uitgevers geven, valt niet te leven.’
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Miedema: ‘Ik snap ook niet waar het geld dan wel blijft. Want ook de auteur wordt
daar niet per definitie heel snel rijk van.’
Damsma: ‘Lees Jeroen Brouwers' laatste boek Sisyphus' bakens. Dat gaat over
hoe je als kunstenaar - en daar mag je dan in dit geval vertaler voor invullen - altijd
de sluitpost van de begroting bent.’
Miedema: ‘We krijgen gelukkig heel regelmatig werkbeurzen van het Fonds voor
de Letteren. Die zijn vaak hoger dan wat je als honorarium van een uitgever krijgt.’
Het moet wel erg leuk werk zijn, als jullie dit voor zo weinig geld willen doen.
Miedema: ‘Ik denk dat er vrijwel geen literair vertaler actief is die het niet uit liefde
voor het vak doet. Dat kan niet anders. Vertalers werken allemaal ontzettend hard,
vaak tot laat in de avond. Het is gewoon knutselen met taal en daar houden wij van.
En we houden ook heel erg van lezen. Ik denk dat we allebei slechtgehumeurd
raken als we te lang niet voor onze lol kunnen lezen.’ Vertalen is niet alleen
schrijven, maar ook een heel intensieve vorm van lezen?
Damsma: ‘Niemand leest een boek zo goed als een vertaler. Niemand leest eer
boek zo precies, zo langzaam, zo woord voor woord.’

Gezocht: ‘typisch’ Nederlands in buitenlandse boeken en films
In de negentiende-eeuwse Engelse roman Dracula van Bram Stoker is professor
Van Helsing een van de dragende personages. Van Helsing is een Nederlander en
daarom laat Stoker hem af en toe dingen zeggen als ‘mein Gortt!’ en ‘Gort im
Himmel!’ - wat in zijn ogen vermoedelijk typisch Nederlands was.
Onze Taal is op zoek naar meer voorbeelden van dit verschijnsel: Nederlandse
personages in buitenlandse boeken, films, stripverhalen, etc. die quasi-Nederlands
spreken of, als ze een andere taal bezigen, daar ‘typisch Nederlandse’ trekjes aan
toevoegen. Het mogen hilarische voorbeelden zijn, zoals dat van Van Helsing, maar
ook serieuze gevallen zijn welkom. Het adres: films@onzetaal.nl, of Redactie Onze
Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. Op de resultaten komen we terug.

Spaan
Jonge denkers
Als het woord neuken in het geding komt, spitsen de columnisten hun oren. Bert
Wagendorp van de Volkskrant had in zijn eigen dagblad een interview gelezen met
jonge denkers die hun gedachten hadden laten gaan over Geert Wilders en hoe
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hem te bestrijden. Een van de jonge denkers was tot de slotsom gekomen dat links
Wilders moest ‘terugneuken’.
Wagendorp constateerde in zijn column van maandag 15 juni dat de term afkomstig
is van het internet. GeenStijl was de schuld, geloof ik. Een reaguurder van de
Volkskrant noemde de site Sargasso.
Eerder heb ik op deze plek gewezen op een belangrijke functie van Van Dale
Groot woordenboek van de Nederlandse taal, door menig kind voor het eerst
gehanteerd om het woordje neuken op te zoeken. Dan vindt het, zelfs in de laatste
druk uit 2005, als eerste betekenis: ‘stompen, stoten’, met als voorbeeld ‘iemand in
het water neuken’.
Terugneuken is dus ‘terugstompen’ en als zodanig allang bekend.
Mij had in dat bewuste interview een andere term getroffen: jonge denkers. Dit
is, denk ik, een schoolvoorbeeld van innerlijke tegenspraak.
We keren even terug naar Van Dale. Volgens hem is een denker ‘iem. die
stelselmatig over geestelijke (m.n. wijsgerige) problemen nadenkt, vooral iem. die
de uitkomsten daarvan openbaar maakt’, synoniem: filosoof, en als voorbeeld: ‘een
groot denker’.
Vooral door dat ‘stelselmatig’ is een denker voor mij geen jongen of meisje. Maar
misschien is er een verschuiving gaande en vinden we tegenwoordig de denkers
onder jongeren. Er gebeuren wel meer gekke dingen tenslotte.
Zijn Merijn Oudenampsen, Catherine de Vries en Teun van de Keuken denkers,
zoals de Volkskrant denkt? De eerste is socioloog, de tweede politicoloog. Er zijn
mensen die volhouden dat bij het studeren van dat soort vakken intelligentie alleen
maar in de weg zit.
Is Teun van de Keuken een denker? Op de vraag: ‘Is Schopenhauer een denker?’
ben ik geneigd bevestigend te antwoorden. Waarom? Omdat ik teksten van hem
heb gelezen. Van Teun van de Keuken heb ik dat ook. Er is sprake van een zeker
niveauverschil tussen zijn columnpjes in Het Parool en het werk van Schopenhauer.
Maar is het genoeg om hier zomaar de conclusie te mogen trekken dat Teun van
de Keuken geen denker is? Mag ik Teun van de Keuken dat aandoen? Zijn stukjes
zijn dodelijk saai, maar is het werk van sommige gereputeerde denkers dat ook
niet?
Teun van de Keuken heeft mij, samen met Gijs Groenteman, eens geïnterviewd
voor de zender Het Gesprek. Gelukkig hebben dus zeer weinig mensen het gezien.
Halverwege het gesprek kregen de jonge denkers de slappe lach. Het ging over
mijn haar. Ze lachten zich een hoedje. Ik was in verlegenheid gebracht. Niet door
mijn haar, dat ken ik wel, maar door het stompzinnige gegiechel tegenover me van
twee jongens, net van school leek het, maar toch al dik in de dertig, voor wie een
uurtje te lang was om de concentratie vast te houden. Teun van de Keuken maakte
op mij toen niet de indruk een denker te zijn. Wel kon ik grappige rijmpjes op zijn
achternaam bedenken.
Voor wie moet lachen om het woord neuken: onlangs heb ik een tochtje gemaakt
over een Schotse landtong bij Edinburgh. Ik reed van de East Neuk naar de West
Neuk.
Henk Spaan
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Peter Burger
De retoriek van geen retoriek
Bedenkingen bij een stijladvies
‘Laat de feiten voor zichzelf spreken’ is een van de belangrijkste lessen
voor romanschrijvers, scenarioschrijvers en journalisten. Maar feiten
zeggen niets - het is de schrijver die spreekt. ‘Toen de kletsnatte kinderen
klaar waren met zingen voor de kurkdroge koningin, klapte Beatrix twee
keer in haar handen.’

Koninginnedag in Deventer, 2003. Krantenverslagen gaven allerlei zogenaamd sprekende
details.
Foto: EPA Photo ANP / Robin Utrecht

Een van de belangrijkste kunsten die schrijvers zich eigen moeten maken, is: zo
schrijven dat de lezer het voor zich ziet. Vertel de lezer niet dat iets zus of zo is,
maar laat het zien: ‘Show, don't tell’, heet het in Amerikaanse leerboeken voor
romanschrijvers, scenarioschrijvers en journalisten. De beste beschrijvingen blijven
je lang bij. Een correspondente van NRC Handelsblad liet me de hitte en het stof
voelen van een café in Caïro door te schrijven dat de wieken van de ventilator zó
langzaam draaiden dat de vliegen erop konden blijven zitten. Een student journalistiek
beschreef het einde van het zwembadseizoen in zijn woonplaats, waar iedereen op
de laatste dag zijn hond te water mocht laten, zó plastisch dat de hele klas zat te
kokhalzen toen hij het voorlas.
Een andere student kwam van een popfestival op Bevrijdingsdag terug met een
saai sfeerverslag: ‘Iedereen ging uit zijn dak.’ Op popfestivals gaat iedereen altijd
uit zijn dak. Wat was er anders aan deze dag? Dat de goede bedoelingen van de
organisatie niet spoorden met de verlangens van de bezoekers, bedacht de student.
Kon hij dat concreet maken? Dat kon hij: ‘Toen de politieke gevangene uit Algerije
naar de microfoon liep om te vertellen hoe hij gemarteld was, draaide het publiek
zich als één man om om bier te halen.’ Zulke beschrijvingen maken commentaar
overbodig: de feiten spreken voor zichzelf. Eén goedgekozen detail is meer waard
dan een alinea met uitleg of tien ronkende adjectieven.
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Wie op die manier alleen de feiten verstrekt, lijkt geen retorica te gebruiken. Geen
brede armgebaren hier, geen stemverheffing, geen trucs: ik vertel de dingen gewoon
zoals ze zijn. Maar ook dat is retorica: de retoriek van geen retoriek.

■ Koninklijke geluiden
Misschien is het wel de meest Nederlandse stijldeugd: doe maar gewoon. Een
stijlfiguur die daarbij past, is ‘bathos’: je laat het verhevene een paar treden dalen
door plotselinge confrontatie met het banale. De beroemde negentiende-eeuwse
dichter De Schoolmeester was er goed in: ‘O ziel, met angst vervuld, als varkensworst
met zult.’
Bathos wordt niet alleen gebruikt door dichters, maar ook door journalisten. Die
hebben natuurlijk niet zo veel vrijheid als dichters, zij zitten vast aan de feiten. Maar
ook in journalistieke beschrijvingen kun je bathos gebruiken, bijvoorbeeld zo. Koningin
Beatrix bezoekt een museum over de Watersnoodramp:
Toen alle ministers, burgemeesters, commissarissen van de koningin,
journalisten en fotografen ook binnen waren, was de koningin verdwenen.
Ze stonden op elkaar gepakt in een halletje en keken zwijgend naar een
gesloten deur. ‘Majesteit heeft zich even teruggetrokken’, legde meneer
Kamp van de RVD uit. Daarmee bedoelde hij dat Beatrix op het toilet zat.
Dat duurde en duurde, maar uiteindelijk klonken er koninklijke geluiden
uit het hokje. Dat wil zeggen: de wc werd doorgetrokken. Toen Beatrix
de deur opende, keek iedereen discreet de andere kant op.
Degene die hier de koningin - excusez le mot - te kakken zet, is de journalist
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Marcel van Roosmalen, de meester van het quasi-argeloos genoteerde dodelijke
detail. Het citaat komt uit een boekje uit 2004, Op campagne met Oranje, een serie
reportages waarvoor Van Roosmalen een jaar lang mee op werkbezoek ging met
Beatrix. Zijn oordeel is ongenadig: ook in het jaar waarin Beatrix zich van een warme,
menselijke kant wilde laten zien, meed ze ontmoetingen met gewone burgers. De
werkbezoeken zijn streng geregisseerde toneelstukjes, waarbij Beatrix er vooral
van geniet om met haar eigen soort mensen witte wijn te drinken. Van Roosmalen
zegt dat allemaal zelden met zoveel woorden, maar zijn beschrijvingen spreken
boekdelen: ‘Hare Majesteit de Koningin onthulde een plaquette en beleefde een
heerlijke middag vol kunst, witte wijn en Rudi Fuchs.’ Ze laat een cadeau staan waar
gehandicapten een half jaar aan hebben gewerkt en heeft maar een minuut per
persoon over voor overlevenden en nabestaanden van de Watersnoodramp.
Om dit ontluisterende effect te bereiken, past Van Roosmalen in dit boekje en in
zijn andere stukken, voor Intermediair, HP/De Tij en Volkskrant magazine,
voortdurend de volgende truc toe: hij plaatst het gedrag achter de schermen, dat
wat voor de geportretteerden níét bij hun performance hoort, nadrukkelijk op de
voorgrond. Hij doet dat zowel bij top-performers (Pim Fortuyn, koningin Beatrix) als
bij mindere goden (Mat Herben) en bij gewone mensen.

■ Pismeertjes
Van Roosmalen noemt de dingen bij hun naam. Als de man van de RVD zegt dat
de koningin zich heeft teruggetrokken, vertaalt Van Roosmalen, alsof wij dat niet
begrijpen: ‘Daarmee bedoelde hij dat Beatrix op het toilet zat.’ De boodschap is:
Van Roosmaalen onthult wat anderen willen verhullen.
In de volgende zinnen geeft hij nóg zo'n vertaling ten beste - van iets wat hij eerst
zelf quasi-verhullend heeft gezegd: ‘Uiteindelijk klonken er koninklijke geluiden uit
het hokje. Dat wil zeggen: de wc werd doorgetrokken.’
Ook in een passage over het einde van een Koninginnedagviering in Deventer
maakt Van Roosmalen effectief gebruik van bathos:
Toen de politie klaar was met het wegjagen van de mensen die zich op
het wegdek tussen het Bergkwartier en de koninklijke bus ophielden,
baande de koninklijke familie zich een weg door de achtergelaten blikjes,
flesjes en pismeertjes van de massa. (cursivering van mij - PB)
Toiletbezoek, pismeertjes, Beatrix die zich gedraagt als een bitch: Van Roosmalen
onthult de werkelijkheid achter de kitsch van het koningshuis.
Maar ís het de werkelijkheid? Door de feiten zo droog te vermelden - hij zegt niet
hardop wat hij ervan vindt - geeft de schrijver je een kans, maar wel een kleine kans,
om het niet met zijn waardeoordeel eens te zijn. Waar je echter geen moment aan
twijfelt, ik tenminste niet, is dat die feiten kloppen. Maar dat doen ze niet. Neem het
volgende citaat. Opnieuw Koninginnedag in Deventer: ‘Toen de kletsnatte kinderen
klaar waren met zingen voor de kurkdroge koningin, klapte Beatrix twee keer in haar
handen.’
Alliteratie, antithese: retorisch en stilistisch is het helemaal dik in orde. Maar het
televisieprogramma De leugen regeert riep Van Roosmalen op het matje omdat op
een video-opname van het beschreven kinderkoor te zien was dat Beatrix wel vijftien
keer in haar handen klapte. Hij vertelt het zelf op de twee laatste bladzijden van het
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boekje, en zegt dan iets wat alle voorgaande beschrijvingen op losse schroeven
zet:

Stevig aangezette ‘feiten’, gepresenteerd door een verslaggever die doet
alsof hij een camera is: stijl is ook een kwestie van ethiek.
‘Feitelijk onjuist’, concludeerde Felix [Meurders].
Daar viel weinig tegenin te brengen. De camera zoemde in op mijn hoofd
en ik zei: ‘Ik kon het niet goed zien, want ik werd door de RVD
weggeduwd. Dus tja...’ Dat was ook feitelijk onjuist, maar omdat er mensen
lachten, was ik toch heel tevreden over deze opmerking.

■ Martin Bril
Stevig aangezette ‘feiten’, gepresenteerd door een verslaggever die zelf grotendeels
buiten beeld blijft en doet alsof hij een camera is: stijl is ook een kwestie van ethiek.
Ik heb meer sympathie voor iemand als Martin Bril, die ook zichzelf als observator
in beeld bracht.
Ook Bril was een meester van het welgekozen detail. Over Mat Herben: ‘Gisteren
droeg Herben een piccalillykleurige pantalon.’ Over een achenebbisj café in
Rotterdam schreef hij:
Ik ging aan een tafel zitten.
Voor me stond een peper-en-zoutstel met een maggiflesje. Om de gele
tuit zat een laagje bruine smurrie. Dat hoort bij een maggifles en als je er
maar lang genoeg naar gaat zitten kijken, wordt het je vanzelf zwaar te
moede.
Maar anders dan Van Roosmalen vertelde Bril - en niet alleen in de columns over
de kanker waar hij aan doodging - vaak iets over eigen getob, wat zijn kritiek op
anderen overtuigender maakt. Bovendien sprak Bril zijn waardeoordelen vaker
hardop uit - showing & telling:
Lelijkheid bestaat niet. Lelijk is niet de omgeving, lelijk zijn de mensen.
Lelijkheid is een kwestie van humeur. Zo was ik eens op een
zondagmiddag in Spijkenisse. Het was zomer, maar het regende en het
was fris. Hollands weer.
Ondanks dat ik door Spijkenisse liep, leek het alsof Spijkenisse afwezig
was. De enige levende ziel die ik zag was een man die wijdbeens in een
korte broek naar een pornofilm op een reusachtig plasmascherm zat te
kijken; dit in zijn eigen woonkamer, en de voordeur van zijn rijtjeshuis
stond open - als een stille uitnodiging aan toevallige passanten gezellig
binnen te komen.
Ik liep door.
(‘Over lelijkheid’, de Volkskrant, 29 februari 2008)
Van Roosmalen komt uit de vergelijking met Bril voor mij als mindere tevoorschijn,
maar beiden gebruiken virtuoos een techniek die in enige mate ook door andere
journalisten en schrijvers, en documentairemakers (Michiel van Erp!) wordt toegepast.
Ze doen net alsof zij alleen maar registreren (‘I am a camera’), maar zíj́ kiezen de
details. Zij noemen de dingen gewoon bij hun naam - alsof de dingen van zichzelf
een naam hebben.
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De feiten lijken voor zichzelf te spreken, zoals de pop van de buikspreker.
Verkorte versie van de toespraak bij de presentatie, eerder dit jaar, van
de tweede editie van Handboek stijl van Peter Burger en Jaap de Jong.
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Studentenprijsvraag
En de winnaar is...
Redactie Onze Taal

Vorig jaar schreven we een wedstrijd uit voor jong schrijftalent, en dat hebben we
geweten. Bijna 120 artikelen kwamen er binnen - een enorm aantal, waar we blij
verrast mee waren.
We hebben bij het beoordelen van de inzendingen vooral gelet op een
aantrekkelijke onderwerpskeuze, opbouwen stijl, én op gedegenheid. Dat is niet
niks, en de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er maar weinig artikelen waren die aan
die hoge eisen voldeden.
Drie stukken vielen ons in het bijzonder op. Allereerst dat van Margot Kraaikamp,
die op overtuigende wijze de achtergronden schetst van een taalverandering. Ten
tweede dat van Ilse Ruiters, die ons in een frisse stijl laat kennismaken met een
jonge taalvariant.
Maar uiteindelijk viel de keuze van de jury op het artikel van Lijntje Pronk. Met
haar nuchtere stijl, een rustige opbouw en een goed gekozen onderwerp wist zij de
jury het meest te overtuigen. Zij krijgt de eerste prijs, en het daaraan verbonden
bedrag van €1500,-.
U vindt de drie - zeer uiteenlopende - artikelen hierna.

Komt een Limburger in Amsterdam...
Het succes van dialectgrappen
Lijntje Pronk
(28 jaar)-Engelse taal en cultuur en middeleeuwen en renaissance
studies, RU Groningen
Een paar Hollanders zakken door het ijs. Een Friese boer die het tafereel
heeft gevolgd: ‘Ik zei nog zo: it ken net.’ Deze reclame van Berenburg is
waarschijnlijk het allerbekendste voorbeeld van een mop waarin mensen
uit de Randstad en de provincie verstrikt raken in een spraakverwarring.
Lijntje Pronk verdiepte zich in het genre, en sleepte daarmee de Onze
Taal-studentenprijs in de wacht.
Een Groninger zit op de boot van IJmuiden naar Newcastle. Hij gaat 's avonds buiten
op het bovendek zitten en kijkt uit over de zee. Het is een heldere nacht, het is
windstil en de hemel staat vol sterren. Een Engelsman komt naast hem op het bankje
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zitten. Na een kwartiertje zegt de Engelsman: ‘Quiet night.’ De Groninger kijkt even
stil voor zich uit. Dan schudt hij zijn hoofd en antwoordt: ‘Kwait ook nait.’
Het is bijna aandoenlijk: een Groninger die verwacht ver van huis nog altijd in zijn
eigen dialect te worden aangesproken. Daardoor hoort hij in de Engelstalige
opmerking ‘quiet night’ een misschien filosofisch bedoelde - ontboezeming in plaats
van een voor de hand liggende ijsbreker over het weer.

■ Godelief
De dialectgrap verloopt meestal via een vast stramien. Een dialectspreker en iemand
die een andere taal of ander dialect spreekt, raken met elkaar in gesprek. Ze zijn
allebei in de veronderstelling dat ze dezelfde taal gebruiken. Uiteindelijk blijkt op
komische wijze dat dit niet het geval is.
Eind vorig jaar besloot ik ze te gaan verzamelen. De grappen die ik al kende, kon
ik aanvullen met mopjes op het internet, uit boekjes als Um met te nem'n noa 't
huuske (met mopjes in het Twents) en met dialectgrappen die ik hoorde van mensen
om mij heen.
Dialectmoppen gaan vaak over gesprekken tussen kerkgangers en hun
ABN-sprekende dominee, of tussen leerlingen en hun docent. Een voorbeeld van
dat laatste:
Op een basisschool in Salland besluit de schoolmeester aan het begin
van het nieuwe schooljaar zijn leerlingen te vragen of ze de betekenis
van een aantal moeilijke woorden kennen. Hij noemt er een aantal en
geeft de leerlingen één voor één de beurt.
Jantje zit te luisteren en kent geen enkel woord. Dan vraagt de meester:
‘Wat betekent het woord kritisch?’
Jantje steekt onmiddellijk zijn vinger op: ‘Dat bint die witte pilkes woar de
meester met op 't bord schrift.’
Het verschijnsel beperkt zich niet tot Nederland. Ook in Vlaanderen zijn dit soort
moppen bekend:
Sjarel is standwerker op de markten van West-Brabant. Als de handel
heel goed is gegaan, gaat hij weleens naar de madammekes in
Antwerpen. Op een van die avonden vraagt een van de madammen: ‘Allé,
Sjarel, wa' vur 'ne stiel 'edde gij?’
Sjarel kijkt beteuterd en zegt: ‘Mar Godelief, da' wete gij toch onder'and
wel, zekers!?’
Het woord stiel dat hier voor verwarring zorgt, betekent ‘vak’ of ‘beroep’. De betekenis
van het woord in Sjarels dialect laat zich raden.

■ Cabaretiers
Veel mensen kunnen de dialectgrap waarderen. Dat merk je onmiddellijk zodra je
er een vertelt (probeer het maar). Maar het blijkt ook uit het succes van de
Berenburg-reclames van een aantal jaar terug, waarin een stel Hollanders de Friese
waarschuwing ‘It ken net’ begrijpen als ‘het gaat net’, in plaats van ‘het gaat niet’ en vervolgens door het
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ijs zakken of een auto raken bij het uitparkeren. Dankzij de reclame is dat Friese
zinnetje in heel Nederland bijna gevleugeld geworden. Daarbij moet natuurlijk wel
gezegd worden dat het Fries niet een dialect is, maar een taal - maar het principe
blijft hetzelfde: mensen uit de Randstad en de provincie raken verstrikt in een
spraakverwarring.
Humor en streektaal vormen kennelijk een goede combinatie. Dat geldt voor
dialectsprekers onderling. Als we het boek Megatrends van grimlach tot ironie van
de trendwatcher Adjiedj Bakas mogen geloven, vertellen dialectsprekers elkaar
onderling steeds vaker moppen in de eigen taal - wellicht doordat mensen in een
globaliserende wereld terugverlangen naar de kleine, overzichtelijke wereld van
weleer. Maar het geldt ook voor buitenstaanders. Bij hen werken dialecten sowieso
al een beetje op de lachspieren. Het is niet voor niets dat cabaretiers graag sketches
maken in dialect, denk maar aan de typetjes in tv-programma's als Jiskefet en
Draadstaal en die van Hans Teeuwen en Van Kooten en De Bie.
Voor een deel komt dat vast door het beeld dat veel mensen hebben van dialecten
en hun sprekers. Die lopen in veler ogen toch een beetje achter, om niet te zeggen
dat ze wat onbeschaafd gevonden worden - karaktereigenschappen die door de
dialectgrappen vaak bevestigd worden.

■ Stinken
Het feit dat de dialectsprekers in deze moppen verwachten dat de hele wereld
Gronings, Limburgs of Brabants spreekt, bevestigt bovendien op een lachwekkende
manier de naïviteit die aan hen wordt toegedicht. Een extreem voorbeeld van dit
soort argeloosheid is wel het mopje over een Twentse boer en een duif, waarvan
overigens veel verschillende versies bestaan:
Een Twentse boer loopt onder een boom door, waar een duif in zit. De
duif zegt: ‘Roekoe.’ De boer kijkt op, ziet de duif en zegt: ‘Noh, ik roek oe
ok!’
En passant wordt naast de naïviteit een ander mogelijk vooroordeel bevestigd: dat
van de stinkende boer. Dát ontkent de boer namelijk niet. Hij opent meteen de aanval
op de duif door te zeggen dat die ook stinkt.
Soms is het juist ook de niet-dialectspreker die de mist in gaat, maar dan weer
wel doordat hij de dialectspreker ziet als ‘onbeschaafd’.
Hollandse jongen: Zullen we dansen?
Brabants meisje: Naaie!
Hollandse jongen: Niet eerst dansen?!
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■ Een nietmachine niet
Een deel van het succes van de dialectmop zit 'm dus in de vooroordelen die mensen
hebben over dialectsprekers. Maar een dialectmop is ook te zien als een taalgrap
voor gevorderden.
Veel taalgrapjes zijn gebaseerd op woorden die hetzelfde klinken maar toevallig
twee erg verschillende betekenissen hebben (denk aan mopjes als ‘Een nietmachine
niet en een perforator niet’ en ‘Hans Kazàn is overreden door een goocheltruc’). Bij
dialectgrapjes gebeurt min of meer hetzelfde, alleen moet de toehoorder nog een
extra stapje zetten: hij moet overschakelen naar het dialect. En als hij het dialect
niet machtig is, moet hij even puzzelen (of bij grappen op papier: die zelfs even
hardop lezen) om de pointe te begrijpen. Neem nu deze mop:
Een man uit Kerkrade besluit een dagje naar Amsterdam te gaan, omdat
hij de Dam een keer wil zien. Hij loopt in Amsterdam het centraal station
uit en wordt onmiddellijk aangesproken door een man die vraagt: ‘Moet
je wiet?’ De man uit Kerkrade antwoordt: ‘Neij, vief menute loupe.’
Limburgers, vooral die uit Kerkrade, zullen de spraakverwarring direct begrijpen,
maar niet-dialectsprekers moeten toch iets langer nadenken voordat begint te dagen
dat wiet in het Kerkraads iets als ‘ver’ moet betekenen. Of anders deze:
Een man en een vrouw uit Groningen gaan op vakantie. Ze hebben geen
koffer en besluiten er nog snel een te gaan kopen. Ze lopen voor V&D
langs en de man spreekt een vrouw aan die net naar buiten komt: ‘Ik zuik
'n kower. Hemm'n ze die hier?’
De vrouw vraagt: ‘Samsonite, meneer?’
De man draait zich om en zegt tegen zijn vrouw: ‘Kom, ze hemm'n ze
nait.’
De naam van koffermerk Samsonite klinkt kennelijk als het Groningse zinnetje voor
‘ze hebben ze niet’. Niet-Groningers zullen een behoorlijke kluif hebben aan deze
grap.
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Het is bekend dat het oplossen van puzzels een goed gevoel oplevert, waarbij
bovendien geldt: hoe moeilijker het puzzeltje, des te groter de voldoening. Die
voldoening komt de waardering voor zulke relatief moeilijk inzichtelijke dialectmoppen
natuurlijk ten goede.

■ Zitten skaten
Nog even over de Samsonite-mop: zou het toeval zijn dat daarin - net als in de
allereerste mop - een Groninger de mist in gaat met het Engels? Niet echt. Het
Gronings leent zich prima voor moppen met Engels dankzij de vele ai-klanken, die
in beide talen voorkomen - maar in het Standaardnederlands niet.

Onze Taal. Jaargang 78

208
En ook in een aantal Noord-Hollandse dialecten zijn grappen in combinatie met het
Engels mogelijk, omdat de sch daar vaak wordt uitgesproken als sk:
Een Texelse puber krijgt voor de zoveelste keer een standje van zijn
ouders. Ze vinden dat hij te veel tijd besteedt aan computerspelletjes. Ze
verbieden hem die dag nog in zijn kamer achter de computer te kruipen.
Hij hoort het rustig aan en zegt dan ‘Nou, dan ga ik de hele middag
skaten.’ Zijn vader zegt boos:
‘Skeete? Blief don maar op je kamer, als je wil sitte skeete.’

■ Schunnig
Dat gepuzzel met dialect geeft een grap dus net even een beetje extra. Eigenlijk
alle moppen worden er net iets leuker van: ook de flauwe, én natuurlijk de een beetje
schunnige:
‘Waarom heeft Vanessa geen horloge?’
‘Tied zat.’
Hier moesten we het voorlopig maar bij houden. Want om maar eens een bekende
dialectmop aan te halen: echt onnette moppen in een net taaiblad, ‘dat ken net’.

Dat gaat anders worden!
Gaan als hulpwerkwoord van de toekomende tijd
Margot Kraaikamp
(27 jaar) - student linguistics, universiteit van Amsterdam
‘Ik ga er zeker bij zijn.’ Ouderen kunnen een zin als deze niet over hun
lippen krijgen, maar bij jongeren hoor je steeds vaker dat soort uitspraken
met gaan. Wat zit daarachter? Margot Kraaikamp deed er uitgebreid
onderzoek naar. Met het artikel dat ze erover schreef, verdiende ze een
eervolle vermelding in de studentenwedstrijd van Onze Taal.
In 1994 stond er in de rubriek ‘Taalergernissen’ van Onze Taal een brief van J.
Louwen, journalist uit Wapenveld. Hij ergert zich aan de opmars van het woordje
gaan: ‘Zo zegt de weerman dat het weer morgen bepaald gaat worden door een
hogedrukgebied, en het gaat dus weer een fijne want zonnige dag worden. (...)
Kortom, gaan is “in”. Ikzelf wacht nog op een bezoeker die tegen elven 's avonds
zegt: “Ik geloof dat we langzamerhand eens moeten gaan gaan.”’
Dat laatste zinnetje zal vrijwel iedereen erg vreemd in de oren klinken, onder meer
door die herhaling. De andere voorbeelden die hij aanhaalt, zijn al acceptabeler,
hoewel menigeen in plaats van gaan waarschijnlijk liever zullen zou gebruiken. Ook
dat is tenslotte een hulpwerkwoord en ook dat geeft aan dat iets zich in de toekomst
afspeelt.
Wat door de een al zonder problemen gebruikt wordt, is voor de ander dus nog
onacceptabel. En zelfs de gaan-zeggers blijken in sommige gevallen een duidelijke
voorkeur te hebben voor zullen. Hoe zit dat precies? Om dat na te gaan, heb ik
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bepaalde constructies met gaan en zullen geteld in het ‘Corpus Gesproken
Nederlands’. Dat corpus is een database die ongeveer negen miljoen uitgesproken
woorden bevat, voornamelijk afkomstig uit spontane gesprekken.

■ Boom snoeien
Als je de taal bekijkt van jonge sprekers van het Standaardnederlands (achttientot
dertigjarigen), lijkt het erop dat gaan het werkwoord zullen al voor een belangrijk
deel heeft verdrongen. In het corpus komen talloze zinnen voor als:
- Hij gaat iets voor zichzelf zoeken.
- Dat ga ik zeker doen.
- Deze week ga ik toch nog even bellen.

Al deze zinnen hebben één belangrijke overeenkomst: gaan wordt hier steeds
gecombineerd met een handelingswerkwoord, dat een echte actie weergeeft: zoeken,
doen, bellen. Als een van deze drie werkwoorden in een zin voorkomt, gebeurt dat
in 81% van de gevallen met gaan, en slechts in 19% met zullen. In combinatie met
andere soorten werkwoorden ligt dat percentage voor gaan veel lager. Neem nu
zinnen als:
- Die boom die bij je gesnoeid gaat worden.
- Zij weet wel welke vragen ze ongeveer gaat krijgen.

Worden en krijgen zijn te zien als ‘passieve werkwoorden’: er is niets of niemand
die iets ‘doet’ in de zin, hooguit iets of iemand die iets ‘ondergaat’ - de boom
bijvoorbeeld in de eerste zin hierboven. In combinatie met de passieve werkwoorden
worden en krijgen wordt er nog maar in 53% van de gevallen voor gaan gekozen.
En dan is er nog een derde en laatste groep:
- Dan ga ik toch weer onzeker zijn.
- De eigenaar gaat zijn café moeten sluiten.
- Zij gaan veel plezier hebben.

Zijn, moeten en hebben zijn in deze zinnen zogeheten toestandswerkwoorden.
Gaan wordt nauwelijks gecombineerd met deze werkwoorden: slechts in 4% van
de gevallen. In het leeuwendeel van dit soort zinnen kiezen de jongeren dus nog
altijd voor zullen.

■ Verplaatsen
Hoe kan het dat sommige werkwoorden zich al wel met gaan als toekomstaanduider
laten combineren en andere nog niet? Daarvoor moeten we kijken naar de oorsprong
ervan. Voordat gaan ook voor de toekomende tijd werd gebruikt, had het alleen nog
maar de betekenis ‘zich verplaatsen’:
- Ik ga naar huis.
- Ik ga met de tram.
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Ook met deze oorspronkelijke verplaatsingsbetekenis kan gaan in combinatie met
een ander werkwoord gebruikt worden, zoals in:
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Illustratie: Hein de Kort

- Ik ga een stukje wandelen.
- Ik ga boodschappen doen.
- Ik ga eten koken.

In deze zinnen geeft de spreker aan zich ergens naartoe te verplaatsen (naar buiten
of naar de keuken) om vervolgens te wandelen, boodschappen te doen of eten te
koken. Eerst is er de verplaatsing, vervolgens de handeling (wandelen,
boodschappen doen, koken). Daardoor was ook in dat oude gaan al iets van
‘toekomst’ aanwezig. En precies dat element is men kennelijk steeds meer als
hoofdbetekenis van het werkwoord gaan zien.
Dit is een voorbeeld van een proces dat in de taalkunde wel wordt aangeduid als
‘grammaticalisatie’: een woord met een concrete, inhoudelijke betekenis, zoals gaan
in de betekenis van ‘zich verplaatsen’, verandert in een element dat meer een
grammaticale functie vervult in de zin, zoals een hulpwerkwoord van de toekomende
tijd.

■ Onzeker
In een volgens het corpus gebruikelijke zin als ‘De agent gaat het voorval
onderzoeken’ is ook de oude verplaatsingsbetekenis van gaan nog mogelijk: de
agent verplaatst zich ergens naartoe om onderzoek te doen. Zo ongeveer is dat
ook met de andere werkwoorden die een actieve handeling uitdrukken (zoeken,
doen, bellen). Maar bij de passieve en toestandwerkwoorden is dat duidelijk minder
het geval.
Neem nu de volgende zin met een toestandwerkwoord: ‘Dan ga ik toch weer
onzeker zijn.’ Daarin zit niet meer de oude verplaatsingsbetekenis. Iemand verplaatst
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zich niet ergens naartoe om vervolgens onzeker te zijn. Om diezelfde reden zie je
dat bijna iedereen nog altijd liever zullen gebruikt in zinnen als ‘Zij gaan veel plezier
hebben’ en ‘De eigenaar gaat zijn café moeten sluiten.’
In mindere mate geldt dat voor combinaties met ‘passieve’ werkwoorden, zoals
krijgen of worden ‘De aandeelhouders gaan problemen krijgen.’ In zo'n zin komt
niets voor wat zich verplaatst of wat überhaupt actief iets doet. Vandaar dat een zin
als ‘Zij gaan problemen krijgen’ vreemder aandoet dan bijvoorbeeld ‘Zij gaan hun
problemen oplossen’, waarin het actieve oplossen gebruikt wordt.

■ Ouderen
Dankzij alle tellingen weten we dus dát gaan tegenwoordig vaak gebruikt wordt door
jongeren, en in welke gevallen dat gebeurt. Maar hoe weten we nu eigenlijk zeker
dat het daadwerkelijk meer voorkomt dan vroeger? Om dat te meten, heb ik
bovenstaande bevindingen voor sprekers van achttien tot dertig jaar vergeleken
met die voor sprekers van zestig jaar en ouder.
Deze methode wordt wel schijnbare-tijdonderzoek genoemd. Hierbij wordt voor
het gemak even aangenomen dat mensen in grote mate de taal blijven spreken
zoals die was toen ze rond de twintig jaar waren. Als er een verschil gevonden wordt
in het taalgebruik van ouderen en jongeren, kan dit dus duiden op een
taalverandering.
En wat blijkt uit die vergelijking tussen de twee leeftijdscategorieën? Die oudere
groep kiest aanmerkelijk vaker voor zullen. De handelingswerkwoorden zoeken,
doen en bellen worden door ouderen in slechts 56% van de gevallen gecombineerd
met gaan (tegenover dus 81% bij de jongeren), de passieve werkwoorden krijge en
worde krijgen bij hen in 35% van de gevallen gaan (53% bij jongeren) en de
toestandswerkwoorden komen bij ouderen nooit voor met gaan (bij jongeren 4%).

■ Belgisch-Nederlands
Zal gaan nog verder aan populariteit winnen? Daar ziet het wel naar uit. Want zo is
het ook gegaan in bijvoorbeeld het Belgisch-Nederlands. Daar lijkt de verandering
al iets verder op weg te zijn. In de spreektaal zijn zinnen als ‘Dat gaat anders zijn’
of ‘Zij gaan veel plezier hebben’ heel normaal.
En een vergelijkbare ontwikkeling is in het Engels te vinden, bij de uitdrukking be
going to als in ‘I am going to take a walk’ (‘Ik ga een stukje wandelen’) of ‘I am going
to cook dinner’ (‘Ik ga eten koken’). Ook deze woordgroep gaf oorspronkelijk een
verplaatsing aan, en heeft zich geleidelijk ontwikkeld tot een toekomstaanduider.
Maar de Engelse constructie bevindt zich al in een veel verder stadium: die wordt
inmiddels vrijelijk gecombineerd met toestandswerkwoorden, zoals in zinnen als ‘I
am going to be there’ (letterlijk: ‘Ik ga erbij zijn’) of: ‘My father is going to be worried’
(letterlijk: ‘Mijn vader gaat bezorgd zijn’). Tegenwoordig kan het zelfs gebruikt worden
met het oorspronkelijke verplaatsingswoord to go (‘gaan’). Een zin als ‘She is going
to go abroad’ (letterlijk: ‘Zij gaat naar het buitenland gaan’) is inmiddels volkomen
normaal - het soort constructie dus dat de brievenschrijver in Onze Taal destijds zo
vreesde.

Waarom gaan?
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In een zin als ‘De agent... het voorval onderzoeken’ wordt op de plaats van de
puntjes steeds vaker gekozen voor een vorm van gaan, en steeds minder voor het
werkwoord dat al veel langer gebruikt werd om de toekomst mee aan te geven:
zullen.
Maar waarom zou je een woord vervangen door iets wat hetzelfde lijkt uit te
drukken? Wat daar precies achter zit, is moeilijk te zeggen. Wel is duidelijk dat het
vaker voorkomt dat woorden waarvan de concrete betekenis steeds meer is
vervaagd, plaatsmaken voor minder abstracte woorden. Want dat is wat hier aan
de hand is.
Zullen betekende lang geleden ‘moeten’, maar nu kennen we het alleen nog maar
als tijdmarkeerder. Gaan is juist een heel concreet werkwoord; het duidt een
beweging aan. Gebruik je gaan om mee naar de toekomst te verwijzen, dan beschrijf
je het voortgaan van de tijd in wezen als een concrete verplaatsing in de ruimte. Dit
is eigenlijk altijd al een heel gebruikelijke metafoor. Zo wordt tijd ook vaak voorgesteld
als iets wat zich snel kan voortbewegen (‘de tijd vliegt voorbij’), iets wat kan lopen
(‘de tijd loopt’) of stil kan staan (‘de tijd staat stil’). Als we dan naar de toekomst
willen verwijzen is de stap naar het ‘bewegingswerkwoord’ gaan in wezen nog maar
klein.
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‘O, nee! Dumpen die boy!’
De taal van meidenglossy's
Ilse Ruijters
(29 jaar) - communicatiewetenschap, universiteit van Amsterdam
Meidenglossy's herken je al van ver, ook door het opvallende taalgebruik.
Hoe die taal eruitziet? ‘Alsof ze is opgemaakt met mascara en lipgloss.’
Aldus Ilse Ruijters, die met haar artikel een eervolle vermelding krijgt in
de Onze Taal-studentenprijs.

Foto: Onze Taal

Zaterdagochtend, half tien, gooit een waanzinnige ‘hunk’ van een jaar of zestien
met nonchalante ‘hairdo’, de Fancy door de brievenbus. De ‘girl’ die in dit huis woont,
herkent de plof op de kokosmat ‘instantly’. Met drie passen tegelijk dendert ze de
trap af. Nog in de gang rukt ze het blad uit het cellofaan, slechts een hink-stapsprong
verwijderd van haar ‘comfy couch’, waar ze zich komend uur nestelt. Een uurtje
voor haarzelf. Een uurtje jongens, sterren en fashion.
Zo moet het wekelijks in heel wat huizen gaan. Zelf heb ik de stapel meidenbladen
die nu op mijn bureau ligt, in de winkel gekocht. Wat direct opvalt is dat die bladen
‘übergirly’ zijn. De kleuren die alle covers domineren zijn roze, paars en rood.
Modellen lachen je lief toe en onderwerpen als ‘lovely liefdesbrieven (misschien wel
voor jou!)’ en ‘Boost je vriendschap tot 4-ever’ moeten de ‘girls’ overhalen de bladen
open te slaan (of als ze nog in de winkel staan: te kopen).
Het is allemaal duidelijk voor meiden, maar dan wel voor hippe meiden. Verdwenen
is het dunne scheurpapier waar de bladen vroeger op werden gedrukt. Hier ligt een
berg glimmende glossy's. In felle kleurtjes worden op de omslag de prikkelende
artikelen onder de aandacht gebracht, die ook duidelijk niet voor brave, saaie meisjes
zijn: ‘129 It-girl musthaves: coole clutches, metallic jurkjes, grote sieraden’. En: ‘Jij
& hij over de eerste keer: hij floepte er telkens uit’.

■ Beschuitje eten
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Alle onderwerpen die voor meiden tussen de 13 en 18 jaar interessant zijn, komen
aan bod: waargebeurde verhalen (‘Heftig. Tessa werd ontvoerd door haar vader’),
meningen (‘Handboeken voor
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meiden zijn een waanzinnige hit. Wij plukten de leukste exemplaren eruit’), sterren
(‘Met welke ster wil jij wel een beschuitje eten?’), jongens (‘Help! HIJ wordt een
MAN’) en mode en beauty (‘Beautilicious. Wist je dat je het binnenste laagje van
een kokosnoot op je gezicht kunt smeren voor een superzachte huid?’). In de
magazines kunnen de meiden zich bovendien regelmatig testen op van alles en
nog wat:
- Doe de test: ben jij een aso?
- Welke hottie past bij jou?
- Wat is jouw datingstijl?

Uitgeverijen zien brood in de doelgroep en bedienen de meiden gretig. Zo geeft
uitgeverij Audax inmiddels zeven jaar Girlz! uit, Sanoma al veertien jaar Fancy, en
bestaat de Cosmo Girl! alweer vijf jaar (eerst werd het uitgegeven door de Telegraaf
Tijdschriften Groep; sinds 1 april door Pelican Magazines Hearst). Tot en met
december 2008 lag ook Elle Girl van Hachette Fillapachi nog in de schappen, maar
dat is na vijfenhalf jaar op papier gestopt; het bestaat alleen nog online, maar voor
dit artikel heb ik nog wat exemplaren kunnen inzien.
Volgens HOI, een onafhankelijk media-instituut dat elk kwartaal oplagecijfers
publiceert, waren deze vier bladen in 2008 goed voor een oplage van bijna 400.000
per kwartaal. Een grote markt dus - een markt bestaande uit lezeressen die geen
kind meer zijn, maar ook nog geen volwassene. En dat zie je terug in de taal.

Girlz!-stijlboek
Er is de laatste tijd veel te doen over de taalvaardigheid van jongeren. Die zou
volgens veel mensen onder de maat zijn. Wat is de rol van meidenglossy's daarin?
Robert van der Sanden, hoofdredacteur van Girlz!: ‘We hebben een stijlboek waar
we ons aan houden. Sms-taal zul je bijvoorbeeld in ons blad niet vinden. Wel veel
alliteraties, afkortingen en woorden als ultra, en in mindere mate gebruiken we
Engels, maar dan wel altijd correct geschreven. We weten dat onze lezeressen
slecht zijn in spelling en grammatica. We zijn het hun verplicht geen fouten in het
blad te maken, om het goede voorbeeld te geven.’
‘Bovendien reageren meiden verrassenderwijs massaal als er per ongeluk toch
een keer een schrijffout in het blad terechtkomt. Zelf schrijven ze dus absoluut niet
foutloos, maar een fout van ons valt ze zeker op.’

■ Onbehouwen holbewoner
In meidenbladen is een jongen bijna nooit gewoon een ‘jongen’. Nee, hij is ‘een
hunk’, ‘o zo hippe boy’, ‘dude’, ‘hottie’, ‘droomprins’ of ‘lekker ding’. Je vriendje
(zelden ‘vriend’ genoemd) is een ‘lover’, ‘man’, ‘onbehouwen holbewoner’ of ‘vent’.
Ook zijn de bladenmakers dol op verkleinwoordjes: ‘Sienna Miller rockt haar stijltje
zo, dat ze haar plek in de style Queen lijst eerlijk veroverd heeft.’ Over rapster Kid
Sister: ‘Mocht je niet zo into rap zijn, hou dan in ieder geval haar outfitjes ter inspiratie
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in de gaten.’ En wat te denken van deze eigenschap van een ‘style queen’: ‘lak aan
trendjes (of je moet ze zelf starten)’.
En dan zijn er de vele alliteraties. Zo schrijven de medewerkers van Elle Girl over
hun ‘meest memorabele filmmomenten’, kun je in datzelfde blad testen of je een
‘bekrompen boerin’, ‘bewuste bonnie’ of ‘begripvolle bea’ bent, lezen we dat Kelly
‘een heerlijk hectische secretaresse is’, meldt een roze kop ‘Jim kikkert kinderen
op’ en kunnen we pagina's lang ‘lovely liefdesbrieven lezen’. Dan zijn er ook nog
combinaties die alleen maar líj́ken te allitereren totdat je ze uitspreekt: ‘gigakritische
girl’.

■ Ultra-glamoureus
De taal in meidenglossy's is kortom ‘ultra-crea-bea’. Maar is het taalgebruik in dat
opzicht wezenlijk anders dan dat in bijvoorbeeld de Tina, een tijdschrift dat zich op
jongere meisjes richt? Nee, niet echt eigenlijk. Ook in de Tina staan veel alliteraties
(zo treedt iedere Tina-lezeres toe tot de club van ‘Mazzelmeiden’) en verkleinwoorden
(‘Met je profiel kun je vriendinnetjes toevoegen en een echt vriendinnenboekje
maken’).
En zo zijn er nóg wat van die overeenkomsten. Zowel in de Tina als de glossy's
beginnen veel zinnen met kreetjes die een emotie uitdrukken. De volgende zin stond
bijvoorbeeld in de Girlz! Xtra: ‘Getsie, een jongen die naar zweet stinkt hoef ik echt
niet als toekomstig vriendje.’ In de Girlz! lazen we: ‘Joehoe, het is bijna voorjaar!’
En in de Cosmo Girl!: ‘Ai, hier vist Christina Aguilera modisch gezien toch écht achter
het (haar)net.’ En het wemelt er van de accent aigu's om woorden als én, héél, véél,
néé en metéén nadruk te geven: ‘De slappe lach (en úúúren buikpijn) na het lezen
van de boys bloopers’ (uit de Cosmo Girl!).
Voorvoegsels met een Griekse of Latijnse afkomst zijn ook ultrahip in glossy's en
Tina. Woorden als super en mega worden ‘hyperveel’ gebruikt. Zo kun je in de Girlz!
testen of je al dan niet ‘superbegripvol’ bent, heeft Fenna een ‘megatalentvol
vriendinnetje’ en lezen we in de Elle Girl: ‘De ultra-glamoureuze paillettenjurk (of
broek!) is terug van weggeweest.’ Wederom niet zo'n groot verschil dus met de
Tina, die het heeft over ‘gigapakketten’ en ‘supermoeders’.
Tot slot lezen zowel de Tina als de meidenglossy's alsof je zit te kletsen met een
vriendin. Het klinkt gezellig, knus en informeel, zoals de eerste zinnen uit de ‘editorial’
uit Girlz! X-tra: ‘Vind jij dit ook het ideale seizoen om veel te lezen? Lekker met een
kop thee op een kussen voor de verwarming in je kamer, of misschien gezellig
beneden bij de open haard.’

Bladenmakers zijn dol op verkleinwoordjes: ‘Mocht je niet zo into rap zijn,
hou dan in ieder geval haar outfitjes in de gaten.’

■ Niet té meisjesachtig
Maar in een glossy moet het allemaal niet té meisjesachtig worden, want de
glossylezeres voelt zichzelf natuurlijk al erg volwassen. Vergeleken met de Tina zijn
de onderwerpen van de meidenglossy dan ook minder kinderlijk (seks!), er staan
nauwelijks (vervolg)-stripverhalen in, de modellen zijn duidelijk kind-af en het papier
glimt uitbundiger. Maar ook de taal kan zich in verschillende opzichten spiegelen
aan de volwassenenglossy's.
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Zo grossieren de glossy's voor oud én jong in afkortingen. Vier voorbeelden:
celeb, abo, glam en BFF. (Weet jij wat die betekenen? Test nu je kennis van
meidenbladen! De uitslag vind je onder aan dit stuk, op de volgende bladzijde!)
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Maar als je de glossy's van volwassenen en die van jongeren naast elkaar legt,
springt één overeenkomst direct in het oog: de Engelse termen. We kunnen met
een gerust hart vaststellen dat die ‘hot’ zijn.
Neem nu deze lead in de Fancy over make-up: ‘De beautytrends van dit seizoen?
Nude, pastel en fel. Kortom, een colorful mix! Lezeres Erica laat zien hoe je jezelf
omtovert tot een beautiful babe. Kies jouw favo look!’ En zo zijn de artikelen in de
Cosmo Girl! opgedeeld in de volgende rubrieken: ‘Op de cover’, ‘CG! Hot now’, ‘CG!
Fun’, ‘CG! Get real’, ‘CG! Body & soul’, ‘CG! Look’, ‘CG! Boys’, ‘CG! Stars’ en als
laatste de dan toch Nederlands getitelde ‘CG! Elke maand’.
Sommige Engelse woorden worden creatief geschreven. Zo lezen we regelmatig
over girlz en boyz - soms zelfs met meerdere z's achter elkaar. Ook bij Nederlandse
woorden gebeurt dat, bijvoorbeeld in Girlz!: ‘Ook wat te mmmailen? Mail dan naar
(...)’, en uit de editorial in Cosmo Girl!: ‘Liefz & enjoy’.

■ Stuff uit oma's tijd
De Engelse termen worden voornamelijk en vaak gebruikt in de rubrieken waar de
nieuwste mode-, make-up- en shoppingtrends besproken worden (‘Hot Now: stuff
uit oma's tijd’) en in rubrieken over sterren (‘Confessions of a Teenage Dramaqueen’).
Aangezien deze rubrieken de paradepaardjes zijn van de internationaal gerichte
Elle en Cosmo, staan in de meidenvarianten van die twee bladen beduidend meer
Engelse termen dan in Fancy en Girlz!
In langere en serieuzere ‘real life stories’, zoals ‘Bo, Esmé, Tessa en Lisa zijn
een vierling!’ in de Fancy en ‘Deze girls verloren hun beste vriendin’ in Girlz! X-tra,
komt nauwelijks Engels voor. De meeste voorbeelden van meidenglossytaal die
hierboven zijn genoemd, vind je in dit soort stukken evenmin. Over het algemeen
geldt: hoe korter de tekst, hoe uitbundiger de taal. In de praktijk komt dat neer op
(sub)koppen, intro's, bijschriften en uitgelichte kreten. De opvallende teksten van
de bladen dus.
Het is duidelijk: de taal in meidenbladen is fris, origineel en uitbundig. Alsof ze is
opgemaakt met mascara en lipgloss, zorgvuldig opgebracht maar ook: zonder enige
terughoudendheid. Een beetje dus zoals een tiener dat doet die net de make-updoos
van haar moeder heeft ontdekt.
Uitslag test: celeb is de afkorting van celebrity's ‘beroemdheden’, abo van
abonnement, glam van glamorous, BFF van Best Friend Forever.
1 punt gescoord? Dan ben je een girlz-kneuter. Een score van 2 punten?
Mmmm, je bent een gaatwel-girlkenner. Jij kende 3 afkortingen: niet gek,
teen-magazine-moppie. 4 punten? Jij bent een rasechte
mega-meidenmagazine-maniak!

Metselaren of metselaars?
Herman Baljet - Almere
Iemand die ik van nabij ken, had ooit op het NOS Journaal gezien hoe Máxima in
een toespraak op prominente wijze het woord ‘metselaren’ gebruikte. De lichaamstaal
van mijn zegsvrouwe liet geen twijfel bestaan over de achterliggende gedachte: de
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prinses deed verschrikkelijk haar best, maar was tóch weer over een strootje
gestruikeld!
Ik kon haar geruststellen (of misschien stelde ik haar wel teleur): de
meervoudsvorm metselaars mag de gangbare zijn, Máxima's variant behoefde
geenszins te worden afgekeurd. Als overtuigend voorbeeld schoot me het verwante
woord leraren te binnen dat, omgekeerd en vooral in Vlaanderen, de variant leraars
kent. Ja, en toen volgden snel martelaars/martelaren, handelaars/handelaren...
Maar voor alle zekerheid ging ik bij thuiskomst in mijn Van Dale op cd-rom uit 2005
even kijken of het wel echt klopte met die metselaren.
Ontgoocheling!
Ik trof er alléén informatie aan over het geslacht: ‘de (m.)’. En pas na een extra
klikje op ‘eerste editie 1864’ vond ik de meervoudsvorm ‘(-s)’. Maar wacht eens
even: mag ik dan niet weten hoe het vandaag de dag met het meervoud van
metselaar is gesteld?
Gelukkig bewaar ik in de kast nog steeds een papieren Koenen van 1992, en zie,
mijn niet zo ‘verse’ Koenen stelde me in het gelijk! Ik vond bij metselaar: ‘(-s, -laren)’.
Nu kwellen mij nog de volgende vragen: kan Máxima zich in 2008 nog wel van de
meervoudsvorm metselaren bedienen, zonder dat kritische onderdanen daarbij de
wenkbrauwen optrekken? En waarom laat Van Dale, ons nationale standaardwerk,
zijn gebruikers in de steek als zij zich op de hoogte willen stellen van de thans correct
geachte meervoudsvormen (de meervouden van bijvoorbeeld handelaar, winkelier
en plaatje staan evenmin vermeld)?
Kortom: moeten we naast de digitale Van Dale op de taakbalk ook een papieren
Koenen in de kast hebben?

Naschrift Ton den Boon, hoofdredacteur Van Dale
Al in de twaalfde editie van de grote Van Dale (1992) hebben we ervoor gekozen
om bij samengestelde zelfstandige naamwoorden (zoals discodans, schoolbank)
en bij zelfstandige naamwoorden die gevormd zijn met een achtervoegsel al -aar,
-logie of -heid het meervoud alleen te vermelden als dit onregelmatig is, dus als de
woorden een ander meervoud zouden hebben dan de andere woorden op
bijvoorbeeld -dans en -aar.
De losse achtervoegsels zijn als apart trefwoord in het woordenboek opgenomen,
met een uitgebreide behandeling van de meervoudsvorming. Zo vindt men bij het
trefwoord -aar in de grote Van Dale (veertiende editie, 2005) niet alleen de
meervouden -s en -aren vermeld, maar ook een uitgebreide toelichting op de
meervoudsvorming bij de zelfstandige naamwoorden die met dit achtervoegsel zijn
gevormd, zoals handelaar en metselaar. Er staat onder meer: ‘het mv. op “-aren”
komt bij minder woorden voor dan dat op “-s”; als beide vormen voorkomen, wordt
in de gesproken taal vaak de -s-vorm, in de geschreven taal meer de -aren-vorm
gebruikt, die in heel veel gevallen dan ook als formeler beschouwd wordt’.
Voor gebruikers die vertrouwd zijn met deze behandeling van de meervouden, is
de weg naar deze informatie dan ook gemakkelijk te vinden in de jongste editie van
de grote Van Dale. Niemand hoeft dus terug te grijpen op de eerste editie van het
woordenboek.
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Antwoorden Taaltest
(zie bladzijde 195)
A. Spelling
1.
2.
3.
4.
5.

b. ammenooitniet
c. appelleren
a. gerecycled
a. noordoosten
c. whizzkid

B. Woordenschat
1.
2.
3.
4.

a. aquariumvis
c. steunweefsel
b. gevlamd
b. Romeins kledingstuk

C. Zoek de fouten
1. lijdt, een komma voor die, op stel en sprong, behoorde tot de beste of was een
van de beste, corporatefinanceadviseurs/corporate-financeadviseurs
2. magnifieke, afzienbare, voorkomen dat... overkomt (zonder niet) of ervoor
zorgen dat... niet ook overkomt

D. Extra
Voost en broost zijn de overtreffende trappen van respectievelijk voos
(‘nietszeggend’) en broos (‘breekbaar’).

Horstlog
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Nieuw geloof
De eindexamens zijn achter de rug. In de krant werd er geregeld over geschreven,
zodat ook mensen zonder schoolgaande kinderen van dag tot dag op de hoogte
konden zijn. Een opmerkelijk verschijnsel, lijkt me. Heeft iemand daar al eens op
gewezen? Toen ik eindexamen deed, in 1968, schreef nog geen enkele krant over
examens. Alleen na afloop, in hele kleine lettertjes, de lijst met geslaagden, in een
lokale krant. Verder helemaal niks. Blijkbaar is er iets grondig veranderd met die
examens, of met de krant, of met allebei.
Veel van dat geschrijf ging nu over ons dalend onderwijsniveau. Of althans over
de mening van sommigen dat het niveau daalt. Anderen lijken daarvan dan weer
niet zo overtuigd. Tamelijk eenparig lijkt me wel de mening dat er klassikaal
lesgegeven moet worden. De daling van niveau, al of niet vermeend, wordt
toegeschreven aan onder andere het sterk afgenomen klassikale lesgeven.
Groepswerk, discussies, werkstukjes maken, de knappe leerling die zijn zwakkere
medeleerling alles nog eens uitlegt, allemaal onzin en flauwekul. Tijdverlies. Ze
leren alleen maar kattenkwaad van elkaar. Laat de leraar gewoon weer voor de klas
zijn werk kunnen doen. Ook degenen die niet zo zeker weten of het niveau gedaald
is, lijken nu genegen de leraar weer te laten lesgeven.
Persoonlijk heb ik hierover geen uitgesproken mening. Wat vreemd genoeg mag
klinken voor een Nederlander, en stellig aanleiding is voor weer eens allerlei boze
mail. Maar het is niet anders. Aan mijn eindexamenjaar kunt u al zien dat ik zelf een
product ben van klassikaal lesgeven. Ik heb nooit iets anders meegemaakt, en deze
beperktheid kan gemakkelijk leiden tot een zekere vooringenomenheid pro klassikaal
lesgeven. Te meer daar ik aan mijn schooltijd geen slechte herinneringen heb. Maar
het is best mogelijk dat iemand met andere ervaringen andere vooroordelen koestert.
Zo komen we er niet.
Het klassikale lesgeven was tien, twintig en veertig jaar geleden iets wat bestreden
moest worden. Aldus het toen heersende geloof. En het is ook inderdaad bestreden,
en met redelijk succes. Maar nu is dat geloof verbleekt, of zelfs verdwenen. De grote
vraag is nu, of zou het moeten zijn: verruilen we het ene geloof voor het andere?
Er zijn, dunkt me, aanwijzingen dat de tegenwoordige hype pro ‘gewoon lesgeven’
niet minder ‘geloofsmatig’ is dan de ideologie van 1970. Een van de aanwijzingen
is dat je die mening ook massaal hoort verkondigen door mensen buiten het
onderwijs, en door mensen die van toeten noch blazen weten. Dat is weer net als
in 1970 en 1980.
Na mijn schooltijd en mijn studie ben ik zelf gaan lesgeven. Weliswaar niet op
een middelbare school, maar toch. Intussen ben ik 32 jaar verder, en ik ben niet tot
een voorkeur gekomen voor het een of voor het ander. Soms is klassikaal lesgeven
beter, soms niet. Slap misschien, kleurloos, zonder ‘onderwijsfilosofie’, ja, zo kunt
u mij wel karakteriseren.
Maar als het me vergund is om als kleurloos slap persoon zonder filosofie iets te
zeggen, wil ik graag als mijn mening formuleren dat ons onderwijs er veel baat bij
hebben zou als iedereen die er niets over te zeggen heeft, zou zwijgen. Soms is
klassikaal lesgeven beter, soms niet. Als we dat nu eens gewoon aan de leraar
(m/v) zouden overlaten?
Joop van der Horst
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‘De wind neemt gas terug’
Familie Hemelaar - Heiloo
Al geruime tijd ergeren we ons aan de taal van het NOS-weerbericht op
teletekstpagina 703. Waarom worden de zon, de wind en andere meteorologische
verschijnselen bijvoorbeeld zo vaak voorgesteld als een persoon, die iets doet of
wie iets wordt aangedaan?
- Morgen is het hele land beter maar de zon komt er goed bij.
- Mogelijk ontstaat hier en daar een stapelwolkje, maar daar heeft de zon
nauwelijks last van.
- De zon komt er bekaaid vanaf.
- Vrijdag is er meer ruimte voor de zon.
- De zon komt er maar mondjesmaat door.
- De zon weet soms een gaatje te vinden.
- De zon weet het kwik overdag op een graad of 5 boven nul te brengen.
- De zon krijgt morgen volop de ruimte.
- De wind neemt gas terug.
- De temperatuur doet duidelijk een stap terug.
- De temperatuur boekt vanaf woensdag wat winst.
- Komende week schampen enkele zwakke storingen het land.

En waarom gebruiken de schrijvers de weinige ruimte die zij tot hun beschikking
hebben - ruimte waar letterlijk elke letter telt - voor omslachtige en onzinnige
beschrijvingen van weersgesteldheden? Wij noteerden bijvoorbeeld:
- Door de stevige noordoostenwind hapert het kwik bij 19 °C.
- Deze barometerstand levert niet altijd helder weer op, maar wolken kunnen
soms ook hardnekkig zijn.
- Verder kan er een spatje motregen vallen.
- Morgen wordt het met moeite 2 graden.
- Later in de week staan er wisselvallige dagen op het programma.
- Vanaf woensdag produceren wolken regen.
- De regen gaat langzaam over in buien.

Dit alles stoort ons veel meer dan het weer.

Café SM: afkortingen op de kassabon
Mirjam Veenhof
Als student heb ik een bijbaantje bij de Albert Heijn, achter de kassa. Dit werk kan
soms neigen naar eentonigheid. Daarom verzin ik voor mezelf steeds uitdagingen
om het allemaal een beetje leuk te houden. Op een gegeven moment viel me op
dat producten op de kassa en op de bon vaak worden afgekort, en dit niet helemaal
zonder risico op misinterpretaties. Die komische afkortingen ben ik sindsdien gaan
bijhouden.
Sommige gerechten worden er op de bon niet bepaald smakelijker op, zoals
‘Kipfilet Nat’ voor ‘Kipfilet Naturel’. En met ‘Twents Volk’ en ‘Boerenvolk’ op je
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kassabon is het - ondanks de twee volkorenbroden in je tas - toch even of je een
hele bevolkingsgroep hebt aangeschaft.
Op het romantische en erotische vlak zijn er ook wat misverstanden te ontdekken.
Neem nu ‘DE Café SM’. Laat Albert Heijn zich in met obscene praktijken? Nee, het
gaat om Café Smooth van Douwe Egberts. En voor sommige mensen is het
misschien toch een beetje een domper als hun ‘Pepermuntkus’ of ‘Un Smac’ slechts
pepermuntkussentjes blijken te zijn, of een blikje Smacvlees van Unox. En heb je
‘lovehandles’ ontwikkeld? Aan Albert Heijn heeft het niet gelegen. Die waarschuwde
met de ‘Macaroni Bol’ al voor de dikmakende koolhydraten in de macaroni bolognese.
Verder leek het even of Albert Heijn genoeg kreeg van zijn eigen zuivel en de
appels van Hak, toen op de bon verscheen ‘AH Vla Ban’ en ‘Hak Appelmoe’ (bleek
om bananensmaak en moes te gaan). En ook met de vleeswaren gebeurt van alles.
Zo worden gebraden varianten als ‘Gebr Gehakt’ en ‘Gebr Beenham’ dankzij de
afkortingen welhaast bloedverwanten, klinken gekookte worsten als een bizar
streekproduct (‘Gek Gelderse’) en waan je je met de ‘Boterhamwors’ even in Den
Haag of Utreg.
En wat te denken van ‘Pistol Bruin’, ‘A Partjes’, ‘Toiletpap’ en ‘Mag Kip Soep’?
Dat gaat niet om een vader die op het toilet met een moordwapen en buitenissige
etenswaren zijn kip toestemming geeft om soep te eten. In zijn winkelwagen liggen
wel een pistoletje, aardappelpartjes, toiletpapier en kippensoep van Maggi.
En tot slot lijkt Albert Heijn iedereen vriendelijk te bedanken voor de boodschappen.
Alhoewel, vriendelijk? ‘Merci Ass’ staat er op het bonnetje. En iedereen? De
schijnbedankjes zijn natuurlijk alleen voor mensen die net een
assortimentsverpakking Merci-chocolade hebben aangeschaft.

Opmerkelijke afkortingen op de kassabon.

Onze Taal. Jaargang 78

217

Riemer Reinsma
Namen op de kaart
Walen, wielen, Welen
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.
Iedereen die weleens over een oude rivier- of zeedijk heeft gefietst is ermee
vertrouwd: de binnendijks gelegen meertjes die zijn ontstaan door kwelwater, of
doordat de dijk daar ooit is doorgebroken. Na zo'n ramp werd de dijk gedicht, maar
het meertje bleef achter, als een litteken. Vaak een prachtig litteken, want veel van
die watertjes zijn welig begroeid en herbergen een rijkdom aan vogels. Er zijn allerlei
namen voor zulke meertjes, onder andere waal, weel of wiel. En tientallen
plaatsnamen herinneren aan die oude dijkdoorbraken; bijvoorbeeld Reimerswaal
(Zeeland), De Weel (Noord-Holland) en Eck en Wiel (Gelderland).

■ Werveling
Vanuit de lucht gezien zijn de meertjes vaak kogelrond, en je zou dan ook bijna
denken dat het woord wiel hier een metafoor is. Maar in werkelijkheid is waal de
oorspronkelijke vorm, en dat woord heeft een andere herkomst. Waal is verwant
met het werkwoord wellen. Later ontwikkelde zich uit waal de vorm met een ee-klank,
en het eindpunt was de vorm met een ie.
Om misverstanden te voorkomen: de naam van de rivier de Waal heeft, taalkundig
gesproken, niets te maken met het woord waal voor dijkmeertjes. Dat de meertjes
een komvorm hebben, komt door de werveling van het binnendringende water. De
naam van de rivier de Waal daarentegen is afgeleid van een Germaans woord dat
‘de kromme, de bochtige’ betekende - toen al een rake typering voor deze traag
meanderende tak van de Rijn.

■ Hopeloos verouderd
Van niet alle plaatsnamen met waal is het voor honderd procent zeker of ze hun
naam aan dijkmeertjes danken. De naam Waalwijk bijvoorbeeld zou volgens de
naamkundigen Van Berkel en Samplonius (in hun boek Nederlandse plaatsnamen,
2006) óók kunnen slaan op een groep Walen (Franssprekenden) die lang geleden
in die buurt gewoond zou kunnen hebben.
Maar bij plaatsen in Zuid-Limburg, vlak bij Wallonië, is geen twijfel mogelijk. Zo
betekent de naam van Waalbroek ‘moeras waar Franstaligen wonen’ en van het
dorp Wahlwiller ‘boerderij waar Franstaligen wonen’ (willer komt van het Romaanse
villare, ‘boerderij’).
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De Valweel bij Nisse (Zeeland).
Foto: Henk van de Poel

Volgens Van Dale worden waal en weel nog steeds als soortnamen gebruikt, als
‘gewoon woord’ dus; het zijn de-woorden. Maar even bladeren in Google is voldoende
om te zien dat geen van beide meer in de levende taal voorkomt. Zoek je op de
woordcombinaties ‘de waal’ en ‘de weel’, dan vind je alleen een waslijst van bedrijven,
personen of locaties die De Waal of De Weel heten, en natuurlijk de rivier de Waal.
Maar als gewoon woord lijken ze hopeloos verouderd.

■ Mysterie
Is de keuze voor waal, wiel of weel regionaal bepaald? Daar lijkt het wel op. Het
gebied waar waal voorkomt, overlapt soms echter wel met de gebieden waar je wiel
respectievelijk weel tegenkomt, en die twee laatste overlappen onderling óók.
Een opvallend voorbeeld van overlapping is te vinden in de Rotterdamse wijk
Charlois. Hier liggen op een kilometer afstand van elkaar twee dijkmeertjes waarvan
het ene De Waal heet en het andere De Wiel. Allebei zijn ze vermoedelijk in 1533
ontstaan, toen in dit gebied een kreek door zijn dijken brak.
Dat de vorm met een a-klank hier vlak naast die met de ie-klank ligt, is eigenlijk
heel vreemd: de a-vormen zijn immers, zoals gezegd, veel eerder ontstaan dan die
met een ie-klank, en met de overgang van waal naar wiel (via weel) was waal als
‘gewoon woord’ verdwenen in dit gebied.
Hoe zit dat? De verklaring zou kunnen zijn dat de Rotterdamse meertjes hun
namen kregen van mensen die oorspronkelijk uit verschillende dialectgebieden
afkomstig waren - het welvarende Rotterdam trok destijds veel immigranten aan.
Misschien dat De Wiel zijn naam dus dankt aan omwonenden uit Friesland, een
gebied waar alleen de vorm wiel bekend is. En dat De Waal zo genoemd is door
immigranten uit Utrecht, waar alleen díé vorm voorkomt. Een minuscuul mysterie,
dat wel nooit opgelost zal worden.
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Guus Middag
Zong
Maar ja
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.
In het noordoosten van Brazilië stroomt een onbeduidende beek, de Riacho do
Navio. Het zou nog steeds een onbekend stroompje zijn geweest als de Braziliaanse
zanger en accordeonist Luiz Gonzaga (1912-1989) er in de jaren vijftig niet een lied
aan had gewijd. In het eerste couplet vertelt hij ons dat de Riacho do Navio stroomt
naar de Pajeú (een grotere rivier), die uitmondt in de São Francisco (een nog grotere
rivier), die weer uitkomt in volle zee. In een paar regels zingt Gonzaga zichzelf weg
van zijn geboortestreek, om er daarna met des te meer kracht naar terug te kunnen
keren. ‘Ach, was ik maar een vis’, zingt hij in het tweede couplet, dan zou ik tegen
de stroom in weer terug kunnen zwemmen, van de zee landinwaarts terug naar mijn
geliefde Riacho do Navio.
Er klinkt een sterk gevoel van verbanning in mee. Veel Brazilianen uit het arme
noordoosten werden door de economie gedwongen het platteland te verruilen voor
de grote stad. In hun harten groeide de heimwee - en die heeft Gonzaga met zijn
muziek aangewakkerd. Hij wil terug, zo zingt hij in het derde couplet, om zijn
boerderijtje (‘ranchinho’) weer te zien. Om een beetje te jagen. Om weer te kijken
naar het stierenvangen. Om weer naar de rodeo (‘vaquejada’) te gaan. Hij wil weer
inslapen bij het geluid van de ‘chocalho’ (een rammelaar of een rinkelstok), en de
volgende morgen wil hij weer gewekt worden door het zingen van de vogels, de
‘passarada’.

■ Zomers
‘Riacho do Navio’ is een heimweelied, een lofzang op het rustige leven in de
binnenlanden. Het wordt allemaal uitgedrukt in de vaak herhaalde refreinregel, die
door het achtergrondkoortje telkens met volle instemming en veel vrolijke vaart wordt
meegezongen - want er moeten heel wat lettergrepen in het ritme worden ingepast:
‘sem rádio e sem notícia das terras civilizadas’, ‘zonder radio en zonder berichten
uit de beschaafde wereld’.
Als je je er een Nederlandse bewerking bij voorstelt, dan zou je denken aan een
dialectversie van bijvoorbeeld Bennie Jolink of Daniël Lohues of Gerard van
Maasakkers. De Riacho do Navio zou de Schipbeek kunnen worden, de Verlengde
Hoogeveensche Vaart of het Burgemeester Delenkanaal. Maar zo'n plattelandsversie
is tot nu toe nog niet gemaakt. Merkwaardig genoeg heeft het lied van Luiz Gonzaga
ons bereikt als vlot en flutterig meezingzomerliedje, vertolkt door een nette
chansonnière met een ook op het punt van dictie en declamatie goed verzorgde
uitspraak van het Nederlands: Lenny Kuhr (1950) in 1980 met ‘Maar ja’.
Hoe heeft dat zo kunnen gebeuren? Het komt vast door Nazaré Pereira, een
Braziliaanse zangeres die het lied in 1979 naar Frankrijk bracht. Zij zong het met
een wat lichtere stem en een wat lichtere begeleiding, waardoor het wat zomerser
en frivoler klonk. Nog een verschil: aan het eind van elk couplet geen mooi
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wegtrekkende accordeonriedel, maar een koortje van hoge meisjesstemmen dat
ter opvulling de klanken ‘maja’ zong, vijf keer achter elkaar.

■ Vakantieliefde
‘Maja’ betekende niets, maar in de oren van een Nederlander klonk het als vijfmaal
een schouderophalend ‘maar ja’. Dat moet tekstschrijver Herman Pieter de Boer op
een idee hebben gebracht. Bij de zomerse melodie verzon hij een heel andere tekst:
over een meisje dat dan wel veel voor haar nieuwe leuke vakantieliefde voelt, maar
het allemaal toch ook nog niet zo zeker weet. En dus zingt zij tussen al haar
beweringen door telkens ‘maar ja, maar ja, maar ja, maar ja, maar ja’. Ze weet: ‘Je
tanden zijn zo wit, je ogen zuidelijk en zacht’, maar ja (5x): ‘Het is me nog niet
duidelijk wat jij van mij verwacht.’ En nog maar eens: ‘We passen bij elkaar, je bent
zo donker, ik zo blond’, maar ja (5x): ‘Ik ben een beetje bang, ik wou dat ik je maar
verstond.’ Steeds komt dit hinken op twee gedachten terug. In het refrein zegt Kuhr
dan maar eens een reeks onwrikbare waarheden op: ‘De zeeën zijn van water. De
aarde is van aarde. / De lucht die is van lucht. Dat zijn de vaste waarden.’ Maar wat
koop je daarvoor als je verliefd en in de war bent? ‘Die dingen weet ik goed. / Ik
weet alleen niet wat ik moet.’
Er zit verder geen ontwikkeling in de tekst, maar dat is logisch. Het lied gaat alleen
maar over de grote onzekerheid die aan elke nieuwe liefde kleeft: wordt het wat of
niet? Daarmee is het wel erg ver afgedreven van zijn Braziliaanse beekbron. Het
enige wat bewaard is gebleven, is het plezier om die ene lange refreinregel foutloos
en ritmisch correct uit te spreken: ‘sem rádio e sem notícia das terras civilizadas’.
Lenny Kuhr zingt op dezelfde plaats heel iets anders, maar ook bij haar zorgt het
snelle ritme voor vrolijkheid en een gevoel van triomf: ‘Ik heb me ondertussen toch
maar door je laten kussen.’ Zij lijkt dan misschien nog steeds wel te twijfelen, maar
ja: iedereen voelt wel aan dat zij, door zich te laten kussen, in haar hart allang een
beslissing heeft genomen.

De Braziliaanse zanger en accordeonist Luiz Gonzaga (1912-1989).
Foto: Patrick
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Frank Jansen
Hom of kuit
Alleen meerkeuzevragen in examen Nederlands?
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige Frank Jansen behandelt iedere maand zo'n kwestie, en
nodigt iedereen uit te reageren.
Nu de eindexamens Nederlands weer achter de rug zijn, is het tijd om te evalueren.
Als we afgaan op de aantallen klachten (10.752) was het vooral voor vwo'ers een
beproeving. De voornaamste klacht was dat de vragen ‘open’ geformuleerd waren
in plaats van als meerkeuzevragen. Moeten de open vragen voortaan inderdaad
plaatsmaken voor meerkeuzevragen?

Voorstander
Een belangrijk onderdeel van het schriftelijk vwo-examen Nederlands bestaat uit
vragen over een betogende tekst van zo'n drie kantjes. Uit de kwaliteit van de
antwoorden moet blijken dat de kandidaat een dergelijke tekst begrijpt. Dat wil
zeggen dat hij een weergave van die tekst in zijn eigen hoofd kan opbouwen, dat
hij ziet welke stappen de auteur zet om zijn standpunt te onderbouwen, en dat hij
die stappen stuk voor stuk kan beoordelen.
Wie eerlijk wil meten of een scholier zich de tekst inderdaad op die manier eigen
heeft gemaakt, heeft meer aan meerkeuzevragen dan aan open vragen. Het
belangrijkste argument daarvoor is dat de kandidaat alleen maar een letter hoeft in
te vullen. Daardoor kun je veel meer meerkeuzevragen stellen dan open vragen.
En dan geldt een algemene wet: hoe meer aspecten je van iets toetst, des te
zekerder je ervan kunt zijn dat de totaaluitslag een rechtvaardig beeld geeft. Een
ander argument is dat de beoordeling van leesvaardigheden van de kandidaat niet
beïnvloed wordt door de kwaliteit van zijn of haar schrijfvaardigheden, want dát
wordt met dit examen nu eenmaal niet getoetst.

Tegenstander
Het wrange van de kritiek op de open vragen die in de examens zouden zitten, was
dat het niet allemaal open vragen waren. Het waren als invuloefening vermomde
meerkeuzevragen (zie het voorbeeld hieronder), waarbij er niet de keuze werd
gegeven tussen een aantal letters, maar een aantal woorden. En dat terwijl open
vragen wel degelijk een erg goed idee zouden zijn.
Het begrijpen en beoordelen van betogen is van het allergrootste belang. En
daarbij is het belangrijk te beseffen dat de lezer de tekst in zijn hoofd actief moet
omwerken. Begrijpen is dus herscheppen. In dit licht zijn tekstvragen alleen zinnig
als die toetsen of de scholier dit herscheppen beheerst. Dat kan door middel van
vragen als ‘Geef het genuanceerde standpunt weer dat de auteur in de alinea's 1
en 2 inneemt inzake X.’ Echte open vragen dus.
In een vwo-eindexamen horen eerder meer dan minder open vragen thuis. Of
liever: de examenmakers zouden het als hun beroepseer moeten beschouwen om
echte open vragen te maken. Dat zijn vragen waarin de scholier zijn herstructurerend
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vermogen kan tonen. In plaats van een soort invulvragen die alleen maar verschillen
van meerkeuzevragen doordat de scholier zelf een woord moet vinden.

Wat vindt u ervan? Moet het examen Nederlands alleen uit
meerkeuzevragen bestaan?
Geef voor 17 augustus 2009 uw mening op onze website: www.onzetaal.nl/homofkuit.
Of stuur een briefkaart met ‘Examen: alleen meerkeuze’ of ‘Examen: ook open
vragen’ naar de redactie van Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In de
volgende aflevering de uitslag.

Uitslag vorige stemming
Mogen nieuwslezers hakkelen? U oordeelt genuanceerd. Een krappe meerderheid
van 181 inzenders (55%) vindt het hakkelen ongeoorloofd, met als voornaamste
redenen professionaliteit, voorbeeldfunctie en afleiding van de boodschap. In dit
verband wordt ook de suggestie gedaan om in Nederland net als bij de VRT een
taalfunctionaris aan te stellen. 148 inzenders (45%) willen gehakkel graag door de
vingers zien, omdat het de nieuwslezers menselijk maakt.
Opmerkelijk is dat nogal wat inzenders opbiechten met twee maten te meten: wat
hen bij de ene nieuwslezer stoort, vinden ze bij de andere geen probleem.

Vwo-examen Nederlands 2009
Vwo'ers moesten dit jaar onder meer vragen beantwoorden naar aanleiding van het
artikel ‘Grenzeloze literatuur’ uit HP/De Tijd, waarin literatuurwetenschapper Hans
van den Bergh zich keert tegen de opvatting dat er maatstaven bestaan om literatuur
en lectuur van elkaar te onderscheiden. Een voorbeeld van een ‘open vraag’:
Een schrijver kan gebruikmaken van verschillende typen argument, zoals
een argument op basis van: algemene normen en waarden, autoriteit,
een emotie, een gevolg, een vergelijking, een voorbeeld, of ervaring.
Welk van bovengenoemde typen argument wordt gehanteerd in de zin:
‘Op dit soort vragen is al zo'n 2400 jaar geleden door Aristoteles afdoend
antwoord gegeven.’?
En van een meerkeuzevraag:
‘Wie zich verzet tegen een dergelijke verplichte lijst, miskent dat insiders wel
degelijk over harde criteria beschikken om vast te stellen of een bepaald werk tot
de hogere literatuur gerekend mag worden of niet.’
Welke opvatting over literatuur blijkt impliciet uit deze zin?
A. Alle criteria om de literaire waarde van een boek vast te stellen moeten hard
gemaakt kunnen worden.
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B. De beoordeling of een werk tot de hogere literatuur behoort, berust met name
bij ervaren lezers.
C. Degenen die zich tegen een verplichte boekenlijst verzetten, zijn op literair
gebied outsiders.
D. Er zijn zo veel onmiskenbare literaire meesterwerken dat een literaire canon
gewenst is.
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Raymond Noë
InZicht
Wielerjargon
‘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.

Als het belang van een sport kan worden afgemeten aan het aantal woordenboeken
dat erover verschijnt, dan is wielrennen een heel belangrijke sport. Maar liefst drie
wielerlexicons komen er deze zomer uit. Twee zijn er al, van Marc De Coster en
Jan Luitzen, en een derde verschijnt eind juli, merkwaardig genoeg dus na de Tour
de France. Een vierde boek dat aangekondigd werd, over bijnamen van wielrenners,
is op het laatste moment doorgeschoven naar volgend jaar.
Wielertaal genoeg dus, maar wat ís het nu eigenlijk? Voor de meeste mensen is
het de taal van het wielrennen op tv, van commentatoren als Mart Smeets, Maarten
Ducrot en Michel Wuyts, een taal met vooral Franse en Vlaamse (maar ook steeds
meer Engelse) termen. Het zijn de woorden waarmee de heroïek van de grote
wielerrondes en de klassiekers beschreven wordt, de krachtsinspanningen (snokken,
stoempen, kwakken, diepgaan, aanzetten), het lijden (afzien, leegrijden, harken,
pap in de benen, bezemwagen), en de tactiek (afstoppen, sjassen, uit de wind
houden, lanceren). En ten slotte is het ook de taal van de verboden middelen, waar
wielrenners maar niet vanaf lijken te kunnen blijven, getuige de vele dopingtermen,
zoals pep, pot Belge, zich prepareren, slikken en bloeddoping
Het woordenboek van Marc De Coster gaat vooral over dit soort woorden, de taal
van het peloton - hoewel er ook wel termen uit het veldrijden en baanrennen zijn
opgenomen. Zijn Wielerwoordenboek uit 1989 was al een klassieker, en het nu
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verschenen Groot wielerwoordenboek is daar een herziene en uitgebreide versie
van. Hij beschrijft niet alleen de herkomst en betekenis van termen, maar geeft ook
bekende uitspraken, bijnamen en anekdotes, en veel van zijn 1700 lemma's worden
geïllustreerd met citaten uit de media.
Dat er qua fietsjargon meer is dan de ‘taal van de Tour’ bewijst Jan Luitzen met
zijn Wielersportwoordenboek. Hierin ook de taal van de ronde- en criteriumrenners,
maar bovendien termen uit de andere takken van fietssport, zoals het mountainbiken,
fietscrossen, baanrennen, veldrijden, toerfietsen en kunstfietsen (ja, dat bestaat
echt). Sommige van de 2343 lemma's, vooral die over technische termen, worden
verduidelijkt met tekeningen, en sommige onderwerpen worden uitgediept in
kaderteksten.
• Groot wielerwoordenboek. Van asfalteczeem tot Zoetemelk-positie is
een uitgave van Thomas Rap en kost €24,90 (gebonden, 404 blz.). ISBN
978 90 6005 805 3
• Van Dale Wielersportwoordenboek. Van afloper tot zweetdief kost €22,50
(gebonden, 235 blz.). ISBN 978 90 6648 921 9

■ Brussels lexicon

Het authentieke Brussels is een Vlaams, om precies te zijn Zuid-Brabants dialect,
dat tot in de negentiende eeuw de taal van bijna heel Brussel was, maar dat sinds
de Belgische onafhankelijkheid in rap tempo werd verdrongen door het Frans.
Vandaag de dag wordt het nog maar door een kleine minderheid van de bevolking
gesproken, maar het mag zich verheugen in een groeiende populariteit. Die heeft
nu zelfs geleid tot de publicatie van het Brussels lexicon, met daarin woordenlijsten
Nederlands-Brussels en Brussels-Nederlands. De lijsten bevatten elk zo'n zesduizend
woorden, en geven enkel de equivalenten ervan - grammaticale en andere informatie
is niet toegevoegd.

Brussels lexicon van Sera de Vriendt en Marcel de Schrijver is een uitgave
van De Academie van het Brussels en kost €15,- plus porto (ingenaaid,
367 blz.). Bestellingen bij Mark Quintelier: mquindek@skynet.be. ISBN
978 90 8141 210 0

Koffietafelboek over taal
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Er zijn mensen die zó gefascineerd zijn door taal en woorden dat ze er een boek
over schrijven. Jan Flamend is zo iemand en Weg van woorden is zo'n boek: een
soort winkel van Sinkel waarin van alles te vinden is over woordgrappen,
taalanekdotes, nieuwvormingen, verbasteringen en beeldspraak, over
taalverschijnselen en communicatie, over ‘taal in beeld’ en over schelden en
beledigen. Een terugkerend thema in dit prachtig uitgevoerde kijk- en bladerboek
is het grensgebied tussen woord en beeld, en het is dan ook rijkelijk geïllustreerd,
met onder meer reproducties van kunstwerken, en foto's van Bert Ramakers.

Weg van woorden is een uitgave van De Cavalerie/Van Halewyck en kost
€34,- (gebonden, 165 blz.).
ISBN 978 90 5617 912 0

Beeldspraak in het bedrijfsleven

Managersjargon heeft geen goede naam, vooral door de vele Engelse vaktermen
die volgens sommigen enkel dienen om te verhullen dat de manager in kwestie visie
noch vakkennis heeft. Maar de taal van managers kenmerkt zich ook door
beeldspraak, die creatiever is dan de Engelse gebakkenluchtwoorden, en die meestal
gebruikt wordt om een lang verhaal kort te maken: de slaapzakken aan elkaar ritsen,
met te weinig lood duiken en (niet) voorbij het nietje lezen. In Praat je poten uit de
klei worden bijna tweehonderd van dit soort metaforen en vergelijkingen uitgelegd,
hoewel veel ervan - kruiwagen vol kikkers, Calimero-effect, Duracell-konijntje, gouden
handboeien, golflengtegesprek - weinig uitleg nodig hebben.

Praat je poten uit de klei. Beeldspraak op de werkvloer van Daan Haan
is een uitgave van Bruna en kost €14,95 (gebonden, 124 blz.). ISBN 978
90 229 9496 2
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■ Vertalersnummer Tirade

De 428ste aflevering van het literaire tijdschrift Tirade is een themanummer over
vertalers en vertalingen. Hierin wordt 26 gerenommeerde vertalers naar hun mening
gevraagd over onder meer onvertaalde meesterwerken, vertaalfouten en
vertaalvondsten, onvertaalbare zinnen en mooiste woorden, vertalersprijzen en
‘stemmen en stijlen’. Daarnaast is van elke vertaler een proeve van zijn of haar
kunnen opgenomen. Dit ‘forumoverzicht’ van vertaalde fragmenten en meningen
wordt aangevuld met enkele artikelen, onder meer over de Perzische Harry
Potter-vertalingen.

Tirade 428 is een uitgave van Van Oorschot en kost €12,50 (gelijmd, 176
blz.). Bestellingen: www.tirade.nu. ISBN 978 90 282 1058 5

■ Aanwijswoordenboekje

Het nieuwste woordenboek van Van Dale bevat geen woorden. Het is een
zogenoemd aanwijswoordenboek, waarin foto's en afbeeldingen van zo'n vijfhonderd
zaken staan die aangewezen kunnen worden tijdens de conversatie met
anderstaligen. Het is bedoeld voor vakantiegangers, en heeft daarom een
‘paspoortformaat’. Onderwerpen: reizen, overnachten, eten en drinken, winkelen,
activiteiten en noodgevallen.

Van Dale Aanwijswoordenboek kost €7,50 (ingenaaid, 96 blz.). ISBN 978
90 6648 047 6

■ Wetenschappelijke plantennamen
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Plantenkenner Wim Oudshoorn heeft tientallen boeken over planten en tuinieren
geschreven, maar zijn boek Plantennamen nader verklaard is het eerste waarin hij
ingaat op de naamgeving van planten. Behalve een volksnaam hebben alle planten
een Latijnse, wetenschappelijke naam volgens de ‘binaire nomenclatuur’, die is
samengesteld uit een geslachtsaanduiding plus een soortnaam (zo heet de
gatenplant in het Latijn Monstera deliciosa). In zijn boek verklaart Van Oudshoorn
de namen van ongeveer 2100 bekende kamer-, kuip- en tuinplanten, waarbij hij
uitlegt waarom een plant juist die naam heeft gekregen. Zo blijkt in het geval van
Monstera deliciosa het eerste deel van de naam te maken te hebben met de
merkwaardige vorm van de bladeren, en het tweede deel met de zoete smaak van
de bloemkolf.

Plantennamen nader verklaard is een uitgave van Kosmos en kost €12,50
(gebonden, 128 blz.). ISBN 978 90 215 4543 1

■ Friese taalgids

‘Goeie!’ is een gebruikelijke begroeting in Friesland, en ook de titel van het nieuwste
deel in de reeks dialectgidsen op zakformaat van uitgeverij In Boekvorm, dat over
het Fries gaat. Het met veel foto's en plaatjes geïllustreerde boekje is geschreven
door Arjan Hut, voormalig stadsdichter van Leeuwarden, en Elizabeth Hietkamp.
Het biedt een eerste kennismaking met het Fries en de verschillende variëteiten
daarvan. Gedichten en tekstfragmenten worden afgewisseld met korte stukjes over
uitspraak, woordenschat, grammatica, literaire prijzen en Friestalige muziek.

Goeie! Taalgids Friesland kost €14,50 (ingenaaid, 120 blz.). ISBN 978
90 77548 53 0

■ Talen van de wereld
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Het boek 1000 talen van de wereld geeft encyclopedische informatie over talen:
oorsprong en geschiedenis, het schriftsysteem, aantal sprekers en speciale
kenmerken. Per wereldregio worden de belangrijkste talen in het kort beschreven,
en daarnaast wordt er beknopte informatie gegeven over een aantal kleinere talen.
Er zijn aparte hoofdstukken over ‘bedreigde talen’ en ‘dode talen’. Het boek is mooi
verzorgd en rijkelijk van illustraties voorzien. Lezers van Onze Taal kunnen het boek
met korting bestellen op www.onzetaal.nl/boeken.

1000 talen van de wereld van Peter K. Austin is een uitgave van Fontaine
en kost €29,95 (gebonden, 288 blz.). ISBN 978 90 5956 287 5

■ Dialect op school?

De Nederlandse dialecten en streektalen mogen zich verheugen in een groeiende
belangstelling, die zich onder meer uit in erkenning en steun door de overheid. Maar
wat is de toekomst van de dialecten? Hoelang zullen ze nog gesproken worden?
En welke rol speelt het onderwijs daarin? Dat laatste was de centrale vraag van de
in 2008 in het Zeeuwse Rilland gehouden streektaalconferentie ‘Dialect, van schoot
tot school?’ De teksten van de presentaties die die dag werden gehouden door
streektaal- en onderwijskundigen, zijn nu gebundeld in een gelijknamige publicatie.
Ze gaan in op de argumenten voor en tegen dialect op school, op hoe het onderwijs
in de praktijk zoal met dialect omgaat, en wat we in de toekomst kunnen verwachten.

Dialect, van schoot tot school? onder redactie van Roeland van Hout e.a.
is een uitgave van de Stichting Nederlandse Dialecten en kost €12,50
excl. porto (gelijmd, 96 blz.). Bestellingen:
josswanenberg@erfgoedbrabant.nl.
ISBN 978 90 73869 11 0

■ Drents woordenboek online
Sinds begin juni staat de digitale versie van het Woordenboek van Drentse dialecten
online. Men kan er de betekenis van Drentse woorden in opzoeken, maar ook de
Drentse vertaling van Nederlandse woorden. Bovendien kan er gezocht worden op
delen van woorden. Het woordenboek is te raadplegen op
www.drentswoordenboek.nl.

■ Oudnederlands woordenboek online
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Het oudste Nederlands (tot en met de twaalfde eeuw) wordt beschreven in het
Oudnederlands woordenboek. Dit woordenboek is sinds mei van dit jaar online te
raadplegen op de website van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie: www.inl.nl.

En verder
■ Boerderijnamen in Voorst van Dirk Otten. Lexicon van negenhonderd
boerderijnamen in de Veluwse plaats Voorst uit de periode 800-2000. Met kaarten
en foto's. IJsselacademie, €24,95 (gebonden, 196 blz.). ISBN 978 90 6697 197 4
■ Afrikaans. Een drieluik, onder redactie van Hans den Besten e.a. Bundeling
van twaalf voornamelijk Afrikaanstalige wetenschappelijke artikelen over aspecten
van de Afrikaanse culturele identiteit, letterkunde en taalkunde. Stichting
Neerlandistiek VU, €25,- excl. porto (gelijmd, 256 blz.). Bestellingen:
j.noordegraaf@let.vu.nl. ISBN 978 90 8880 010 8
■ In de startblokken van Berna de Boer e.a. Cursusboek Nederlands voor
Duitstaligen. Voor beginners; leidt op tot niveau A2 van het Europees
Referentiekader. Met dvd. Coutinho, €32,- (ingenaaid, 182 blz.). ISBN 978 90 469
0146 5
■ Op naar de eindstreep van Henny Taks en Katja Verbruggen. Cursus Nederlands
voor Duitstaligen. Voor gevorderden; leidt op van niveau A2 naar B2 van het
Europees Referentiekader. Met dvd. Coutinho, €42,50 (ingenaaid, 318 blz.).
ISBN 978 90 469 0149 6
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Redactie Onze Taal
Tamtam
Hoogleraren pleiten voor Nederlands
De opkomst van het Engels als voertaal op universiteiten is al vaak bekritiseerd,
maar nu is er een aanzienlijk gezelschap in actie gekomen: in een brief roepen
veertien hoogleraren Nederlandse taalkunde (‘en aanverwante terreinen’) minister
Plasterk van Onderwijs op maatregelen te nemen om het Nederlands als voertaal
op universiteiten te waarborgen. Zij vinden dat ‘het wetenschappelijke, culturele en
maatschappelijke belang van Nederland en alle Nederlanders gediend is met het
voortbestaan van het Nederlands als voertaal van de wetenschap’.
‘Een goed verankerde positie van het Nederlands kan bereikt worden wanneer
het Nederlands als vanzelfsprekend gebruikt wordt op de universiteiten, tenzij er
gegronde redenen zijn om een andere taal te hanteren’, aldus de hoogleraren.
Hiermee sluiten ze aan bij het rapport Nederlands tenzij..., dat de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in 2003 publiceerde. De
ondertekenaars erkennen dat doceren en publiceren in andere talen soms effectief
is; het gebruik van verschillende talen kan bovendien ‘een extra bijdrage leveren
aan ieders intellectuele ontwikkeling’. Maar het Nederlands verdient de voorkeur
‘wanneer het past in een wetenschappelijk discours van deskundigen op een voor
Nederland specifiek gebied’.

Waalse gemeenten mailen vaker in andere landstaal
Waalse gemeenten zijn vaker dan Vlaamse gemeenten bereid om e-mails te
beantwoorden in de andere landstaal. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaamse
Radio 1-programma Peeters en Pichal onder Belgische gemeenten. Van de Vlaamse
gemeenten is 34% bereid in het Frans te antwoorden, terwijl 42% van de Waalse
gemeenten best in het Nederlands wil reageren.
De radiomakers stuurden alle Vlaamse gemeenten een Franstalige en alle Waalse
gemeenten een Nederlandstalige e-mail, waarin ze zich voordeden als iemand die
in de gemeente wil komen wonen en informatie wenst over subsidies voor
zonnepanelen. In Vlaanderen was de weigering om in de andere landstaal te
antwoorden niet alleen groter, maar soms ook tamelijk onomwonden. Drie gemeenten
(Buggenhout, Aartselaar en Peer) lieten expliciet weten niet in het Frans te willen
reageren.
Tijdens de uitzending van Peeters en Pichal waarin de resultaten bekend werden
gemaakt, zei Wallonië-kenner Guido Fonteyn niet verbaasd te zijn over de uitslag:
‘In tegenstelling met wat velen in Vlaanderen denken, hebben Walen niet zo veel
complexen om hun taal. Vlaanderen gaat om historische redenen veel sneller in het
defensief.’
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Ruud Hendrickx: de nieuwe Vlaamse hoofdredacteur van Van Dale.
Foto: ©VRT

Ruud Hendrickx hoofdredacteur Van Dale
Ruud Hendrickx is in mei benoemd tot Vlaams hoofdredacteur van Van Dale groot
woordenboek van de Nederlandse taal, als opvolger van Dirk Geeraerts. Samen
met de Nederlandse hoofdredacteur Ton den Boon zal hij verantwoordelijk zijn voor
de inhoud van het woordenboek. Hendrickx is vooral bekend als taaladviseur bij de
Vlaamse radio- en televisieomroep VRT, een functie die hij zal blijven vervullen. Hij
schreef onder meer het Stijlboek VRT, een praktijkgids met taaltips voor
tekstschrijvers, journalisten en programmamakers. Ook is Hendrickx lid van het
Taaladviesoverleg van de Nederlandse Taalunie.
Als hoofdredacteur van Van Dale wil Hendrickx ervoor zorgen dat er meer Vlaamse
woorden in het woordenboek verschijnen. Veel van dergelijke woorden - zoals
foertstem (‘proteststem’), relanceplan (‘herstelplan’) en pletwals (‘stoomwals’) - staan
simpelweg niet in het woordenboek omdat ze niet bekend zijn bij de Nederlandse
redactie. ‘Van Dale beseft dat er een inhaalbeweging nodig is en daarom ben ik er
nu’, aldus Hendrickx in De Standaard.

Niet méér grove taal op tv
Sinds 2003 voert het onderzoeksbureau TNS NIPO in opdracht van de Bond tegen
het vloeken elk jaar de vloekmonitor uit: een onderzoek naar de hoeveelheid grove
taal op televisie. Tot nu toe bleek telkens dat er meer werd gevloekt en gescholden
dan het jaar ervoor. Maar dat is dit keer anders. Voor het eerst sinds vijf jaar is het
aantal grove taaluitingen niet toegenomen, zo blijkt uit de resultaten van de
Vloekmonitor 2008. Dit is vooral te danken aan de publieke zenders, waar duidelijk
minder ruwe taal wordt gebruikt. De grootste verandering heeft plaatsgevonden bij
BNN: bij de publieke jongerenomroep is het aantal onbeschaafde woorden
gehalveerd van gemiddeld 7,4 naar 3,6 woorden per uur. Maar door een toename
bij de commerciële zenders is het totale aantal grove taaluitingen op tv toch gelijk
aan dat van vorig jaar.
Gemiddeld was er in 2008 1,6 keer per uur een grof woord te horen. De meeste
onfatsoenlijke woorden werden geregistreerd tijdens series (27%), gevolgd door
films en documentaires (16%) en kinderprogramma's (inclusief tekenfilms, 10%).

Onze Taal. Jaargang 78

Onze Taal. Jaargang 78

223

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).

Nooit ente nimmer
Paul J. Marcus - Amsterdam
Geregeld is het op radio en televisie te horen. Zoals op 9 januari, op radio 1, toen
een geïnterviewde politicus zei: ‘nooit en tenimmer’ (of ‘nooit ente nimmer’?). Ik
weet niet wie daarmee begonnen is, maar Geert Wilders gebruikt deze uitdrukking
om de haverklap. En anders wel zijn partijgenoten. Zo zei PVV'er Hero Brinkman
14 april bij Pauw & Witteman dat zijn partij de aanstelling van Ali Eddaoudi als
‘legerimam’ ‘nooit ente nimmer’ zou steunen.
Het moet natuurlijk zijn nooit ofte nimmer, waarbij ofte de oude versie van of is.

Verdachte
Marieke van Buytene - Den Haag
Ik erger me aan het politiek - of eigenlijk juridisch - correcte gebruik van verdachte
als er wordt bedoeld: de werkelijke dader. in de vierentwintig uur na de aanslag op
Koninginnedag in Apeldoorn werd de man in de zwarte Suzuki Swift in alle
nieuwsuitzendingen ‘verdachte’ genoemd, terwijl half Nederland getuige was geweest
van zijn misdaden. Die overdreven correctheid beperkt zich niet tot het Nederlands.
Zo werd in een aflevering van een Amerikaanse misdaadserie consequent het woord
suspect gebruikt tijdens het opstellen van een daderprofiel.

Kromme vliegtuigtaal
Theo Geels - Gouda
Ik reis nogal eens per vliegtuig en erger me dan rot aan/verbaas me over/lach me
een kriek om de taal die stewardessen gebruiken of die op de van tevoren
opgenomen bandjes staat. Zo spreekt men in de berichten die over de hoofden van
de passagiers worden uitgestrooid dikwijls onnodig deftig over ‘compartimenten’
(‘bagagekastjes’) of men gebruikt ouderwetse zinsconstructies als: ‘welke zich boven
uw hoofd bevinden’. Of men praat krom als: ‘zodra als de deuren gesloten zijn’.
Maar ik kreeg werkelijk de stuipen toen ik ze voor het eerst hoorde vertellen dat
men tijdens de verkoopronde alle ‘voorname’ valuta accepteerde. Het klinkt werkelijk
of het vertaald is uit het Engels door iemand die in Korea woont met een Nederlandse
moeder en een Russische vader.
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De bewolking breidt uit
René Appel - Amsterdam
Er is een sterke neiging om overgankelijke werkwoorden onovergankelijk te maken,
en dus zonder lijdend voorwerp te gebruiken. Het lijdend voorwerp, bijvoorbeeld de
weg in ‘Rijkswaterstaat verbreedt de weg’, wordt dan onderwerp: ‘De weg verbreedt.’
Deze tendens is ook zichtbaar bij wederkerende werkwoorden (zoals zich
vernieuwen, zich kwalificeren, zich uitbreiden, zich opheffen) die worden ontdaan
van hun wederkerend voornaamwoord zich, zodat de volgende constructies
gebruikelijk worden:
-

De Volkskrant vernieuwt.
Dit gebouw kwalificeert als een van de meest duurzame gebouwen van Europa.
De bewolking breidt uit naar het noorden.
Antiquariaat Wout Vuyk heft op.

Het lijkt soms of er een verbod rust op het gebruik van de lijdende vorm. Klinkt ‘De
Volkskrant wordt vernieuwd’ soms te passief? Of ‘Antiquariaat Wout Vuyk wordt
opgeheven’?

Foto: René Appel

Gesignaleerd
Ja toch?
Cor Nelisse - Rotterdam
Jort Kelder interviewde onlangs in zijn tv-programma Bij ons in de PC de jonge,
succesvolle en steenrijke zakenman Niels Voorbach. Terwijl beide heren aan het
roer van Voorbachs jacht stonden, ontspon zich het volgende gesprek:
Kelder: ‘Op wat voor leeftijd zou je moeten stoppen met werken, moet je
klaar zijn?’
Voorbach: ‘Ik zou wel echt voor mijn veertigste willen stoppen met werken.’
Kelder: ‘Ja toch?’
Voorbach: ‘Ja.’
Kelder doet het vaker, maar ook bij anderen hoor je het steeds meer, dat ja toch?
(of korter: toch?) als reactie op een antwoord. en telkens maakt het een wat rare
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indruk: een vraagsteller die zijn instemming met het verkregen antwoord betuigt
door nog even te informeren of de ondervraagde het zelf met zijn eigen antwoord
eens is - alsof die in een paar seconden van gedachten zou kunnen veranderen.
Beter: alsof niet de ondervraagde het antwoord heeft gegeven, maar de ondervrager.
Maar je kunt dat ja toch? na een antwoord ook anders zien: als een compacte,
effciënte en dus handige manier om te zeggen: ‘Dat vind ik ook, en terecht, en daar
denk jij dus net zo over.’

Leaseauto
Kerstin van Tiggelen - Dronten
In enquêtes waarin gevraagd wordt naar het soort auto dat men rijdt, is er vaak de
keuze tussen ‘privéauto’ en ‘leaseauto’. Ons bedrijf ‘least’ geen auto's, maar koopt
ze. Mijn auto is dus geen privéauto, maar ook geen leaseauto. Dat het geen
‘bedrijfsauto’ of ‘bedrijfswagen’ genoemd wordt, begrijp ik. Die termen hebben
betrekking op bestelbusjes en dergelijke, en die worden blijkbaar niet bedoeld.
Auto van de zaak is echter een sluitende omschrijving en het enige juiste
tegenovergestelde van ‘privéauto’. Overigens zie ik deze betekenisverschuiving ook
steeds vaker in managementbladen.
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl

Een miljoen werknemers vreest voor behoud baan
TC/Tubantia
Op de luchthaven komt een speciaal goudvishotel. Daar worden de vissen
in de watten gelegd, totdat hun eigenaar ze weer ophaalt.
Nu.nl
Reclamefolder Cook & Co

In verband met de dodenherdenking van 4 mei a.s. zouden we graag een
opgeruimd kerkhof zien. We willen U dan ook vragen, om voor 3 mei a.s.
alle dode materialen van de graven te verwijderen.
Ingezonden mededeling Brooksblad
Poster dorpskerk
Stimuleringsplan spruitenafzet oogst lof
Degroentenenfruit.nl

Onderbroeken te kort in gevangenis
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De overbevolking in de Hasseltse gevangenis heeft onverwachte gevolgen.
Zo kampt de gevangenis met een acuut tekort aan onderbroeken.

Gazet van Antwerpen
Overheid verplicht dakloze asielzoekers op te vangen

De Morgen
Ook het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft het over
paviljoens. Het gaat om noodopvanglocaties voor 250 mensen van
hard kunststof.

Nrc.next
Uitslag vorige poll
Ben jij ook een van die zes Nederlanders die reageert als er pollen in de
lucht zijn? Dan ben je niet alleen.
Gezondheidsplein.nl
Tankstation Shell in Oss
Foto: Ilona Lunenburg
Verdachte van liquidatie op A73 vrijgelaten
Nieuws.nl
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‘Het gladstrijken van de laatste plooien’
De taal van de diplomaat
Ruud van der Helm
Diplomaten moeten conflicten met andere landen voorkomen zonder op
lange tenen te staan. Tegelijk moeten ze ook de eigen doelen halen. En
uitleggen waarom ‘thuis’ dingen mogen die elders ondenkbaar zijn. Taal
speelt daarbij een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol. Aanvaarding
of erkenning? Spijtbetuiging of excuus? Voor de diplomaat is het een
wereld van verschil. Over taalkundig koorddansen voor gevorderden.

Foto: © Juice Images

In het Pentagon-jargon heten burgerslachtoffers ‘nevenschade’ en met de
Bosnische generaal Mladić had het Nederlandse leger ‘nogal eens wat misverstanden
en communicatiestoornissen’. Wie mee wil tellen op internationaal niveau kan er
onmogelijk omheen: taal is in de diplomatie het belangrijkste instrument. Niet voor
niets wordt van een diplomaat gezegd dat hij je kan vertellen naar de hel te lopen
op een manier dat je daadwerkelijk uitkijkt naar de reis. Tegelijkertijd moet een
diplomaat ook op zijn tellen passen. Eén ondiplomatiek woord kan diezelfde hel ook
zomaar doen losbarsten.
Diplomatieke taal heeft dan ook zijn eigen regels en codes. Sommige daarvan
liggen vast, maar het merendeel komt tot stand binnen een spel van elkaars grenzen
aftasten zonder deze te overschrijden. Voor een buitenstaander is diplomatieke taal
daardoor vooral omzichtig, ontwijkend en pompeus. En toegegeven: de diplomatie
houdt het taalaura graag in stand met terloopse Franse rudimenten, tenenkrommende
understatements en verhullende vaktermen. Waarom kunnen diplomaten niet gewoon
zeggen wat ze bedoelen? En wie bepaalt wat de regels zijn?

■ Rookgordijn
Het is iedereen bijna instinctief duidelijk: wie diplomatiek moet zijn, kan het maar
beter niet recht voor zijn raap zeggen. Een hoogoplopende ruzie wordt dan al gauw
teruggebracht tot een ‘zakelijk verschil van inzicht’, een moeizame onderhandeling
tot ‘het gladstrij-
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ken van de laatste plooien’ en een vervelend besluit dat eigenlijk al genomen is tot
een ‘intentie’. Van een afstand lijkt diplomatieke taal vooral op een rookgordijn van
nietszeggende termen en clichématige uitdrukkingen. Maar schijn bedriegt:
diplomatieke taal is wel degelijk doelgericht. Om de hete brij heen draaien is dus
niet voldoende. Als de boodschap niet overkomt, is de missie niet geslaagd. Wie
met veel omhaal van woorden zijn schoonmoeders culinaire eer niet wil kwetsen,
maar zich een volgende keer toch weer met een stoïcijnse glimlach door die
smakeloze niertjesquiche moet worstelen, die heeft gefaald.
In de relaties tussen landen geldt precies hetzelfde. Juist internationale diplomatie
gaat over het onderhouden van relaties om ze te kunnen gebruiken bij het bereiken
van je eigen doelen. In de klassieke diplomatie is het hoofddoel het voorkomen van
een conflict of het oplossen ervan. Maar in de eigentijdse diplomatie gaat het ook
om het overhalen van anderen om een standpunt te steunen, of om het uitleggen
van het beleid van een land (de zogenoemde publieksdiplomatie). Nederland heeft
dan ook wel een reputatie hoog te houden: hoe leg je uit dat je drugs vrij kunt kopen,
homo's met elkaar kunnen trouwen en Geert Wilders geen cineast is?

■ Tactvol en tactisch
Diplomatieke taal is in essentie gericht op het bereiken van een resultaat waar beide
partijen mee verder kunnen en dat het minst schadelijk is voor de eigen positie. Dat
het daarbij geregeld koorddansen is, lijdt geen twijfel. Als het gaat om internationaal
imago en nationale trots, blijken grenzen vaak eerder bereikt dan gedacht. Een
diplomatiek geschil wordt door de aangevallen partij al gauw uitgelegd als een
‘inmenging in binnenlandse aangelegenheden’, terwijl de verwerende partij het zal
gooien op een ‘misverstand’, hoeveel waarheid er ook achter dit ‘misverstand’
schuilgaat. Het afbreken van diplomatieke betrekkingen maakt wel de standpunten
duidelijk, maar toenadering wordt er juist door bemoeilijkt. Dat maakt verzachtende
en constructieve taal noodzakelijk: de harde waarheid brengt de partijen in
verlegenheid of leidt tot escalatie. Diplomatieke taal is dan ook tegelijkertijd tactvol
en tactisch. Een diplomaat legt eerder de nadruk op wat wél gezegd kan worden
en is getraind - soms door schade en schande - om mogelijk als agressief of
ongepast ervaren taal te vermijden.
Een mooi voorbeeld is de relatie tussen Nederland en Indonesië. Die relatie is diplomatiek gezegd - historisch gecompliceerd. Jarenlang waren de erkenning van
de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring van 1945 (de ‘Proklamasi’) en de
excuses voor het gewelddadige Nederlandse optreden heikele punten die het liefst
niet bij naam werden genoemd. Pas in 2005 werd diplomatiek de beslissende stap
gezet. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot was aanwezig bij de
viering van de Indonesische onafhankelijkheid en sprak daar namens de Nederlandse
regering ‘de politieke en morele aanvaarding’ van de Proklamasi uit, want ‘met de
kennis van nu moet [men] constateren dat Nederland destijds aan de “verkeerde
kant van de geschiedenis” is terechtgekomen door niet tijdig de onafwendbaarheid
van de Indonesische onafhankelijkheid te onderkennen’.
Ook kwam het tot een spijtbetuiging voor het aangedane leed. Maar de goede
luisteraar kon het niet misverstaan: aanvaarding was geen erkenning en een
spijtbetuiging geen excuus. President Yudhoyono antwoordde vervolgens dat
erkenning en excuses ook voor Indonesië niet aan de orde waren. Toch bleek Bot,
die als kind zelf in een jappenkamp heeft gezeten, veel indruk te hebben gemaakt,
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zodat zijn rede nagenoeg unaniem geroemd werd. Zelfs de kritische VVD sloot zich
er bij monde van Hans van Baalen bij aan met een onderstreping van de welbegrepen
ambiguïteit: ‘Ik leg de speech van de minister wel zo uit dat de Nederlandse regering
tegelijkertijd de oud-strijders in ere houdt.’ Een staaltje van taalbehendige
topdiplomatie.

Het moeten aanbieden van excuses zegt iets over de plaats van een land
in de internationale pikorde: wie buigt voor wie?

■ Omgangsvormen
Om het internationale verkeer te vergemakkelijken zijn er afspraken gemaakt over
diplomatieke omgangsvormen. Dat geldt ook voor sommige taalhandelingen.
Daardoor is de diplomatieke taal voor een deel erg formeel, en komt hij, zoals het
ministerie van Buitenlandse Zaken op zijn website zelf al toegeeft, ‘wat stijf en
vormelijk’ over. Zo vindt de aanstelling van een ambassadeur plaats door een
uitwisseling van een ‘agrément’ (akkoordverklaring) door het ontvangende en de
‘lettres de créance’ (de geloofsbrieven) door het zendende land. Vaste formules
vormen hierbij handige hulpmiddelen die door alle landen worden aanvaard om
(lastige) boodschappen over te brengen zonder daarbij persoonlijk te hoeven worden.
Zo loopt veel formele communicatie tussen landen via zogenoemde ‘notes verbales’.
Deze worden in een neutrale, onpersoonlijke toon geschreven en ondertekend met
een stempel en (onleesbare) paraaf. De Nederlandse aanhef is standaard: ‘De
ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden biedt het ministerie van Buitenlandse
Zaken van de Republiek/het Koninkrijk haar complimenten aan en heeft de eer het
ministerie te berichten dat...’, met als afsluiting: ‘De ambassade maakt gaarne van
deze gelegenheid gebruik om het ministerie van Buitenlandse Zaken van de
Republiek/het Koninkrijk de hernieuwde verzekering harer bijzondere hoogachting
te betuigen.’ Niet bepaald een persoonlijke brief.
Dat het er af en toe ook wat minder stijf en vormelijk aan toegaat, bewijst de
Belgische oud-minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, die zo al menig
diplomatiek schandaal heeft gevoed. Noemde hij Jan Peter Balkenende eerst ‘Harry
Potter’, daarna zette hij de relaties met Congo onder druk door de regering frontaal
van corruptie te beschuldigen (De Gucht koos bewust niet voor het veel
diplomatiekere ‘onvoldoende verantwoording voor publieke middelen’). Terecht of
onterecht, landen grijpen zulke incidenten graag aan om hun openlijke
verontwaardiging te uiten, ofwel om imagoschade te voorkomen óf om er hun positie
mee te verstevigen. Het (moeten) aanbieden van excuses zegt nu eenmaal ook iets
over de plaats van een land in de internationale pikorde: wie buigt voor wie?

■ ‘Onze trouwste bondgenoot’
Misverstanden en onbegrip kunnen maar ten dele worden voorkomen door het
vastleggen van omgangsvormen en taalcodes. De essentie van de diplomatie laat
zich daar niet door vangen. Een diplomatiek woordenboek bestaat niet.
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En gelukkig maar. Het is juist beter dat de betekenissen van woorden niet helemaal
vastliggen. Om een boodschap doelgericht over te brengen, wordt van diplomaten
dan ook veel taalbehendigheid verwacht. Daarvoor staat hun een scala aan
taalgereedschap ter beschikking, waarbij typische instrumenten als eufemisme,
overdrijving, holle frase en understatement een hoofdrol spelen.
Het eufemisme is het bekendste diplomatieke taalgereedschap. Deze verzachtende
manier van spreken wordt toegepast wanneer een vervelende boodschap moet
worden overgebracht, wanneer men probeert een ander niet te kwetsen en wanneer
de diplomatieke relatie moet worden opengehouden. Eufemismen zijn bruikbaar
om een situatie te laten deëscaleren, bijvoorbeeld plooien gladstrijken (‘zware
onderhandelingen voeren’), een misverstand uit de wereld helpen (‘een diplomatieke
blunder rechtzetten’), of om vervelende zaken te verzachten, bijvoorbeeld door
burgerslachtoffers te benoemen als nevenschade (leenvertaling van collateral
damage).
Af en toe helpt het juist om via een overdrijving de boodschap wat aan te dikken
door het goede sterk te benadrukken (onze trouwste bondgenoot), of juist het slechte
(het grootste gevaar, de As van het Kwaad).

Dat Nederlandse diplomaten geen specifieke taalvaardigheidstrainingen
krijgen, is verbazingwekkend.

■ ‘Oriënterende fase’
Soms is het maar beter om zo min mogelijk te zeggen, om het diplomatieke proces
niet nodeloos onder druk te zetten door te vroeg met een oordeel of conclusies naar
buiten te komen. De diplomatieke holle frase van neutrale, nietszeggende woorden
en begrippen die alles openhouden, is dan bruikbaar. Hoewel een krachtig geen
commentaar hier op zijn plaats zou zijn, spreken diplomaten liever over ‘een goed
gesprek’ of ‘een interessant onderhoud’, zitten ze ‘in een oriënterende fase van de
onderhandeling’ of is er ‘wederzijdse bereidheid om verder te spreken’. Natuurlijk
is dit soort nietszeggendheid lang niet altijd bevredigend voor de buitenwacht.
Anders ligt dat bij het mediagenieke vierde gereedschap: het understatement.
Een understatement drukt iets opzettelijk minder sterk uit dan de bedoeling is (vaak
met een licht spottende ondertoon), waardoor de boodschap juist wordt versterkt.
De werkelijke bedoeling kan niemand ontgaan. De Amerikaanse oud-minister van
Buitenlandse Zaken Colin Powell diskwalificeerde de wapeninspecteurs in Irak met
een ‘Ze hadden er meer van kunnen maken’, en maakte zo de weg vrij voor de
Irak-oorlog. De raketlanceringen door Noord-Korea heten ‘niet constructief’. Andere
typische diplomatieke understatements zijn: ongelukkig met de uitkomst (‘woedend’),
niet gebaseerd op feiten (‘een leugen’) en niet voldoende doordacht (‘slecht,
onbruikbaar’). Waar een eufemisme deëscaleert, voert de diplomaat met een
understatement de druk op de relatie bewust verder op.
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■ Spionagevliegtuig
Het overbrengen van de boodschap is maar één kant van het verhaal. Er is vaak
al een heel spel van onderhandeling aan voorafgegaan. Want als het er werkelijk
om gaat, dan moet ieder woord op een goudschaaltje worden gewogen. Zo maakte
in 2001 een Amerikaans spionagevliegtuig een noodlanding op het Chinese eiland
Hainan na een botsing met een Chinees jachtvliegtuig. De diplomatieke wereld was
in rep en roer, want China was niet van plan om de bemanning met het volgende
vliegtuig naar huis te sturen. China wilde eerst openlijke excuses van de VS voor
het ongeluk. De VS waren daarentegen niet van zins om zich de vernedering van
een verontschuldiging af te laten dwingen. Diplomaten aan beide zijden werkten
dag en nacht achter de schermen om een formule te vinden die
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voor beide landen aanvaardbaar zou zijn. Dit lukte pas toen de VS in hun verklaring
sorry veranderden in very sorry.
Dit soort acceptabele quasi-synoniemen - woorden die hoegenaamd hetzelfde
uitdrukken, maar toch voor meerdere partijen aanvaardbaar zijn - is uiterst bruikbaar
bij het zoeken van toenadering of het bereiken van consensus. Tegenstanders van
kernwapens spraken bijvoorbeeld van de ‘neutronenbom’, de voorstanders van de
‘neutronengranaat’, waarna de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken koos
voor ‘neutronenwapen’. Het eufemistische alternatief van de Amerikaanse minister
van Defensie om het ‘een stralingsversterkend apparaat’ te noemen, haalde het
duidelijk niet. Juist dit soort lenigheid en flexibiliteit is nodig om uit benarde situaties
te geraken.

■ Open-eindconstructie
Het nadeel van deze woordenwegerij is dat een onderhandeling over de boodschap
in veel gevallen ook leidt tot eindeloos gemarchandeer, zeker wanneer veel
verschillende partijen zich moeten kunnen vinden in het resultaat. Zo is de
voorbereiding van een gezamenlijke internationale verklaring een voortdurende
uitwisseling van woordsuggesties en zinsconstructies die mogelijk tot een vergelijk
kunnen leiden. Helaas leidt dit vaak tot een tekst die dan wel door alle partijen kan
worden aanvaard, maar ook veel dingen in het midden laat: de ‘open-eindconstructie’.
Partijen beloven dan bijvoorbeeld dat ze ‘alles in het werk stellen om de doelen te
bereiken’, maar verzuimen dat concreet te maken. Zo stelde Woodrow Wilson in
1918 een veertienpuntenplan op voor beëindiging van de Eerste Wereldoorlog,
waarbij als vierde punt gold dat een wapenreductie nodig was ‘tot het niveau dat
strookt met de nationale veiligheid’.
De gezamenlijke afspraken die op die manier zijn gemaakt, kunnen soms ook
door iedere partij op eigen wijze worden geïnterpreteerd. Diplomaten passen dit
soort voor meerderlei uitleg vatbare formuleringen dan ook weleens bewust toe. Zo
stuurde de onderhandelaar bij het sluiten van de Rambouillet-akkoorden tussen
Servië en Kosovo aan op de formulering dat Kosovo ‘gelijkwaardige’ internationale
betrekkingen mocht onderhouden als de andere delen van Servië-Montenegro.
Gelijkwaardig betekende voor Kosovo ‘gelijke relaties’, terwijl Servië dat zeker niet
bedoelde, omdat dit ook een impliciete erkenning van de zelfstandigheid van de
‘afvallige provincie’ zou betekenen. Hoewel dit soort bewuste dubbelzinnigheden
de problemen meestal niet oplossen, kan er wel tijd mee worden gewonnen die een
latere oplossing mogelijk maakt. Maar als partijen er echt niet uit willen komen, kan
ook de taal daar niets aan veranderen.
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De Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono (I.)en voormalig minister van
Buitenlandse Zaken Ben Bot, tijdens diens bezoek in augustus 2005.
Foto: Antara

■ Scrabble
Een goede taalantenne en een grote taalbehendigheid blijven intussen onmisbaar
voor een diplomaat. En vanwege de huidige telkens veranderende
machtsverhoudingen, de wisselende belangen en de onverwachte overgevoeligheden
zouden die eigenschappen eigenlijk geregeld moeten worden aangescherpt in
specifieke taalvaardigheidstrainingen. Dat Nederlandse diplomaten die niet krijgen,
is verbazingwekkend. Want gemeend of niet: als het veranderen van sorry in very
sorry het verschil uitmaakt tussen een minder vreedzame en een vreedzamere
wereld, dan is er duidelijk meer behoefte aan scrabble. En minder aan stratego.
Ruud van der Helm is Eerste Ambassadesecretaris op de Nederlandse
ambassade in Accra. Dit artikel werd op persoonlijke titel geschreven.
Voor dit artikel werd dankbaar gebruikgemaakt van voorbeelden uit Jan
Jaap Kleinrensink, ‘Diplomatieke codetaal: op zoek naar de sleutel’ (in
Internationale spectator, 2005, nr. 4), Gert Riphagen, De notadokter is
gek! (bundel columns over ambtelijke taal, 2004), Jovan Kurbalija en
Hannah Slavik (ed.): Language and Diplomacy (2001) en verder
Kamerstukken, nationale en internationale pers en suggesties van
collega's.

Een code aan M
Naast de diplomatieke taal bestond er ook jarenlang een diplomatentaal. De
diplomatie werd toentertijd gevormd door een ‘buitendienst’ van carrièrediplomaten
die na hun studie vertrokken en pas na hun pensioen weer terugkeerden naar
Nederland. Bij deze microkosmos hoorde ook een eigen taal, met veel Franse en
Latijnse invloeden. Ambassadeurs spraken elkaar aan met amice en medewerkers
kwamen op de ambassade ‘laboreren’ (in de oude betekenis ‘zich inspannen’).
Daarmee kreeg de diplomatieke taal ook de geur van een elitetaal.
Tegenwoordig zijn alle diplomaten ook ‘gewone’ ambtenaren en verwisselen ze
de ambassade geregeld voor een functie in Den Haag. Daarmee is ook de
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diplomatieke subcultuur en een groot deel van de bijbehorende stereotiepe taal
verdwenen. Zo is het Frans langzaamaan tot rudiment verworden. Het komt nog
terug in vaste vormen als avant 20 juli (met als variant ultimo 20 juli) of technische
termen als restreint document (‘vertrouwelijk document’), maar de aristocratische
toon is verdwenen. De belangrijkste taalinvloeden komen steeds meer uit het Engels,
omdat dit ook in diplomatieke kringen de plaats van het Frans heeft overgenomen.
Wat resteert, is een soort vaktaal, die vooral wordt beheerst door een oneindige
reeks afkortingen, zoals ozz. voor ‘onzerzijds’ en h.t.s. voor ‘hierter stede’, die nog
altijd veel worden gebruikt. Het meest in het oog springend zijn de afkortingen voor
de ministers. Zo heet de minister van Buitenlandse Zaken voor alle diplomaten ‘M’
en zijn collega voor Ontwikkelingssamenwerking ‘R’, zowel in de informele
gesprekken als bij formele interne communicatie. ‘Een code aan M’ is voor een
diplomaat vanzelfsprekend een (vertrouwelijk) bericht aan de minister.
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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 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.

Debatcoaches [1]: want en dus
Peter Schoorl - Schalkwijk
Arjen van Veelen schrijft in ‘Wéés het argument’ (Onze Taal juni) over de groeiende
belangstelling voor debat- en argumentatiecursussen. In dit artikel komen drie debaten argumentatiecoaches aan het woord, onder wie Karin Pijper. Zij doet de tip aan
de hand om stellingen altijd te controleren op de - vaak misbruikte - woordjes want
en dus. Bij een goed argument kun je beide voegwoorden gebruiken. Zo zou de zin
‘Het regent, dus de straten zijn nat’ zonder problemen veranderd kunnen worden
in ‘Het regent, want de straten zijn nat.’
Dat lijkt me niet correct. Er zijn diverse scenario's te verzinnen waarin die tweede
zin niet klopt: natte straten kunnen net zo goed worden veroorzaakt door lekkende
brandweerpompen, of door auto's die gewassen worden. Hoe zit dat?

Naschrift redactie
Door een misverstand is er een foutje geslopen in het interview dat Arjen van Veelen
had met argumentatiecoach Karin Pijper - iets wat er ter redactie vervolgens ook
doorheen is geglipt.
Wat er had moeten staan is dat dus en want weliswaar inwisselbaar zijn in een
goed argument, maar dan wel met aanpassing van de zinsvolgorde: het standpunt
en het argument moeten van plaats wisselen. De zin ‘Het regent, dus de straten
zijn nat’ kan dus niet zomaar veranderd worden in ‘Het regent, want de straten zijn
nat’, maar wel in ‘De straten zijn nat, want het regent.’

Debatcoaches [2]: gebakken lucht
Kees Mijnten - presentatie- en mediatrainer, Hoogland
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In Arjen van Veelens artikel ‘Wéés het argument’ (Onze Taal juni) komen een aantal
debatcoaches aan het woord, onder wie Victor Vlam van trainingsbureau Debatrix.
Een bureau dat gespecialiseerd lijkt in het leren debatteren met loze argumenten,
want Vlam zet zijn betoog kracht bij met twee uit de lucht gegrepen uitspraken.
De eerste uitspraak is: ‘Mediatrainers leren vaak om zo weinig mogelijk te zeggen
in zo veel mogelijk woorden.’ Wat een onzin. Daarmee kom je in de media én vooral
bij het publiek beslist niet weg. In mediatrainingen wordt dan ook geleerd de
boodschap bondig en helder te formuleren - maar Vlam denkt blijkbaar dat alle
slecht sprekende Kamerleden hun ondermaatse vaardigheden tijdens
mediatrainingen hebben opgedaan.
De tweede uitspraak, ‘Bij veel presentatietrainingen zetten ze als eerste op het
bord dat 93% van de communicatie nonverbaal is’, is ook kolder. Non-verbale
communicatie ondersteunt de boodschap en dat is de boodschap die centraal staat
tijdens presentatietrainingen.
Als Vlam zijn cursisten leert debatteren met dergelijke niet onderbouwde
uitspraken, heb ik nog een nieuwe voor hem: ‘Bij sommige debattrainingen leren
ze je dat het niet om de feiten gaat, maar dat het handig presenteren van gebakken
lucht voldoende is.’

In de war zijn/zitten
J. Groeneweg - Rotterdam
Peter-Arno Coppen gaat in zijn artikel ‘Hoe zit het eigenlijk?’ (Onze Taal juni) in op
het veranderende gebruik van zitten als hulpwerkwoord. Over de uitdrukking in de
war zitten schrijft hij dat deze tegenwoordig alleen nog met zijn gebruikt wordt, dus
in de war zijn. Daar ben ik het niet mee eens. Ik ken de uitdrukking in de war zitten
met betrekking tot personen nog steeds, al is ervoor mij een duidelijk verschil tussen
‘Hij is in de war’ en ‘Hij zit in de war.’ In de eerste zin is er sprake van een toestand
van geestelijke verwardheid. De tweede zin heeft een heel andere betekenis: hierin
is sprake van ongerustheid of zorg. Meestal wordt er dan ook nog bij vermeld
waarover de betrokkene in de war zit: zijn gezondheid, zijn kinderen, de toekomst...
In dit soort gevallen kan zijn zeker niet gebruikt worden.

Wadjang en wok
Willem Mooijman - Velp
In de rubriek ‘Taaltest’ in het juninummer schrijft de Taaladviesdienst dat de betekenis
van wadjang ‘wok’ is. Van Dale noemt wok een synoniem van wadjang, en wadjang
een variant van het gebruikelijkere wadjan. Maar een wajan (huidige Indonesische
spelling) is een pan van gietijzer; de Chinese wok wordt gemaakt van plaatstaal en
heeft een steel.

Venlose liederen [1]: Thuur Luxembourg
Marc Peeters - Nijmegen
De juniaflevering van Henk Spaans column gaat over het Venlose (carnavalslied
en twee in dit verband belangrijke personen: Frans Boermans en Thuur Luxembourg.
Volgens Henk Spaan zijn beiden overleden, maar mijn moeder, 87 jaar oud en haar
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hele leven woonachtig te Venlo, attendeerde mij erop dat Thuur Luxembourg nog
steeds leeft en inmiddels de gezegende leeftijd van 95 jaar bereikt heeft.

De Venlose liedcomponist Thuur Luxembourg.
Foto: Renier Linders

Venlose liederen [2]: Straelen
Peter Teeuwen - Leeuwarden
Met veel plezier las ik Henk Spaans column over Venlose carnavalsliederen (Onze
Taal juni). Met hem ben ik van mening dat er ware juweeltjes bij zitten. Ik wilde wel
nog even een aanvulling geven op de tekst van het lied die hij aanhaalt: ‘As de
sterre dao baove straole / en as de maon dao baove Haerunge hink’. Wat hij
waarschijnlijk niet weet, is dat zowel Herungen als Straelen een plaatsje net over
de grens is. De tekst is dus dubbelzinnig en dat maakt het lied in mijn ogen nog
mooier.
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Sekseneutraal taalgebruik
H.H. Kreulen - oud-docent Engelse bedrijfscorrespondentie, Leiden
De mei-aflevering van de rubriek ‘Tamtam’ bevat een stukje over de nieuwe richtlijnen
voor sekseneutrale taal in het Europees Parlement. Hierin staat onder meer dat het
Engelse onderscheid tussen Mrs en Miss vermeden moet worden. Maar dit probleem
is jaren geleden in de Engelse en Amerikaanse bedrijfscorrespondentie reeds
opgelost door de introductie van de aanduiding Ms (uitgesproken als ‘miz’), die voor
zowel ongehuwde als gehuwde dames gebruikt kan worden.

Mailadviezen
Monique Janssens - communicatieadviseur, Utrecht
Daniël Janssen en Frank Jansen schrijven in het meinummer in hun artikel ‘Mag ik
u even mailstoren?’ over ‘de overlast van e-mail en hoe die te bestrijden is’. Graag
wil ik een weerwoord geven. Als zelfstandig communicatieadviseur ontvang ik net
als zij ongeveer twintig tot dertig e-mails per dag, maar die ervaar ik niet als overlast.
Opdrachtgevers mailen documenten of verzoeken, die ik verwerk zodra het mij
uitkomt. Tussen verschillende werkzaamheden door neem ik als afwisseling enkele
minuutjes om een paar antwoorden te formuleren. Dat kost me nauwelijks tijd en
het scheelt telefoontjes, die altijd langer duren. Vragen aan opdrachtgevers ‘zet ik
op de mail’. Zo hoef ik hen niette storen op hun 06-nummer of te wachten tot ze
bereikbaar zijn. Hun reactie ontvang ik vanzelf als de tijd daar is. Duurt het erg lang
- niet in uren, maar in dagen - dan stuur ik een vriendelijke herinnering.
Ook de regels die de heren voorstellen, bevallen mij lang niet allemaal. Ik stel er
graag iets tegenover.
‘1. E-mail als het even kan niet.’ Wat een onzin. Als je e-mailt heb je daar een
reden voor. Je wilt iets zeggen of vragen. E-mail biedt geen overlast voor derden,
zoals het oorverdovende bellen in de trein of bus, en onderbreekt geen gesprekken
of maaltijden. Bel als het even kan niet, maar stuur een e-mail.
‘2. Maak excuses voor de eventuele storing.’ Dat is te simpel. Daar elke keer een
zin aan wijden is minstens zo storend. Doe dit alleen bij een nieuw contact.
‘5. Mijd cc's.’ De cc is juist een uitkomst! Je kunt iemand op de hoogte stellen
zonder dat hij er iets mee hoeft te doen. Ik krijg bijvoorbeeld cc's over afspraken die
relaties onderling maken over een project, en die zijdelings raken aan mijn werk.
Hartstikke handig om te weten, denk ik dan. Cc's kosten nauwelijks tijd omdat je er
niets mee hoeft te doen. Niet mijden dus!
‘6. Stuur zo min mogelijk e-mails door, zeker niet “ter informatie”.’ Mijn klomp
breekt. Ik doe dit regelmatig, als ik weet dat ik iemand een plezier doe met de
informatie - en dat wordt altijd gewaardeerd.
‘7. Hebt u direct informatie nodig, of wilt u iets regelen of afspreken, bel dan eerst
op.’ Bij het eerste deel zeg ik ja, maar regelen en afspreken gaat ook heel goed per
e-mail.
‘8. E-mail nooit over onderwerpen met een emotionele lading.’ Dat kan best, als
je het maar zorgvuldig doet. Je kunt rustig en beleefd je argumenten op een rijtje
zetten. Neem wel af en toe een denkpauze en herlees alles met de ogen van de
ontvanger, voor je de mail verzendt.
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Septuagint
W. Boersma - Houthem St. Gerlach
In het meinummer schrijft Riemer Reinsma in zijn artikel ‘I kiss you te pletter’ over
Nederlandse liedteksten waarin buitenlandse strofen voorkomen. Hij stelt daarin
dat de regel ‘Kyrie eleis’ in het kerstlied ‘Nu zijt wellekome’ afkomstig is uit de
Septuagint, ‘de Griekse vertaling van het Nieuwe Testament’. Wat hier verder ook
van zij, de Septuagint is de vertaling van het Óúde Testament in het Grieks.

Lidwoordgebruik in het leger [1]: Korps Mariniers
H.J.A. van Boldrik - Hattem
De heer J.G.A. Schampers schrijft in de juni-aflevering van de rubriek ‘Reacties’
over lidwoordgebruik bij rangaanduidingen in het leger: ‘de gewoonte (...) te spreken
van “de korporaal De Wit” en “de kolonel De Bruin”’. Dat gebruik bestaat bij de landen luchtmacht, maar niet bij de marine, aldus Schampers. Op de vloot is dat
inderdaad van toepassing, maar bij het Korps Mariniers, een onderdeel van de
marine, heb ik het gebruik van het lidwoord de voor rangaanduidingen juist wél
gehoord.
In februari 1953 kreeg ik mijn basisopleiding als zeemilicien in het MOK te
Loosdrecht. Iedere morgen stonden wij aangetreden op de appèlplaats. Op een
verhoging stond ‘de kapitein der mariniers Maan’ (zoals hij steevast werd
aangekondigd), die ons dan artikelen uit de Krijgstucht voorlas.
Het lidwoord werd op andere bijzondere manieren toegepast bij rangaanduidingen.
Als er ‘blauwe hap’ op het menu stond aangekondigd en wij in de rij stonden om
onze portie in ontvangst te nemen, dan werden wij gepasseerd door een korporaal
der mariniers die met commandostem vroeg ‘Is er nog nasi voor de korporaal?’ Ik
heb in mijn marinetijd dit lidwoordgebruik voor onderofficieren en officieren van het
Korps Mariniers altijd geïnterpreteerd als machtsvertoon, misschien wel als een
vorm van intimidatie.

Lidwoordgebruik in het leger [2]: vijand zonder lidwoord
A.M. Vorstman - Doorwerth
In het juninummer schrijft J.G.A. Schampers over lidwoordgebruik in het leger en
wel over de toevoeging van de aan rangaanduidingen. Ikzelf heb mij in mijn
dienstplichttijd juist geamuseerd over het weglaten van het lidwoord als het om de
vijand ging. Bijvoorbeeld ‘Achter dat bosje zit vijand’, alsof het om afval of vuil ging.

Handschriftonderwijs is belangrijk
A.C.M. Schoemaker-Ytsma - platform handschriftontwikkeling,
Nieuwleusen
De toekomst van het handschriftonderwijs is weinig rooskleurig, zo betoogt Joop
van der Horst in zijn artikel ‘Afscheid tegen wil en dank’ in het februari/maartnummer
van Onze Taal. Wij van het Platform Handschriftontwikkeling herkennen het beeld
dat Van der Horst schetst: het handschrift speelt een steeds minder belangrijke rol
in de samenleving én in het onderwijs. Ten onrechte, want wat vaak vergeten wordt
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is de grote invloed van de schrijfbeweging op ons brein. Bij kinderen die leren
schrijven wordt de samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelft gestimuleerd
en de motoriek verfijnd.
Verder is het zo dat met de hand schrijven positieve invloed heeft op ons
emotionele welbevinden. Wetenschappelijk onderzoek heeft dat aangetoond. In
een handgeschreven tekst is de schrijver dichterbij en laat hij meer van zichzelf
zien, en dat is prettiger voor zowel de lezer als de schrijver.
Het Platform Handschriftontwikkeling is niet tegen het gebruik van de computer,
maar wil dit een aanvulling laten zijn op het handschrift. Zie ook onze website
www.handschriftontwikkeling.nl.

Misverstanden in dialect
Janny Kremer - corrector, Assen
In het juli/augustusnummer stond het prijswinnende artikel van Lijntje Pronk over
moppen waarbij de clou 'm zat in een talig misverstand tussen een dialectspreker
en een niet-dialectspreker. Het stuk opende met de mop waarin een Groninger de
Engelse opmerking ‘Quiet night’ beant-
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woordt met ‘Kwait ook nait.’ In de versie die ik ken, gaat die mop verder. Daarin zegt
de Engelsman: ‘What do you say, sir?’, waarop de Groninger antwoordt: ‘Wat dust
stoe op zee, bist zulf een zeur.’
Er is ook een rijmpje waarin wordt gespeeld met de overeenkomsten en de
verschillen tussen het Engels en het Gronings. Op internet vond ik enkele varianten,
waaronder:
Hey you door!
Well white wore the leather is?
I is picked of lined?
Wise tooth?
Quite oak night do?
Oh quite all.
Hi is indicate.
Oh, door!
Lake me all roar tow.
What hest do door young?
Mouse met sea pals.
Leaked me oak well what do.
Now ate met than.

Oud-voorzitter van de Vereniging De Friesche Elf Steden Jan Sipkema in 1985: ‘It giet oan.’

Het moet begrepen worden als: ‘Hé, jij daar! / Wie weet waar de ladder is? / Is hij
gestolen of geleend? / Weet jij het? / Ik weet het ook niet, jij? / Oh, ik weet het al. /
Hij is in de keet (“schuur”). / Oh, daar! / Leek me al raar toe. / Wat heb je daar
jongen? / Moes met siepels (“boerenkool met ui”). / Lijkt me ook wel wat. / Nou, eet
mee dan.’
Dat soort misverstanden beperkt zich overigens niet tot moppen. Ik heb in
verschillende provincies in Nederland gewoond en ik weet inmiddels heel goed dat
ze ook in het echte leven voorkomen.
In Zeeland zei mijn vader (een Groninger) ooit: ‘Ik kan het vandaag niet wachten’,
waarmee hij bedoelde: ‘Ik heb vandaag geen tijd.’ Maar de persoon tot wie hij dat
zei, begreep het niet en vroeg: ‘Waar kun je niet op wachten?’ Ook Gronings (en
voor buitenstaanders echt verwarrend) is: ‘Dat is slim’, wat betekent: ‘Dat is erg.’
In Noord-Brabant zei een vrouw eens: ‘Mijn man is net aangereden’, waarmee
ze bedoelde: ‘Mijn man is net weggereden.’ En in Friesland vroegen mensen me
soms: ‘Hoe komt het?’, waarmee ze bedoelden: ‘Hoe zal dat aflopen?’ Weer een
ander zei tegen me: ‘Het gaat aan’, waarmee hij bedoelde: ‘Het gaat gebeuren’,
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een vernederlandsing van het vooral ook van de Elfstedentocht bekende ‘It giet
oan.’

Cursussen Taaladviesdienst
Met korting voor leden
De Taaladviesdienst biedt komende maanden net als vorig jaar een reeks
taalcursussen aan. Ze worden gegeven in het pand van Onze Taal in Den Haag.

■ Spelling
Doel: spellingkennis opfrissen en verdiepen
Duur: 2 x 2½ uur (met pauzes)
Prijs: €99,- (niet-leden: €129,-)
De Nederlandse spelling heeft de naam 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 worden
gebruikt? In twee bijeenkomsten worden de 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 spelt u moeiteloos woorden
als geoutsourcet en Mexicaansegrieppatiënt.
Bij de cursusprijs is het nieuwe boek Spelling geregeld inbegrepen.
U kunt u inschrijven voor:
- een zaterdag, 10.30-13.00 en 14.00-16.30 uur: 10 oktober
- een maandag, 10.30-13.00 en 14.00-16.30 uur: 2 november
- twee dinsdagmiddagen, 14.00-16.30 uur: 3 en 10 november
- twee donderdagmiddagen, 14.00-16.30 uur: 10 en 17 december

■ Grammatica en leestekens
Doel: de grammatica- en leestekenregels goed toepassen in de praktijk
Duur: 2½ uur (met pauze)
Prijs: €69,- (niet-leden: €99,-)
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?
De cursus gaat niet over ontleden, maar bij de toepassing van de regels worden de
gebruikte grammaticale termen wel uitgelegd. Ook wordt er aandacht besteed aan
het gebruik van leestekens, zoals de komma en de puntkomma; die hebben veel
te maken met de opbouw van de zin.
Bij de cursusprijs is het nieuwe boek Leestekens geregeld inbegrepen.
U kunt u inschrijven voor:
- een donderdagmiddag, 14.00-16.30 uur: 8 oktober
- een maandagmiddag, 14.00-16.30 uur: 12 oktober
- een zaterdagochtend, 10.30-13.00 uur: 12 december
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U kunt u aanmelden via cursus@ onzetaal.nl of met een briefje naar Raamweg 1a,
2596 HL Den Haag. Vermeld uw adresgegevens en telefoonnummer, de datum/data
van uw voorkeur en eventueel uw lidnummer. De ledenprijs geldt bij particuliere
lidmaatschappen voor maximaal twee mensen op één adres; per bedrijfslidmaatschap
is één deelnemer voor die prijs toegestaan. De maximale groepsgrootte is 12
personen.
Bij grote belangstelling worden extra cursussen georganiseerd; in principe in Den
Haag, maar in 2010 mogelijk ook op andere plaatsen tegen een aangepast tarief.
Meer informatie is te vinden op www.onzetaal.nl/cursussen.
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Taaladviesdienst
Vraag en antwoord
In(-) en uit()lopen
?Is het ‘Hij zag de verhuizers in en uit lopen’ of ‘Hij zag de verhuizers in- en
uitlopen’?
! ‘Hij zag de verhuizers in en uit lopen’ is het best.
De schrijfwijze in- en uitlopen is alleen te verklaren als een samentrekking van
inlopen en uitlopen. Nou kunnen die woorden volgens Van Dale (2005) wel ‘naar
binnen lopen’ en ‘naar buiten lopen’ betekenen, maar zinnen als ‘Hij zag de
verhuizers inlopen’ komen niet of nauwelijks voor. (‘Hij zag de verhuizers het huis
in lopen’ kan wél.)
Bovendien omschrijft Van Dale in en uit als ‘beurtelings naar binnen en naar
buiten’. In en uit is een woordgroep, vergelijkbaar met bijvoorbeeld heen en weer,
op en neer en af en aan. Zulke woordgroepen drukken doorgaans vrij sterk een
voortdurende of herhaalde activiteit uit: heen en weer fietsen, op en neer rennen,
af en aan rijden, etc., en dus ook: in en uit lopen.

Ondanks dat
?‘Ons bedrijf neemt veel nieuwe werknemers aan, ondanks dat het slecht gaat
met de economie.’ Moet ondanks dat niet worden vervangen door hoewel?
! Nee, ondanks dat kan wel gebruikt worden, al is het nog niet algemeen
geaccepteerd. Van Dale (2005) noemt het ‘volkstaal’ voor hoewel; Koenen (2006)
geeft zonder afkeurende opmerking de zin ‘Ondanks dat de omzet steeg, liep de
winst toch terug.’ Taalkundig gezien is de vorm ondanks dat goed te verklaren:
ondanks is een voorzetsel, en een voorzetsel kan samen met dat vaak de functie
van voegwoord krijgen; zo zijn onder meer nadat, opdat en omdat ook ontstaan.
In sommige contexten lijkt er een subtiel verschil te bestaan tussen hoewel en
ondanks dat. Een voorbeeld:
- Hoewel het niet zo hoorde, gaf Nadal de hertogin een zoen.
- Ondanks dat het niet zo hoorde, gaf Nadal de hertogin een zoen.

De eerste zin klinkt iets neutraler dan de tweede: het hoorde misschien wel niet zo,
maar Nadal vond dat het wel kon. Of misschien wíst hij niet dat het niet zo hoorde.
In de tweede zin zou je kunnen lezen dat het om een bewustere, opzettelijke keuze
van Nadal gaat om af te wijken: het kon hem niet schelen of het zo hoorde of niet,
hij deed het toch.
Voorzover bekend is de constructie ondanks dat in de negentiende eeuw
opgedoken; de schrijver Potgieter (1808-1875) gebruikte haar regelmatig, aldus het
Chronologisch woordenboek (2001) van Nicoline van der Sijs. Ook is ze geregeld
aangetroffen in het tijdschrift De Gids, voor het eerst in 1838. Dat is misschien niet
zo toevallig als je bedenkt dat Potgieter een van de drijvende krachten achter dit
tijdschrift was.
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De schrijver E.J. Potgieter (1808-1875) gebruikte regelmatig de constructie ondanks dat.
Foto: Illustratie: D.J. Sluyter

Hè en hé
?Wanneer schrijf je hè en wanneer schrijf je hé?
! Dat is vooral een kwestie van uitspraak: hé klinkt net zoals hee, hè klinkt als het
woord heg zonder g. Hé is vrijwel altijd een uitroep; hè kan zowel in uitroepen als
in vragen worden gebruikt en drukt bijvoorbeeld ergernis, verbazing, vermoeidheid,
teleurstelling of juist opluchting uit. Enkele voorbeelden:
-

Hé, kom eens hier!
Hè, wat vervelend nou.
Je gaat toch wel mee, hè?
Hèhè, we zijn er.

Bij een uitroep is dus soms zowel hè als hé mogelijk, afhankelijk van de uitspraak:
‘Hè, wat gebeurt er nu?’ (verrast, mogelijk geërgerd); ‘Hé, wat gebeurt er nu?’
(verrast).
De accenten in hè (accent grave) en hé (accent aigu) zijn uitspraaktekens, net
als in bijvoorbeeld scène en café. Het teken kan ook een nadrukteken zijn: ‘Ik heb
het wél gezegd’, ‘Dit is héél boeiend.’ Het teken is met de spellingwijziging van 1995
afgeschaft als nadrukteken; ‘Ik heb het wèl gezegd’ is dus niet meer juist.

Van A naar B (en) vice versa
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?Ik heb weleens gehoord dat je voor vice versa nooit het woord en mag zetten:
‘Hans reisde van Venlo naar Breda (en) vice versa.’ Is dat zo?
! Nee, vice versa kan prima met en worden gecombineerd. Het Woordenboek der
Nederlandsche Taal (WNT) schreef in 1958 over vice versa: ‘Meestal gebruikt in de
verb[inding] en vice versa.’ Het WNT illustreert dit met twintig citaten uit de afgelopen
vier eeuwen, waarin soms alleen ‘vice versa’ staat en soms ‘en/ende/et vice versa’.
Vice versa (Latijn voor ‘nadat de beurt is omgedraaid’) heeft grofweg drie
betekenissen: ‘omgekeerd’, ‘(heen) en terug’ en ‘over en weer’. Bij de betekenissen
‘omgekeerd’ en ‘over en weer’ past en heel goed: ‘De ouders hebben het bestuur
om raad gevraagd en vice versa’; ‘Wij vertalen van het Duits naar het Engels en
vice versa.’ De betekenis ‘heen en terug’ maakt en veelal overbodig, bijvoorbeeld
als het om een retourtje gaat: ‘Hans nam een kaartje van Venlo naar Breda vice
versa’ (vaak afgekort tot v.v.).
In de zin waar de vraag over gaat, gaat het niet per se om een retourtje: vice
versa kan heel sec ‘(en) weer terug’ betekenen. De versie met en is dan gewoner
én duidelijker.

Punten in getallen
?Wat is juist: 1435 mm of 1.435 mm? En €7700,- of €7.700,-?
! In getallen van vier cijfers komt bij voorkeur geen punt. Alleen in geldbedragen is
de punt nog vrij gebruikelijk (maar zeker niet noodzakelijk): ‘Het donatiebedrag is
verhoogd van €7.700,- naar €11.000,-.’ In jaartallen wordt de punt altijd weggelaten:
1973, 2009.

Meer taaladvies?
Op onze website vindt u zo'n 1400 taalkwesties: www.onzetaal.nl/advies. De
Taaladviesdienst is telefonisch bereikbaar op 0900 - 345 45 85 (zie ook colofon).
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AVI: het keurslijf van een keurmerk
Meetinstrument voor kinderboeken én voor kinderen
Jan Erik Grezel
Kinderboeken worden al meer dan dertig jaar voorzien van een
moeilijkheidsaanduiding, het AVI-niveau. Die indeling is vooral bedoeld
voor leerkrachten van de basisschool, maar ook schrijvers, uitgevers en
boekverkopers hebben ermee te maken. Wat is AVI precies, wie bepaalt
het AVI-niveau en hoe wordt het in het onderwijs toegepast? En waarom
komen schrijvers in het geweer tegen deze classificering?

Foto: Leo de Kort / Nationale Beeldbank

In de kinderboekwinkel in de Groningse binnenstad ligt een grootmoeder op haar
knieën voor de laagste schappen. Haar vingers trippelen langs dunne boekjes. Ze
zoekt iets voor kleinzoon Quinten (8), die het stadium maan, roos, vis ruim voorbij
is. Fiets foetsie van Eric-Jan Lens lijkt haar wel wat: Quinten zelf is er al twee
kwijtgeraakt. Op het kaft een mooie tekening, maar ook geheimtaal: ‘AVI-E3, AVI
+

oud 3’. Gelukkig staat er meer bij: ‘9 , spanning, makkelijk’. Even verderop dubt een
vader over de aankoop van Meester Jaap gaat nooit verloren van Jacques Vriens
- al jaren een tophit onder basisschoolleerlingen. Hij ziet in het colofon staan: ‘AVI
nieuw: E5, AVI oud: 7’, en dan weet hij genoeg. Dit is goed voor zijn dochter die
morgen 9 wordt.
Waar staat die AVI-codering voor? En wat is oud en nieuw? Wie een willekeurig
boekje openslaat uit het schap met de laagste AVI-aanduiding, begint het te dagen:
in dit boek zie je rat.
rat ligt bij kat op de mat.
rat is niet best.

Geen stukje poëzie van Jan Hanlo, maar het begin van Rot kat en rot rat van
kinderboekenschrijfster Selma Noort. Haar proza volgt in dit boek strakke richtlijnen:
alle woorden tellen één lettergreep, een nieuwe zin begint op een nieuwe regel,
korte zinnen, geen hoofdletters. Het is een tekst voor beginnende lezertjes,
moeilijkheidsgraad AVI-E3.
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Uitgevers van kinderboeken geven aan voor wie hun uitgaven het meest geschikt
zijn. Dat kan door een ruime leeftijdsmarge op het boek te zetten: 6-8 jaar, 8-10 jaar
+

of bijvoorbeeld 12 .
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Maar is dat geen nattevingerwerk? Bovendien: wat zegt leeftijd? Sommige
bijdehandjes van zeven lezen beter dan andere kinderen van tien.

■ Individuele leesvaardigheid
Om die individuele leesvaardigheid van een kind nauwkeuriger te kunnen bepalen,
werd halverwege de jaren zeventig voor Nederland en Vlaanderen een standaard
ontwikkeld: de AVI, het ingeburgerde letterwoord voor het gruwelijke en
onuitsprekelijke ‘Analyse voor Individualiseringsvormen’. In gewoon Nederlands:
het AVI-niveau zegt hoe goed een kind leest. Het gaat daarbij om technische
leesvaardigheid en dus niet om het begrip van een tekst. Kan het kind letters
herkennen en die combineren tot woorden en zinnen? Kan het al lastige klinker- en
medeklinkercombinaties (bijvoorbeeld spr-, -cht, -ouw-) verwerken en goed
uitspreken? Zo ja, dan krijgt de eeuwige mus gezelschap van een meeuw of mogelijk
een ooievaar. Een hoger AVI-niveau geeft aan dat de tekst lastiger en het kind
leesvaardiger is. Kind en boek zijn via AVI aan elkaar gekoppeld.
Onlangs zijn de oude negen niveaus (AVI-1 t/m AVI-9) omgezet in een systeem
met twaalf niveaus (zie het kader op deze bladzijde). Op het eerste gezicht lijkt het
wat ingewikkelder, in de praktijk is het doorzichtiger: E3 staat simpelweg voor de
leesvaardigheid die het kind aan het eind van groep 3 moet hebben. Maar zoals na
de invoering van de euro nog driftig in guldens gerekend werd, wordt ook het oude
AVI-systeem nog volop gebruikt.
Voor wie zijn die AVI-niveaus bedoeld? In de eerste plaats voor basisscholen,
die er al sinds jaar en dag mee werken. Leestoetsen (o.a. hardop voorlezen binnen
een vastgestelde tijd) vertellen op welk niveau een kind zit. Kinderen in groep 3
(leeftijd 6-7 jaar) moeten in maart AVI-M3 (midden groep 3) hebben en in juni AVI-E3.
Deze niveau-aanduiding prijkt ook op veel kinderboeken, naast óf in plaats van
de leeftijdscategorie van de doelgroep. Aanvallen! van Vivian den Hollander: ‘AVI-M5,
AVI oud 6’. Zit je als kind volgens de juf op AVI-6, dan kun je rustig dat boekje van
Vivian den Hollander proberen. Als je tenminste van voetballen én van meisjes
houdt, want het gaat over een meisje dat een aardig balletje kan trappen.

■ Beledigd
Het AVI-systeem heeft dus een dubbele functie. In de eerste plaats geeft het vrij
precies het niveau van leesvaardigheid van jonge lezers aan, grofweg in de leeftijd
van 6 tot 10 jaar. In de tweede plaats is de AVI-aanduiding een soort keurmerk voor
kinderboeken. De tekst gaat door de mangel van een computerprogramma. Dat
meet onder andere de gemiddelde woordlengte. Resultaat: de AVI-niveau-aanduiding
in plaats van de leeftijd waarvoor het boek geschikt is.
‘Een handig hulpmiddel’, vindt Ingeborg van den Bovenkamp van de Groningse
kinderboekwinkel, waar de schappen nog de oude AVI-nummers hebben. ‘Een kind
kent zijn eigen AVI-niveau. Daarmee kan ik het een boek aanraden. Het voorkomt
dat ik het kind een te moeilijk boek in handen geef; dat is dodelijk voor het leesplezier.
Of nog erger: te makkelijk, dan is zo'n kind zwaar beledigd. Maar interesse moet
de doorslag geven.’
Het lijkt een mooi systeem. Toch kwamen onlangs jeugdboekenschrijvers in het
geweer tegen het hanteren van de AVI-normen. ‘Voor de basisschool is de AVI een
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goede manier om de leestechniek van de jongste kinderen vast te stellen en te
volgen’, zegt Selma Noort, die de afgelopen dertig jaar tientallen kinderboektitels
op haar naam bracht. Zij is ook voorzitter van de werkgroep jeugdboekenschrijvers
van de Vereniging voor Schrijvers en Vertalers (VSENV). Vorig jaar publiceerde de
werkgroep een folder met de veelzeggende titel: AVI loslaten. Hierin uiten de
schrijvers hun verontrusting over ‘het toenemend verschijnsel dat AVI ook buiten
de school als maatstaf wordt gebruikt bij het aanraden van een boek aan een kind’.
De AVI is bedoeld als toetsinstrument binnen het onderwijs. Maar ook daarin wordt
het te ruim toegepast volgens Selma Noort: ‘De grootste weerstand hebben wij
tegen het doorvoeren van die niveau-indeling tot en met groep 8, de laatste “klas”
van de basisschool. Na groep 5 moet je de AVI loslaten. Het systeem werkt voor
technische leesvaardigheid, maar dat is iets wat een kind in de eerste drie jaren
(dus van groep 3 tot 5) ontwikkelt. Vanaf groep 5/6 moeten stijl, taal en inhoud van
het boek centraal staan. Als je AVI handhaaft in de hogere groepen, blijven uitgevers
ten onrechte de indruk wekken dat AVI er op die leeftijd nog toe doet. Ouders die
zelf nooit een boek lezen, gaan om AVI-x of -y vragen, want daar heeft de juf het
over en díé kan het weten.’

In een tekst over zwemmen mocht het woord water niet, omdat de lange
a volgens de AVI-norm te moeilijk was.

AVI oud en nieuw
Er klonk geruis.
Blootspook kroop onder het bed uit.
Daar was hij dan.
Ik lachte.
Een bloot spook is niet eng.
(Uit: Ted van Lieshout, Ik ben een held)

Welk niveau heeft dit fragment? ‘AVI-4’, vermeldt mijn exemplaar. Maar dat is volgens
het oude systeem. In het nieuwe systeem is het AVI-M4. Tot voor kort bestond het
AVI-systeem uit negen niveaus. Dat is onlangs omgezet in twaalf niveaus. De AVI
is nu gekoppeld aan de jaargroep, met testen in maart en aan het eind van het
schooljaar: E3 is eind groep 3, M4 is midden groep 4. Voor de beginners hanteert
men AVI-start, alles boven E7 (eind groep 7) is AVI-plus. In groep 6 zou het
‘technisch lezen’ (het herkennen van letters en die combineren tot woorden en
zinnen) min of meer voltooid moeten zijn. Alle systematiek en inspanningen ten
spijt: bij zo'n 20% van de leerlingen is de technische leesvaardigheid aan het eind
van de basisschool onvoldoende voor het vervolgonderwijs.

■ Ingewikkeld spel
Volgens Selma Noort leidt de AVI-norm ook nog eens tot gekunsteld Nederlands.
In een tekst van Hans Kuyper over zwemmen mocht het woord water niet, omdat
de lezertjes de a in een
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open lettergreep (uitgesproken als ‘lange aa’) nog niet gehad hebben. ‘Ik had ook
zoiets in mijn boek Stomme oen! voor dyslectische kinderen. Oom is ziek en krijgt
beschuit en thee op bed. Dan zegt zijn nichtje: “Word maar snel weer beter.” Dat
beter mocht niet, daar moest ik goed van maken. Dat is geen Nederlands! In zo'n
tekst over “ziek zijn” past op die plek maar één woord en dat is beter. Toch moesten
we voor goed kiezen.’ Niettemin ervaart zij het gericht schrijven voor de lage
AVI-niveaus meer als een uitdaging dan als een keurslijf. ‘Je moet het zien als een
ingewikkeld spel. Van de uitgever krijg ik een lijstje met allerlei “spelregels” en dat
moet ik voortdurend raadplegen om het spel goed te spelen.’

Volgens jeugdboekenschrijfster Selma Noort leidt de AVI-norm tot gekunsteld Nederlands.
Foto: Mark Sassen

Volgens haar heeft de actie van de VSENV veel respons gehad: ‘We hebben de
folder gestuurd aan uitgevers, schrijvers, bibliotheken en kinderboekhandels. Er is
een levendige discussie op internet uit voortgekomen. In bibliotheken en boekwinkels
wordt nu veel bewuster met die AVI omgegaan. Wij wilden vooral het klakkeloos
overnemen van de niveaus tegengaan. Het leesplezier moet vooropstaan.’

‘Wij zijn geen AVI-politie’
Marion van der Meulen is dé ‘AVI-deskundige’ bij Zwijsen, de uitgever die zich geheel
richt op de basisschool. Ze legt uit hoe de AVI wordt vastgesteld. Dat gebeurt met
een computerprogramma van Cito. ‘Je gooit de digitale tekst erdoorheen. Het
programma telt drie dingen: gemiddelde woordlengte, hoogfrequente woorden en
woordherhalingen. Dat laatste is belangrijk: een woord als Sinterklaas of Sneeuwwitje
is lang en lastig, maar als het vaak in een tekst voorkomt, leest het kind het als een
label. Daar houdt het programma in de analyse rekening mee.’
Welke richtlijnen geeft de uitgever aan schrijvers mee? ‘Op het laagste niveau AVI-start, vroeger AVI-nul - mogen alleen klankzuivere, eenlettergrepige woorden
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gebruikt worden: maan, ster. Het kind koppelt een letter aan een klank. Het woord
hand is niet goed vanwege die d die je als t uitspreekt. Een ander voorbeeld: vermijd
op niveau E3 leenwoorden als chips of jam. Het grote verschil in klanken woordbeeld
geeft te veel verwarring.’
‘Dialogen maken een tekst leestechnisch makkelijk. Ik heb eens voor de grap
fragmenten uit Het Bureau van Voskuil gemeten, een boek dat bol staat van de
dialogen: AVI-E4, eind groep 4! Voor schrijvers is het daardoor ook moeilijk om een
tekst op AVI-plus te maken. Een beetje dialoog en het AVI-niveau valt te laag uit.’
Ooit problemen gehad met schrijvers over wat wel en niet mag? ‘Als een auteur
een woord essentieel vindt, dan kan dat natuurlijk gebruikt worden. Wij zijn geen
AVI-politie. Met de invoering van het nieuwe AVI-systeem [zie het andere kader op
bladzijde 237 - red.] is ook het Cito-computerprogramma verbeterd. Het probleem
van “moeilijke woorden” is ondervangen. Als de schrijver die woorden steeds laat
terugkomen, wordt de tekst volgens de analyse wat gemakkelijker.’

■ Spagaat
‘Wij waren heel blij met de actie van de schrijvers’, zegt Marion van der Meulen,
AVI-deskundige van Uitgeverij Zwijsen, die op alle boeken het nieuwe AVI-niveau
aangeeft. ‘In het onderwijs is het misgegaan met de AVI-niveaus. Op veel scholen
heeft de AVI macht van wet gekregen. Het kind wordt langs de AVI-lat gelegd. Veel
kinderen in groep 4 willen De griezelbus van Paul van Loon lezen. Maar dat mag
dan niet, omdat dat boek niveau M5 of E5 heeft (midden of eind groep 5). Het is
nooit de bedoeling van AVI geweest om kinderen van boeken af te houden; het is
een middel om het niveau van een tekst te toetsen.’
‘Op het schoolplein hoor je moeders elkaar ook de loef afsteken: mijn dochter zit
al op E7. En omgekeerd doen kinderen onderling denigrerend over een te laag
niveau. Wie in groep 6 nog boeken met AVI-M4 of -E4 leest, ligt ver achter.’ Maar
de uitgever werkt dit toch juist in de hand door alle boeken van een niveau te
voorzien? ‘We gaan langzamerhand over op een kleurenaanduiding. Dat is minder
direct dan de AVI. Maar ja, wij zitten als uitgever in een spagaat. Enerzijds willen
we de kinderen helpen die aan het begin van hun leescarrière staan. Scholen vragen
om “boeken op maat”. Anderzijds willen wij kinderen zo veel mogelijk laten genieten
van lezen.’

■ Konijnen
‘Leesplezier is het belangrijkst’, zegt ook leerkracht Gea Hoiting van basisschool
De Schuthoek in Zuidlaren. ‘Als ouders mij advies vragen, zeg ík echt niet: zoek
een AVI-3-boek. Ik raad ze aan om naar de bieb te gaan en het kind zelf een boek
te laten uitzoeken, het liefst over een onderwerp dat het kind aanspreekt. Dat hoeft
niet altijd een fictief verhaaltje te zijn. Een vrij moeilijk boek over het verzorgen van
honden of konijnen kan prima voor een zwakke lezer. Als die maar geïnteresseerd
is.’
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De griezelbus: met AVI-E5 te moeilijk voor groep 4?

Dat de AVI-indeling niets zegt over de inhoud, kan voor problemen zorgen. Hoiting:
‘Een moeizame lezer uit groep 5 kun je geen boekje met AVI-2 geven. Dat is voor
zo'n kind veel te kinderachtig. Technisch gezien is het een geschikte tekst voor het
kind, maar inhoudelijk sluit die niet aan bij zijn belevingswereld. De keuze voor een
boek moet in de eerste plaats afhangen van de inhoud en de aantrekkelijkheid.’
Uitgevers springen overigens wel in op dit probleem. Er verschijnen steeds meer
boek-
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jes die leestechnisch eenvoudig zijn, maar inhoudelijk geschikt voor de hogere
leeftijden, zoals Brugpiepers van Lorna Minkman, een boekje voor achtstegroepers
met dyslexie.
Lezen gebeurt in de klas in niveaugroepjes of individueel. ‘Kinderen met
leesproblemen worden apart genomen’, vertelt Gea Hoiting. ‘Die haal je er zo uit,
want ze lopen met vrijwel alles achter. Lezen is de basis voor het leren.’

■ Leesbeesten
En wat vinden kinderen zelf? Hanneloes en Annelotte (10) - een tweeling uit groep
7 - zijn echte leesbeesten. ‘Het is steeds lastiger om in de bibliotheek boeken te
vinden die ze nog niet gelezen hebben’, zegt hun moeder bijna wanhopig. Ze heeft
haar kinderen altijd veel voorgelezen. Op hun negende hadden de beide meisjes
zelf alle Harry Potterboeken al gelezen. Wat ze fijn vinden om te lezen? ‘Avontuur
en iets met magie’, zegt Annelotte. ‘En ik heb dat boek over Frodo gelezen, van hoe heet-ie ook alweer... - o ja, Tolkien.’ Hun zusje Rosanna (8) houdt niet van
boeken over tovenaars en trollen. ‘Ik lees het liefst over dieren. Over dolfijnen,
paarden en honden. En vooral als die ziek zijn en hoe ze dan weer beter worden.’
Annelotte: ‘Ik vind die boeken van Rosanna ook best leuk om te lezen, alleen heb
ik ze veel te snel uit!’

Congres 2009
Het tweejaarlijkse publiekscongres van Onze Taal zal dit jaar op zaterdag 21
november gehouden worden in de Jaarbeurs te Utrecht. Onder de titel ‘Grenze(n)loos
Nederlands’ is het onderwerp de balans tussen vertrouwd en vreemd in de taal.
Daarbij komt onder meer etymologie aan bod, maar ook de variatie op de
standaardtaal, tweetaligheid, en Nederlands buiten de landsgrenzen. De
voordrachten zullen worden afgewisseld met cabaret en muziek. Tot nu toe hebben
o.a. schrijfster Kristien Hemmerechts, actrice en toneeldocente Alida Neslo, minister
Eberhard van der Laan en cabaretière Paulien Cornelisse hun medewerking
toegezegd.
In het oktobernummer van Onze Taal zal een antwoordkaart meegeniet zijn
waarmee u zich kunt aanmelden voor het congres.

Iktionaire
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Icoon
Iedereen kent de gewaarwording: in een alledaagse conversatie valt bij herhaling
een begrip dat je niet kent. Niemand vraagt om het uit te leggen, niemand biedt het
aan. Kennelijk is er niets bijzonders aan het woord. Je zult het moeten vragen, of,
als je dat niet durft, thuis opzoeken. Ik had het ooit, eind jaren tachtig, met het woord
paradigma. Ineens had iedereen het over ‘paradigma's’. De gesprekken waren
misschien niet volkomen alledaags, maar toch wel zodanig dat ik meende ze te
moeten kunnen volgen. Als je paradigma opzoekt, vind je drie betekenissen: een
wetenschapsfilosofische, een taalkundige en, de jongste, een
informatietechnologische. Ik herinner me dat het vaak mensen uit de ICT waren die
‘paradigma’ zeiden. Alleen niet als vakjargon, maar in de ruimere,
wetenschapsfilosofische betekenis. Via hun vak ontdekten ze een begrip dat je ook
daarbuiten kon gebruiken. Spraken ze daarvoor van ‘denkmodel’ of ‘wereldbeeld’,
of zelfs ‘mentaliteit’, nu wisten ze dat je dat ook een ‘paradigma’ kunt noemen.
Paradigma werd vooral bekend door wetenschapshistoricus Thomas Kuhn, die
in 1962 beschreef hoe wetenschappelijke modellen elkaar opvolgen, hoe de
newtoniaanse fysica werd verdrongen door de kwantummechanica, bijvoorbeeld.
Een ‘paradigm shift’ noemde hij dat, een paradigmaverschuiving.
De digitale revolutie kun je ook een paradigmaverschuiving noemen, vandaar
wellicht de affiniteit van ICT'ers met het begrip. Het klinkt natuurlijk ook goed,
paradigma - het perfecte accessoire voor wie een geavanceerde indruk wil maken.
In ongeveer diezelfde periode, de late jaren tachtig, raakte nog een ander woord
in zwang. Door de dood van Michael Jackson moest ik eraan denken. Michael
Jackson was een ‘icoon’. Icoon, icon, er was geen necrologie waarin het woord niet
viel. Kort daarop overleed Walter Cronkite, en ook die werd allerwegen herdacht
als ‘icoon’.
Icoon, sinds wanneer zeggen we dat over beroemdheden? John F. Kennedy is
een ‘icoon’, maar hoe noemden we hem destijds? Een wereldster? Een historische
figuur? Een groot man? Een legende? Johan Cruijff is een ‘icoon’, geen twijfel aan,
maar pas sinds een tijdje. Voor die tijd was hij minstens zo beroemd, maar geen
icoon. Mart Smeets roept elke etappewinnaar van de Tour de France uit tot ‘icoon’,
maar goed, dat is Mart Smeets, die praat met zijn vinger op de weegschaal.
Film bracht de ster, bracht televisie de icoon? Prinses Diana is een ‘icoon’, ik
meen zelfs al bij leven. Maar haar schoonmoeder, Elizabeth II, is die een icoon?
Che Guevara en Nelson Mandela wel. Einstein, ook typisch een icoon. En Marilyn
Monroe natuurlijk. Is het een kwestie van haar?
Hitler, is die een icoon?
Hermans, Reve en Claus werden geen ‘icoon’ genoemd toen ze overleden, Simon
Vinkenoog onlangs wel. Een visuele component is dus waarschijnlijk wel van belang.
Iconen zijn om naar te kijken. Tekens die we ooit ‘symbool’, ‘embleem’ of ‘vignet’
noemden, heten ook icoon, tegenwoordig. ‘Klik op het icoontje.’
De eerste icoon die ik me herinner, nu ik erover nadenk, is Madonna. Begin jaren
negentig, toen zij definitief een wereldster was geworden, begon men haar een
icoon te noemen. Dat haar internationale fanclub ICON heet, is waarschijnlijk geen
toeval.
Een artiest die zo met identiteiten en betekenis speelt, is natuurlijk een dankbaar
studieobject voor de semiotiek, en daar komt het moderne gebruik van ‘icoon’ dan
ook vandaan. Uit de semiotiek. Postmoderne cultuurdenkers hebben het graag over
‘iconen’, ze zoeken naar dragers van betekenis zoals kwantummechanici naar
elementaire deeltjes. Een ster is een natuurfenomeen, een icoon stáát voor iets.
Kwestie van paradigmaverschuiving.
Jan Kuitenbrouwer
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Solliciteren

De zomervakantie is voorbij en er moet weer worden gewerkt. Maar waar? De
economie stagneert en de vacatures zijn schaars. Sollicitanten moeten dus alles
uit de kast halen, en daarvoor bestaat hulp van bedrijfjes, die tegen betaling
sollicitatiebrieven op maat schrijven. Wat moeten we daarvan denken? Frank Jansen
vraagt het zich af.
Daarna gaan Wouter van den Eijkel en Arjen van Veelen na hoe het zit met wat
vaak de reactie is op een sollicitatiebrief: de afwijzingsbrief.

Alleen nog maar een handtekening
Sollicitatiebrieven op bestelling
Frank Jansen
docent Universiteit Utrecht
Een sollicitatiebrief is niet zomaar een brief. De sollicitant kan ermee
aantonen dat hij het Nederlands beheerst, wat altijd beter is dan dat alleen
te beweren. Maar wat blijft daarvan over als blijkt dat gespecialiseerde
bureaus aan de lopende band zulke mooie sollicitatiebrieven voor anderen
schrijven? Een pleidooi voor een meldingscode.

Illustratie: Matthijs Sluiter

De sollicitatiebrief speelt nog steeds een belangrijke rol bij de personeelswerving.
Zeker bij beroepen met een communicatief accent heeft de selectiecommissie niet
alleen aandacht voor de inhoud van de brief, maar ook voor de vorm. Is de tekst
duidelijk, de stijl origineel en de spelling correct? De sollicitant weet dat van tevoren
en laat zich bij dit soort brieven graag helpen. Dat is altijd al zo geweest. Zelfs in de
oudste brievenboeken staan voorbeelden van geslaagde brieven ter inspiratie, en
vroeger keken ouders, vrienden en oud-leraren ook even mee. Elk jaar omstreeks
september staat er in tijdschriften en krantenbijlagen wel een artikel met nuttige tips
voor de sollicitatiebrief, met titels als ‘Eén spelfout: einde sollicitatie’ (de Volkskrant,
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18-9-2007). Verder geven arbeidsbureaus en commerciële instellingen cursussen
die sollicitanten trainen in alle onderdelen van het sollicitatieproces: van beroepen
kiezen tot personeelsadvertenties lezen en van sollicitatiebrieven schrijven tot
deelnemen aan een sollicitatiegesprek.

■ Dankbare cliëntèle
Sommige bureaus op internet gaan nog een stapje verder. Een ervan heeft een
pakket met kant-en-klare, vlekkeloze zinnen in de aanbieding, waaruit de klanten
hun eigen brief kunnen knippen en plakken, een activiteit die ze inmiddels op school
tot in de puntjes onder de knie hebben gekregen. Een gerenommeerd bureau doet
daar een schepje bovenop door op zijn website te beloven:
Alle handboeken, tips & trucs die overal op internet te vinden zijn, laten
één ding onverlet: je moet hem nog wel zelf schrijven!
Vanaf nu hoeft dat niet meer!
Een team van deskundigen staat klaar om exclusief voor jou, voor u, een
pakkende en doelgerichte sollicitatiebrief te schrijven. In een professionele
opmaak, zodat je sollicitatiebrief onmiddellijk in positieve zin opvalt.
Het enige wat je zelf nog hoeft te doen is een handtekening te plaatsen!
En last but not least... binnen 48 uur heb je hem in je mailbox.
(...)
[Ons bedrijf] staat garant voor de levering van puntgave brieven, zowel
qua inhoud als qua lay-out. Opgesteld in correct Nederlands. Pakkend
en zeer resultaatgericht. Met name op het gebied van sollicitatiebrieven.
Daarin heeft ons bedrijf inmiddels een prachtige en aantoonbare score
weten te bereiken! Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat maar liefst
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35% van de kandidaten met een sollicitatiebrief en CV van ons bedrijf
wordt uitgenodigd voor een gesprek! Daarvan krijgt ook 35% meteen de
baan waarnaar werd gesolliciteerd.
En dat is geen loze belofte, zo blijkt uit de berichtjes die de dankbare cliëntèle heeft
gepost, soms overigens in een vorm die weinig te raden overlaat over het werkelijke
taalniveau van de sollicitant:
Hopenlijk raken meer mensen bekend met uw organisatie, via
mondop-mond reklame zou ik in ieder geval vele mensen hiervoor
benaderen.
Soms met een akelige gedachtefout:
Ik vind het een originele brief die geheel aan mijn verwachtingen voldoet.
En een heel enkele keer zien we nog enige scrupules door de lof heen schemeren:
Ga zo door! Uw medewerkers beschikken over een groot
inlevingsvermogen en natuurlijk ervaring. Op basis van via internet
aangeleverde gegevens, ZONDER elkaar te kennen, een dermate
doeltreffende en persoonlijke brief op papier te zetten. Prachtige prestatie!
JOP met recht in de wacht gesleept. Ik was er eerst fel tegen het gebruik
maken van uw diensten. Vond dat een sollicitatiebrief persoonlijk moet
zijn geschreven. Nu denk ik er anders over. 1 - de brief is persoonlijk 2 foutloos en perfect.

■ Keerzijde
Natuurlijk is er een keerzijde. In de Volkskrant (24-10-2008) lucht een directeur haar
hart over een werknemer die ze op grond van haar fantastische brief aangenomen
had, maar die geen verbale deuk in een pakje boter bleek te kunnen schoppen. Die
sollicitant had een ‘prefab-brief’ van een cursus ingestuurd. Op dit krantenartikel
zijn voorzover ik weet geen reacties gekomen, maar het kan haast niet anders of
het gebruik van prefab-brieven heeft tot onrust op de werkvloer geleid. En dan heb
ik het niet eens zozeer over andere werkgevers die een kat in de zak gekocht
hebben. Ik denk eerder aan de onzekerheid en het wantrouwen van leidinggevenden,
die op de eerste dag van de nieuwe medewerker argwanend zitten te wachten op
zijn eerste schrijfsel. Alsof dat de sfeer al niet genoeg verpest, wordt de druk op de
nieuwe medewerker zelf ook vergroot: ben ik wel net zo goed als mijn sollicitatiebrief?
Zo nee, hoelang kan ik dan mijn ontmaskering uitstellen?
En wat zou er omgaan in het gemoed van een tamelijk verbaal begaafde sollicitant
die wél zelf zijn brief heeft geschreven, en beseft dat hij op grond van die
middelmatige brief geen kans heeft gekregen op een sollicitatiegesprek? Te vrezen
valt dat die meteen een schrijfbureau in de arm neemt, ditmaal om een bloemrijk
protest op te stellen.
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■ Schrijftest
De praktijken van de sollicitatiebrievenbureaus verdienen dus geen aanmoediging.
De vraag is wat we eraan kunnen doen. Er is een manier die de negatieve gevolgen
bestrijdt: onderwerp de laatste drie sollicitanten standaard aan een eerlijke en
functionele schrijftest. Laat ze bijvoorbeeld onder toezicht een schrijftaak uitvoeren
die voor de beoogde functie realistisch is.
Maar nóg zinvoller is het om het probleem bij de wortel aan te pakken. De
genoemde prefab-praktijken ondermijnen het vertrouwen dat de basis vormt van
welke werkverhouding dan ook. Werkgevers en personeelschefs moeten ervan uit
kunnen gaan dat een brief geschreven is door de persoon die er zijn handtekening
onder heeft gezet. Wat dat betreft zijn deze brieven te vergelijken met schilderijen.
Onder De nachtwach staat de signatuur van de maker, Rembrandt van Rijn, en niet
die van de geportretteerde, Frans Banning Cocq. Handtekening én brief zijn eigenlijk
een verlengstuk van de persoon van de schrijver. Ze zeggen iets over hem. Dat kan
alleen als de handtekening die van de echte schrijver is.

Op internet kun je bij diverse bureaus sollicitatiebrieven op maat bestellen.

Het verschil tussen op de een of andere manier bij het schrijven geholpen worden
en iemand anders de brief laten schrijven is niet gradueel maar kwalitatief. Net zoals
een Volvo met een motor van Ford en banden van Michelin nog steeds een Volvo
is, maar een Peugeot geen Mercedes wordt door er een ster op te plakken.
Vooralsnog zie ik geen andere oplossing dan dat sollicitanten aan het einde van de
brief verklaren dat zij de brief zelf geschreven hebben. Wie dat in strijd met de
waarheid verklaart, fraudeert, en moet vervolgd worden. Een taalbureau als het
bovengenoemde is strafbaar wegens uitlokking.
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‘Je past derhalve niet in het profiel’
Nietszeggende afwijzingsbrieven
Wouter van den Eijkel en Arjen van Veelen
Als je solliciteert, moet je de perfecte brief schrijven - al dan niet met
professionele hulp. Maar waarom zijn de afwijzingsbrieven die je retour
krijgt soms zo belabberd?
‘Graag hadden wij uw sollicitatie even goed af laten lopen als onze sprookjes, maar
het heeft niet zo mogen zijn.’ Die reactie kreeg een vriendin van ons nadat ze had
gesolliciteerd bij de Efteling. Het pretpark eindigde de afwijzing met ‘Met 'n
twinkelende groet.’ Tenenkrommend? Ach. De personeelsmedewerker probeerde
tenminste nog iets van de afwijzingsbrief te maken.
Die vriendin heeft inmiddels een andere baan aangenomen. Andere vrienden en
bekenden zijn nog aan het solliciteren. Omdat de economie stroefjes draait, krijgen
ze geregeld afwijzingen. En die brieven zijn vaak slecht geschreven. We vroegen
of we hun post mochten lezen. Ze doorzochten hun ordners en inbox op trefwoorden
als helaas, profiel en procedure. Zo kregen we ongeveer vijftig brieven doorgestuurd,
die we aanvulden met exemplaren uit eigen archief.
Het gros van de afwijzingsbrieven lijkt geproduceerd door een en dezelfde
afwijzingsbrievengenerator. Brief na brief wordt ‘de procedure niet voortgezet’ omdat
de kandidaat ‘niet in het profiel past’. We lezen veel holle, kromme en rommelige
taal. Wat opvalt, is dat de reden van afwijzing in bijna geen enkele brief vermeld
staat. Terwijl je juist dáár wat aan hebt.
Was je te dom, te dik, te oud, te jong, te zwart, te wit, te groen? Had je geen
internetervaring? Stond je iets te lodderig op Hyves? Zocht men eigenlijk een vrouw?
De ware reden laten afwijzingsbrievenschrijvers vaak in het midden. Ze sturen
meestal nietszeggende standaardbrieven, die doorgaans een cirkelredenering
bevatten volgens het stramien: ‘U krijgt de baan niet, aangezien u de baan niet
krijgt.’ Natuurlijk staat het er nooit letterlijk zo; de pagina wordt opgevuld met zinnen
die als je er even naar kijkt betekenisloos zijn. Hieronder hebben we die kluitjes in
het riet gebloemleesd in een top zeven. De citaten komen uit echte brieven.

1. Het mysterieuze profiel
Het eufemisme ‘u past niet in het profiel’ is multi-inzetbaar. Een profiel, daar pas je
in, of daar pas je niet in. Het is als een jurkje waarvan je de maat niet te weten komt.
Over het profiel wordt niet gecorrespondeerd.
- Er waren andere kandidaten die maximaal voldoen aan het door ons gewenste
profiel.
- Er is gekozen voor een aantal kandidaten, die ons inziens meer voldoen aan
het totale profiel dat wij voor deze functie hebben opgesteld.
- Onlangs hebben wij een andere kandidaat op de functie benoemd. Deze
kandidaat past ons inziens qua capaciteiten en competenties beter in ons team.
[Het profiel heet ook weleens ‘team’ - WvdE, AvV]
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2. De zorgvuldige procedure
De procedure is een geheimzinnige machine: er worden honderden sollicitaties ‘in
meegenomen’ en er rolt met wetenschappelijke precisie een Mr of Mrs Right uit.
Met die persoon wordt de procedure ‘voortgezet’. De procedure komt vaak voor in
combinatie met het profiel.
- Na een vergelijkend onderzoek is besloten de selectieprocedure voort te zetten
met een aantal andere kandidaten - die de meeste waarborgen op een
geslaagde vervulling van de vacature bieden - en zij zijn inmiddels uitgenodigd
voor een gesprek. Uw aanbieding [sic] hoort helaas niet tot deze groep.
- N.a.v. de briefselectie heeft de selectiecommissie besloten de procedure niet
met u te zullen voortzetten.
- Na een zorgvuldige afweging heb [ik] besloten de selectieprocedure niet met
je voort te zetten. Ik heb de voorkeur gegeven aan andere kandidaten die qua
achtergrond en ervaring beter aansluiten op het voor een startfunctie gestelde
profiel.

3. Het ligt niet aan jou
De formule: ‘Je bent een kanjer, echter ...’ Deze categorie is de meest sympathieke
onder de kluitjes in het riet. Zulke zinnetjes bieden troost, want het ligt niet aan jou.
Maar de vraag blijft vaak: aan wie of wat dan wel?
- Helaas moet ik je berichten dat we hebben besloten niet met je verder te gaan.
De reden hiertoe ligt overigens minder bij jou dan bij onszelf.
- (...) wil niet zeggen dat wij uw kwaliteiten onvoldoende vonden voor het werk
binnen onze organisatie, maar (...)
- Dit houdt niet in dat je niet geschikt zou zijn voor de functie, maar (...)

4. Zout in de wond
De onbedoeld botte brief. Je naam staat bijvoorbeeld verkeerd gespeld, of wordt
niet genoemd. Ander pijnlijk voorbeeld:
L.S.,
Tot mijn spijt moet ik u berichten dat bij de eerste selectie van kandidaten
u niet tot degenen behoort die we uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.
Alleen als we er met de geselecteerde kandidaten niet uitkomen, neem
ik mogelijk nog contact met u op. De kans hierop is klein.

5. De Polygoon-galm
Archaïsch taalgebruik dat klinkt als de oude Polygoon-journaals. Het is een
antiekbeits die de brief gewichtig maakt. Maar wanneer gebruikte jij voor het laatst
woorden als vorenstaande en opportuun?
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- Het vorenstaande kan voortvloeien uit onvoldoende aansluiting bij de vacature
bijvoorbeeld vanuit kennis/opleiding of ervaring e.d. of gemaakte keuzes vanuit
het (ruime) aanbod aan sollicitanten.
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- Voor de door u getoonde belangstelling zeg ik u dank.
- Er hebben zich voor de vacature van advocaat-stagiaire meerdere geschikte
kandidaten aangediend. We hebben daarom een voorselectie gemaakt en
zullen de komende weken benutten om met de geselecteerde kandidaten te
spreken. Het lijkt ons daarom niet opportuun u op dit moment nog uit te nodigen
voor een gesprek. Daarmee geven wij overigens geen oordeel over uw
geschiktheid voor de advocatuur.

Illustratie: Matthijs Sluiter

6. Rookgordijnen
Wollige taal verdoezelt het gebrek aan uitleg. Combineert goed met de
Polygoon-galm. Deze ambtenarentaal troffen we grappig genoeg vaak aan in brieven
van de Rijksoverheid.
- In uw brief zijn uiteraard wel aanknopingspunten aangetroffen, waaruit een
zekere mate van geschiktheid voor de onderhavige functie valt af te leiden.
- Na een vergelijkend onderzoek is besloten de selectieprocedure voort te zetten
met een aantal andere kandidaten - die de meeste waarborgen op een
geslaagde vervulling van de vacature bieden (...)
- Onlangs is bij de directie Communicatie gestart de zgn. voorselectie afgerond
[sic] voor de vacatures van communicatieadviseur ‘Corporate’ en
communicatieadviseur ‘Intern’.
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7. De autoreply
Deze categorie spreekt voor zichzelf.
- Hierbij bevestigen wij de goede ontvangst van uw sollicitatie. Wij houden uw
gegevens de komende twee maanden in portefeuille. Gedurende deze periode
onderzoeken wij de mogelijkheden voor een passende functie. Wij nemen
contact met u op zodra zich dat voordoet. Mocht u echter binnen deze twee
maanden geen bericht van ons ontvangen, dan kunt u ervan uitgaan dat we
geen vacatures hebben die aansluiten bij uw profiel.
- Als u binnen 4 weken na bedoelde sluitingsdatum geen bericht van ons heeft
ontvangen, kunt u er van uitgaan dat er naar ons oordeel onvoldoende
aanleiding is om u uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek en wordt de
procedure derhalve niet met u voortgezet.

Een blauwtje lopen is jammer, maar hoort erbij. En je steekt er vaak nog wat van
op. Behalve als je de reden van de afwijzing nooit te weten komt. Dit is niet alleen
een taalkwestie. Het is ook een gemiste kans voor bedrijven en instellingen; een
heldere afwijzingsbrief is prima doelgroepreclame. Een enthousiasteling houd je er
enthousiast mee.
Er waren positieve uitzonderingen. Dat waren de gepersonaliseerde brieven met
duidelijke motivatie van de keuze en bruikbare wenken voor de toekomst. Die geven
de burger moed. Natuurlijk is die ideale, persoonlijke brief vaak geen optie,
bijvoorbeeld als er vierhonderd reacties op een vacature zijn binnengekomen. Laat
in dat geval de standaardbrief een perfecte, eerlijke standaardbrief zijn. Voorbeelden
staan hier: www.goc.nl/voorbeeldbrieven.aspx en hier:
www.tuxx.nl/brieven/sollicitatie/afwijzing.
Wouter van den Eijkel werkt als projectmanager bij een vertaalbureau,
Arjen van Veelen is journalist en vaste medewerker van Onze Taal. Dit
stukverscheen eerder in een iets andere vorm in Nrc.next.
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‘Zeg het in jip-en-janneketaal’
Begrijpelijk schrijven in de geest van Annie M.G. Schmidt
Jacqueline Evers-Vermeul en Ted Sanders
departement Nederlands / UiL OTS, Universiteit Utrecht
De roep om begrijpelijke taal is de laatste tijd weer geregeld te horen.
Vaak valt dan de term jip-en-janneketaal. Maar wat is dat eigenlijk voor
taal? Twee tekstdeskundigen doken in het werk van Annie M.G. Schmidt
en gingen na wat wij daarvan kunnen leren.

Copyright: © Fiep Amsterdam bv; Fiep Westendorp Illustrations

Onnavolgbare beleidsstukken, lastig leesbare studieboeken, onbegrijpelijke
bijsluiters - met grote regelmaat lezen we in de krant over problemen met alledaagse
documenten. Niet verwonderlijk dat er dan gevraagd wordt om teksten in begrijpelijke
taal. ‘Jipen-janneketaal’ wordt dat vaak genoemd. Maar wat is dat precies?
Letterlijk genomen is jip-en-janneketaal de taal die gebezigd wordt in de
kinderverhalen over Jip en Janneke, geschreven door Annie M.G. Schmidt. Deze
verhalen verschenen van 13 september 1952 tot 7 september 1957 wekelijks in Het
Parool. Ze groeiden uit tot standaardliteratuur voor de Nederlandse kleuter, door
de herkenbaarheid van de gebeurtenissen, de aansprekende silhouet-tekeningen
van Fiep Westendorp, maar vooral door de virtuoze, geestige en glasheldere taal
van Annie M.G. Schmidt.
In 2002 kreeg jip-en-janneketaal een bredere betekenis. Toenmalig
VVD-partijvoorzitter Bas Eenhoorn begon de term te hanteren als omschrijving van
‘begrijpelijke taal in de politiek’ (zie ook het kader op bladzijde 246). Sindsdien wordt
er nóg algemener mee verwezen naar begrijpelijke taal van volwassenen, zowel
binnen als buiten de politiek, en zowel in positieve als in negatieve zin.

■ Korte zinnen?
Wat zijn de kenmerken van de taal in de Jip-en-Janneke-verhalen? Overeenkomstig
de onderwijskundige opvattingen in de jaren vijftig werden de lettergrepen in de
oorspronkelijke teksten door liggende streepjes van elkaar gescheiden. Janneke
wordt dus Jan-ne-ke. In uitgaven vanaf 1977 zijn deze streepjes verdwenen; blijkbaar
vond men ze toch te betuttelend en niet noodzakelijk voor de begrijpelijkheid van
de verhalen. Dat is ook wel logisch: kinderen lezen de verhaaltjes meestal niet zelf;
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ze worden vaak voorgelezen door hun ouders, die deze teksten natuurlijk ook zonder
streepjes prima begrijpen.
Typerend voor de Jip-en-Janneke-verhalen is verder dat ze bestaan uit korte
zinnen met korte woorden. Wij analyseerden dertig verhalen en daaruit blijkt dat
een doorsneezin zo'n zes woorden bevat, met gemiddeld vier letters per woord.
Daarmee zijn deze verhalen volgens het AVI-systeem - dat teksten indeelt op
moeilijkheid - geschikt voor kinderen uit groep 4. [Meer over het AVI-systeem op
blz. 236 en verder - red.]
Schmidt schreef dus in korte zinnen. Maar betekent dit dat we schrijvers van
teksten voor een algemeen lezerspubliek moeten adviseren dat ook te doen? Het
is een oude gedachte dat korte woorden en korte zinnen leiden tot leesbare teksten.
Menig uitgever van studieteksten voor het
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voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) schijnt dat ook te denken. Maar
taalkundige Jentine Land heeft eerder dit jaar in haar proefschrift laten zien dat dit
ten onrechte is. Opmerkelijk genoeg bleek dat teksten met één korte hoofdzin per
regel door vmbo-leerlingen juist minder goed begrepen worden.

■ Samenhang
Als korte zinnen alleen niet helpen, wat dan wel? Volgens Land vormen korte zinnen
op zich geen probleem, als schrijvers maar zorgen voor coherentie, voor een
duidelijke samenhang in de tekst. Hiervoor kunnen ze onder andere
verbindingswoorden inzetten: voegwoorden als want en terwijl en woord (groep) en
als ten eerste, ten tweede en de reden hiervoor is die de verbanden tussen zinnen
verhelderen.
Uit onderzoek van Land en andere tekstwetenschappers weten we dat
verbindingswoorden het leesproces vaak vergemakkelijken en het tekstbegrip kunnen
vergroten. En dat is precies wat Annie M.G. Schmidt vijftig jaar geleden al doorhad.
Schmidt kiest behalve voor korte zinnen vaak voor en, maar, want en toen, zoals
duidelijk wordt in dit typerende fragment uit ‘Plaatjes knippen’.
Jip en Janneke hebben een poosje op de vensterbank gezeten en naar
buiten gekeken. Maar er kwam niemand voorbij. Alleen maar een klein
hondje. Toen zijn ze plaatjes gaan kijken. En alle plaatjesboeken hebben
ze al uit. En het regent zo en het regent zo.
In eerder onderzoek hebben we aangetoond dat de woorden die we hierboven vet
maakten, precies díé woorden zijn die al heel vroeg in kindertaal verschijnen. Juist
deze verbindingswoorden kennen kinderen dus al op driejarige leeftijd.
Onderschikkende voegwoorden als als en omdat - die iets later geleerd worden komen bij hoge uitzondering in de verhalen voor, waaronder in ‘Poppejans is ziek’.
‘Het kind heeft de koorts,’ zegt dokter. ‘Zij moet in het warme zeepsop.’
‘Als je koorts hebt moet je niet in het warme zeepsop,’ zegt de moeder
van Poppejans. ‘Hoor eens,’ roept de dokter, ‘als jij het beter weet moet
jij maar dokter zijn.’

■ Vragen
Samenhang aanbrengen zonder te vervallen in al te lange zinnen kan ook door
vragen te stellen en te beantwoorden. Annie M.G. Schmidt past deze methode
veelvuldig toe, zoals het verhaal ‘Vliegen’ illustreert.
‘Het [een grote doos - JEV, TS] is een helikopter.’ ‘Hoe dan?’ vraagt
Janneke. ‘Met de kapstok,’ zegt Jip. Want er is een oude kapstok in het
huis van Janneke. En daar mogen ze altijd mee spelen. En nu haalt Jip
de kapstok. En zet hem in de doos. ‘Ziezo,’ zegt hij. ‘Een echte helikopter.
Waar wilt u heen, mevrouw?’ ‘Naar Parijs,’ zegt Janneke. ‘Daar gaan
we dan,’ zegt Jip.
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De zinnen blijven kort, maar door het vraag-antwoord-patroon wordt er alsnog een
rode draad tussen de zinnen geweven.
Dat de gemiddelde zinslengte in Jip-en-Janneke-verhalen zo gering is, komt
overigens mede door het grote aantal elliptische of onvolledige zinnen. Bij een
elliptische zin worden één of meerdere woorden weggelaten die de lezer er zelf
eenvoudig bij kan denken. Zo is de tweede zin in fragment 1 hieronder gemakkelijk
aan te vullen tot ‘En ik ga haar koek brengen.’ Schmidt zet elliptische zinnen in om
nieuwe informatie niet in één grote hoeveelheid te geven, maar deze op te knippen
in hapklare, makkelijker te verwerken brokken. Een typerend voorbeeld komt uit het
verhaal ‘Paashaas’. Hierin gebruikt Schmidt drie zinnen (zie 2), terwijl ze dezelfde
informatie ook in één zin had kunnen weergeven (3).
1 Ik ga haar een fles wijn brengen. En koek. En sigaren.
2 En in dat doosje zit een haasje. Een haasje voor Jip. Het is van chocolade.
3 En in dat doosje zit een chocoladehaasje voor Jip.

Het is onmogelijk om van ambtenaren te eisen dat ze alleen nog maar
schrijven over de burger in huis-tuin-en-keukenomgeving.
Dit gefaseerd bieden van nieuwe informatie komt vaker voor, niet alleen in elliptische,
maar ook in korte volledige zinnen, zoals in ‘Tien rode nageltjes en een rode neus’.
In de slaapkamer staat een tafeltje. Dat tafeltje is van Jannekes moeder.
En op dat tafeltje staat een flesje. Dat flesje is ook van Jannekes moeder.
Er zit iets in en het is rood.

■ Persoonlijk
Het lijkt erop dat schrijvers die voor een groot publiek begrijpelijk willen zijn, zich
dus wel degelijk kunnen laten inspireren door Jip en Janneke, maar dan vooral door
de combinátie van korte zinnen en samenhang in tekst. Schrijvers kunnen hierbij in navolging van Annie M.G. Schmidt - gebruikmaken van verbindingswoorden,
vraag-antwoord-patronen en ellipsen of andere korte zinnen die de samenhang
vergroten en de informatiedichtheid verlagen.
Maar dan nog zijn we er niet. Uit een recente publieksenquête van de Nederlandse
Taalunie blijkt dat de burger niet zozeer vindt dat er te veel onbegrijpelijke woorden
en zinnen in overheidsteksten staan, als wel dat die teksten zo onpersoonlijk zijn.
Schrijvende ambtenaren zouden meer moeten meedenken met hun lezers.
Kunnen ambtenaren ook op dit vlak iets leren van Annie M.G. Schmidt? Het is
natuurlijk onmogelijk om van schrijvers van beleidsstukken te eisen dat ze alleen
nog maar schrijven over de burger in huistuin-en-keukenomgeving. Wél kan zo'n
schrijver kiezen voor formuleringen in de tegenwoordige tijd, die er eveneens toe
bijdragen dat de afstand tussen tekst en lezer relatief klein wordt. In de
Jip-en-Janneke-verhalen komt vooral de onvoltooid tegenwoordige tijd (o.t.t., als in
‘Janneke gilt’) vaak voor: 91% van de zinnen met een werkwoord staat in de o.t.t.
Andere werkwoordstijden hebben meestal een speciale functie. Zo komt de verleden
tijd niet alleen voor in gebeurtenissen uit of conclusies over het verleden (‘Het was
fijn in de dierentuin’), maar ook heel specifiek wanneer de rollen verdeeld worden
tijdens het spelen. De verleden tijd creëert de fantasiewereld waarin Jip en Janneke
van alles en nog wat beleven. Fragment 4 (uit ‘De koning en de koningin’) en 5 (uit
‘Poppejans is zoek’) illustreren dit mooi.
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4 ‘Ik was de koningin,’ zegt Janneke. ‘En jij mag de koning zijn.’
5 ‘Jij bent de vader,’ zegt Janneke. ‘En ik ben de moeder. En de poes was het
kind.’

■ Direct
Teksten kunnen ook een persoonlijk karakter krijgen als ze weergeven wat
personages denken, zeggen of voelen. Typerend voor de Jip-en-Janneke-verhalen
is dat dit veelvuldig gebeurt, al worden uitspraken

Onze Taal. Jaargang 78

246
in de meeste edities niet tussen aanhalingstekens gezet. In een recent uitgegeven
verzamelbundel mét aanhalingstekens blijkt 54% van de zinnen in de directe rede
te staan: meer dan de helft van de zinnen geeft dus letterlijk weer wat Jip, Janneke
of andere personages zeggen.
Om het persoonlijke karakter van een tekst te waarborgen zijn aanhalingstekens
niet noodzakelijk. Belangrijk is dat de lezer zich kan identificeren met personages
in de tekst. De schrijfstijl van Annie M.G. Schmidt is op dit punt meesterlijk, zoals
blijkt in onderstaand fragment uit ‘Plaatjes knippen’. Hierbij kan de lezer zich door
de directe rede gemakkelijk met Jip identificeren: we kijken door de ogen van Jip
mee naar de boeken en volgen zijn gedachtengang, om vervolgens moeiteloos
meer afstand te nemen en Jip en Janneke te observeren door de ogen van de
auteur.
Jip kijkt naar de boekenkast. Daar onderin staan boeken met veel mooie
gekleurde plaatjes. Dat mag vast wel, zegt Jip. Ze staan toch onderin,
die boeken. Niemand kijkt ernaar. Hier, mag jij dit boek uitknippen, dan
neem ik dat andere.
Ze knippen zo ingespannen (...)

■ Strategisch
Het persoonlijke karakter van teksten wordt niet alleen bepaald door de selectie van
onderwerp, werkwoordstijden en rede. Ook de keuze voor actieve formuleringen
(‘Ze schreeuwen en ze gillen’) dan wel passieve (‘Er wordt geschreeuwd en gegild’)
is hierop van invloed. Bij actieve formuleringen is er sprake van een persoon die
zelf iets doet. In Jip-en-Jannekeboekjes is dit type formuleringen veruit in de
meerderheid: in dertig verhalen komen slechts acht passieve zinnen voor.
Als er al passieve formuleringen in een verhaal voorkomen, dan hebben die
meestal een specifieke functie. Bij een zin als ‘Er wordt gebeld’, aan het begin van
het verhaal ‘Vliegen’, weten Jip en Janneke bijvoorbeeld nog niet wie er aan de
deur staat, vandaar dat de beller niet genoemd wordt. En door het passief in het
volgende fragment uit ‘Poppejans is ziek’ staat Poppejans aan het begin van de zin
en kan ze dus makkelijker als onderwerp van de volgende zin optreden.
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Kunnen ambtenaren iets leren van Annie M.G. Schmidt?
Foto: dbnl

Poppejans wordt in bed gelegd en doet haar oogjes toe, en ze denkt:
gelukkig dat ik nog een grootmoeder heb.
Passieve zinnen hebben - ondanks hun onpersoonlijke karakter - dus zeker nut;
taalbeheerser Louise Cornelis toonde dat in 1997 al aan in haar proefschrift. Actieve
formuleringen kunnen beleidsstukken weliswaar verlevendigen, maar het kan soms
strategisch handig zijn om in het midden te laten op wiens conto de uitspraken staan.
Daarbij komt de passieve vorm juist goed van pas.

■ Juridische eisen
Tekstschrijvers die te horen krijgen: ‘Doe niet zo ingewikkeld, zeg het maar in
jipen-janneketaal’, zouden dat advies dus niet louter moeten opvatten als: ‘Schrijf
in korte zinnen.’ Echte jip-en-janneketaal is te vinden in de glasheldere verhalen
van Annie M.G. Schmidt. Daaruit kunnen we dít advies afleiden: gebruik korte zinnen,
maar zorg ook voor een duidelijke samenhang, zet niet te veel nieuwe informatie
in één zin en hanteer een persoonlijke stijl.
Maar zelfs nu we weten wat echte jipen-janneketaal is, resten er veel vragen over
begrijpelijke taal. Met name over begrijpelijke taal in belangrijke teksten als
studieboeken, overheidsformulieren en medische bijsluiters. Moeten en kunnen
schrijvers van zulke teksten wel in dergelijke taal schrijven? Vaak zijn er namelijk
juridische eisen die dat bemoeilijken. En soms is de materie zó complex en abstract
dat eenvoudig schrijven lastig is. Over begrijpelijke taal in dergelijke omstandigheden
weten we simpelweg nog te weinig. Ook valt er nog veel te ontdekken aan andere
taalkenmerken die teksten (on)begrijpelijk maken.
Maar wetenschappelijk onderzoek heeft de laatste jaren al wel laten zien dat we
met nieuwe software en moderne middelen als oogbewegingsapparatuur beter zicht
kunnen krijgen op de kenmerken van begrijpelijke taal. Zulk onderzoek levert ook
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concrete, bruikbare adviezen op, die inmiddels ook toegepast zijn om begrijpelijke
formulieren, bijsluiters en studieboekteksten te ontwerpen.
Intussen bereiden enkele samenwerkende universiteiten samen met partners uit
overheid en bedrijfsleven een groot onderzoeksinitiatief voor, met als doel
begrijpelijke taal in het Nederlandse taalgebied te verwezenlijken. Zoiets moet
mogelijk zijn. Zeker als we de lessen van Annie M.G. Schmidt ter harte nemen.

De geboorte van jip-en-janneketaal
In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van mei 2002 voert nieuwkomer
Pim Fortuyn een succesvolle campagne. De VVD staat ineens op verlies in de
peilingen, hoewel de partij tot kort daarvoor hard op weg leek de grootste van
Nederland te worden.
VVD-lijsttrekker Hans Dijkstal koos tot dan toe steeds een genuanceerde opstelling,
maar in maart 2002 vindt VVD-partijvoorzitter Bas Eenhoorn het tijd worden voor
duidelijke taal. Hij roept Dijkstal op om meer in ‘jip-en-janneketaal’ uitte leggen waar
de VVD voor staat. De uitspraken van Eenhoorn doen veel stof opwaaien: politieke
tegenstanders van de VVD gebruiken Eenhoorns woordkeus om te suggereren dat
de VVD het electoraat als kleine kinderen beschouwt.
Dijkstal blijft wars van populisme en bij de verkiezingen verliest de VVD veertien
zetels.

VVD'er Bas Eenhoorn pleitte voor meer jip-en-janneketaal in zijn partij.
Foto: Paul van der Zwet
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Taaltest
Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1.

a.
b.
c.

alimentatie
allimentatie
alumentatie

2.

a.
b.
c.

bedoeienentent
bedoeïenentent
bedoeïnentent

3.

a.
b.
c.

haute-reliëffiguur
haut-reliëffiguur
hautreliëf-figuur

4.

a.
a.
c.

jaloezie
jalousie
jalouzie

5.

a.
b.
c.

rhythm-and-blues
rhythm-'n-blues
rhytm & blues

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

brutaal
overduidelijk
stralend

2. causalgie
a. korte presentatie voor leken
b. onderzoek naar logische verbanden
c. pijn bij zenuwverwonding
3. thesauru
a.
b.
c.

penningmeester
schatkist
soort wetenschappelijk woordenboek

4. utiliseren
a.
b.
c.

benutten
mogelijk maken
vergemakkelijken
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C. Zoek de fouten
1. De strakvormgegeven borstweringen van dakterrassen en balkonnen zijn soms
dusdanig slecht bevestigd dat bewoners er bij tijd en wijle door heenvallen.
2. Maar ook bij andere type ballustrades zijn de desastreuse faux pas vaak al in
de constructiefase gemaakt en inmiddels niet meer zichtbaar.

D. Extra
Hoe heet het niet-Latijnse letterschrift van de Bulgaren?
De antwoorden vindt u op bladzijde 255 van dit nummer.

Spaan
Wijntje
Om wijn te proeven heb je meer zelfvertrouwen nodig dan smaak. Kurk is het
allermakkelijkst te duiden, omdat het ronduit smerig is. Het maakt het trekken van
een vies gezicht er des te natuurlijker op. Daarna volgt een moeilijke fase: die van
het terugsturen. Wie aarzelt is de pineut. Hij stuit op wantrouwen bij het bedienend
personeel. Je zegt ‘kurk’ op een toon die geen tegenspraak duldt. In een normaal
restaurant krijg je dan meteen een nieuwe fles. Kurk herkennen is dus geen
probleem, behalve misschien in de cahors, waar het vrijwel onmogelijk is om het
verschil te proeven tussen kurk en de smaak van de locale appellation. Cahors, zo
begrijpt de lezer, is een harde, niet zo toegankelijke wijn die er zelfs in een geduldige
wijnkelder niet merkbaar op vooruitgaat.
Wat ik ook niet kan proeven is hoe goed een jonge bordeaux zal worden. Ik sta
altijd paf bij het lezen van de proefnotities van deskundigen als Jancis Robinson en
Robert Parker, die allerlei smaken herkennen in wijn die nog te jong is om de fles
te hebben bereikt. Bij een wijn die op dronk is, kan ik best wat fruitsoorten
thuisbrengen. Als het tenminste om een jonge bergerac gaat die voor honderd
procent uit merlot bestaat. Dan zie je mij de wijn door de mond laten rollen, de ogen
peinzend ten hemel slaan, om me daarna vol overtuiging ‘bessen’ te horen roepen.
Ook heb ik weleens chocola geproefd in een volle pécharmant. Maar naar een
sommelier die het heeft over mineralen, eikenblad, tabak en ijzer, kan ik slechts
afgunstig kijken. Om hem even later van harte te wantrouwen.
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Wijn proeven is bluffen.
Bluffen is: niet op je mondje gevallen zijn.
Wie wijn proeft moet zijn woordje klaar hebben.
Een goede sommelier is vooral verbaal begaafd.
Kennis is macht en haar sterkste wapen is de taal.
In een oude Figaro, die van 2 mei, vond ik een stukje waarin een sommelier, de
wereldkampioen van 2004, zich afvraagt welke wijn je het best kunt drinken bij verse
erwtjes.
Dit is op zich al een intimiderende probleemstelling. Ik weet zeker dat het overgrote
deel van de lezers van Onze Taal zichzelf deze vraag nooit heeft gesteld, voorzover
ze zich al bewust zouden zijn van het bestaan van verse erwtjes.
Eerst beschrijft de sommelier de smaak van het erwtje: ‘zoet en voorzien van een
licht plantaardig parfum’. Je zou er honger van krijgen, maar ik dorstte vooral naar
de beloofde informatie.
‘Ik zou subiet voor een witte druif gaan, een wijn uit de Loire of zelfs een elzasser.
Ik denk dat een sylvaner, eerlijk en spontaan, met zijn geuren van groene amandelen,
wilde munt en witte veldbloemen, recht zou doen aan de plantaardige smaak van
de groente.’
Dit advies staat als een huis. Tegenspraak is uitgesloten. De waarheid schuilt in
de formulering. De taal is doorslaggevend. Het lijdt geen enkele twijfel dat iemand
die bij het eten van verse erwtjes géén sylvaner drinkt, zichzelf schromelijk tekortdoet.
Misschien kan deze sommelier beter proeven dan wie ook. Maar veel belangrijker
voor het uitoefenen van dit metier is zijn flux de paroles.
Henk Spaan
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Bargoens [13]:
bajes
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.

Het ‘Oranjehotel’: de bajes van Scheveningen.
Foto: Onze Taal

Een Bargoens woord dat we inmiddels allemaal kennen is bajes. Dat gebruiken
we nu voor ‘gevangenis’, bijvoorbeeld in de samenstelling Bijlmerbajes, de bijnaam
van wat officieel Penitentiaire Inrichting Over-Amstel heet.
Maar was de oorspronkelijke betekenis van bajes in het Bargoens ook
‘gevangenis’? Het woord is omstreeks 1800 voor het eerst opgetekend, in een
Bargoense woordenlijst die is samengesteld uit processtukken van de zogenoemde
Brabantse Bende. Het komt hierin voor in de samenstelling scheftbeijes, voor
‘rasphuis’. Een rasphuis was een tuchthuis waar opgepakte landlopers, zwervers
en misdadigers hout moesten schaven of raspen, met name het zeer harde
brazielhout. Dit schaafsel of raspsel werd gebruikt als grondstof voor verf.

■ Temeiebajes
Vervolgens vinden we bajes in 1844 in nachtbajes voor ‘nachtverblijf’. In de decennia
daarna komen we het ook in allerlei andere samenstellingen tegen, zoals gokbajes
voor ‘speelhuis’, golabajes voor ‘ziekenhuis’, gondelbajes, mokkelbajes en
temeiebajes voor ‘bordeel’, sijbelbajes voor ‘wc’, sikkerbajes en sjaskelbajes voor
‘herberg’, en trederiksbajes voor ‘schoenwinkel’.
Deze voorbeelden maken één ding duidelijk: de oorspronkelijke betekenis van
bajes was niet ‘gevangenis’ maar ‘huis’ of ‘winkel’. Dat komt overeen met de
betekenis die dit woord in de taal van herkomst heeft, want bajes is via het Jiddisch
ontleend aan het Hebreeuwse bajit dat ‘huis’ betekent.
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In 1906 publiceerde de Amsterdamse commissaris W.L.H. Köster Henke een
Bargoens woordenboekje getiteld De boeventaal. Daarin komt bajes nog voor met
als betekenissen ‘winkel, huis, gevangenis’, maar na 1950 werd het bijna uitsluitend
nog gebruikt voor ‘gevangenis’. We komen het dan ook tegen in diverse
samenstellingen die uitsluitend met de gevangenis te maken hebben, zoals bajeskar
en bajeswagen voor de celwagen waarmee gevangenen werden vervoerd, en
bajesklant voor ‘gevangene’. Ook bajeslef voor ‘brutale moed’ heeft natuurlijk met
de gevangenis te maken - voor een bezoek aan een trederiksbajes of andere winkel
is normaal gesproken tenslotte niet zo veel durf vereist.

■ Scheveningen
Bargoens was een ‘taal van horen zeggen’, zoals Enno Endt het in zijn befaamde
Bargoens woordenboek uit 1972 zo fraai heeft omschreven. Daarom kom je woorden
uit deze taal in allerlei vorm- en spellingvarianten tegen. Zo vinden we bajes ook
als baayes, baies, baje en bages.
Wat zeker zal hebben geholpen bij de wijdere verbreiding van het woord bajes is
een versje dat zeer populair was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het had betrekking
op de toenmalige ‘klandizie’ van de strafgevangenis in Scheveningen, toen ook wel
het ‘Oranjehotel’ genoemd. De tekst luidt:
In deze bajes
zit geen gajes
Maar Hollands glorie
potverdorie
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Rutqer Kiezebrink
Spelen met taal
Charles King Boyd en andere isogramnamen
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’.
In het juninummer was de oproep in deze rubriek isogramnamen te verzamelen:
namen die uit louter verschillende letters opgebouwd zijn. Er werden er vele
honderden ingestuurd. Verrassend genoeg zit er bij de langst bekende gevallen
een doodnormale Nederlandse naam: Thijs van Domburg, een jonge
stand-upcomedian en tekstschrijver, heeft een naam van maar liefst 15 verschillende
letters.
Twee andere 15-letterige isogramnamen zijn Bradley McIntosh (Brits
zanger-acteur) en Charles King Boyd (Amerikaans luchtmachtofficier). Eén letter
korter, maar nog altijd ruim het halve alfabet bestrijkend, zijn Kathryn Bigelow
(filmregisseur), Jean Goldschmit (wielrenner) en Melvin Schwartz (natuurkundige).
De achternaam van tv-presentator Jeroen Latijnhouwers (een 13-letterig isogram)
blijkt ook niet uniek: de achternamen van de voormalige Thaise generaal en premier
Plaek Pibul Songkram en de Belgische wielrenners Gustaaf Van Slembrouck en
Pieter Vanspeybrouck zijn even lang. Maar er zijn ook mensen met een achternaam
van 14 verschillende letters: (Nihad) Hrustanbegović, een Bosnische
accordeonist-componist; (Alexis) Pantchoulidzew, levensgezel van de moeder van
prins Bernhard; en onze eigen koningin Emma heette voluit: Emma van
Waldeck-Pyrmont. Jammer dat er van tussen staat, maar Waldeck-Pyrmont. zelf is
een 14-letterig isogram.
Een uitgebreidere lijst staat op www.onzetaal.nl/spelen/isogramnamen.php.

Oproep: stokloze letters
Van de zesentwintig letters in het alfabet zijn er twaalf waarbij iets ‘uitsteekt’ aan de
boven- of onderkant. De b en de h bijvoorbeeld hebben een stok (naar boven), en
de p en de y een staart (naar beneden). Er zijn dus veertien letters zonder stok of
staart: a, c, e, i, m, n, o, r, s, u, v, w, x en z. Ik noem ze hier kortweg stokloze letters.
Er zijn met die veertien letters aardig wat woorden samen te stellen: emmer,
sneeuw, oceaan, waarnemer, mavo-examen, omzwerven, etc. Maar is er ook een
zinnig verhaal mee te maken? Dat zou dan een tekst zonder stokken opleveren.
Bedenk eens wat een ruimte dat kan schelen als je zo'n tekst in druk uitbrengt: de
regelafstand kan bijna gehalveerd worden - al kun je dan ook geen hoofdletters
gebruiken.
Hier een voorzetje van zo'n verhaal:
er waren eens een man en een vrouw, waarnemers van een concern in
veevervoeraccessoires. ze waren naar een zwemconcours in een
sneeuwzone. een succesnummer: ze wonnen er een oceaanreus, en
voeren na een uur over zeearmen en oceanen. na eeuwen zwerven - zo
snoeven ze - wonen ze nu in een vouwcaravan. ze consumeren emmers
couscous en zeuren soms over zwemmerseczeem.
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Dat kan vast beter, mooier, leuker en/of langer. Een paar ‘spelregels’:
Noodgedwongen begint elke zin met een kleine letter. Trema's, apostrofs, accenten
en cedilles kunnen niet gebruikt worden (geen curaçaoënaar dus helaas). De punt
van de i zien we door de vingers, maar u mág de i uiteraard ook in de ban doen.
Stuur uw suggesties naar spelen@onzetaal.nl.
Zie ook www.onzetaal.nl/spelen/stokloos.php.
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Jaarvergadering Onze Taal 2009
Peter Smulders - directeur Onze Taal
Op 8 juni vond in Den Haag de algemene ledenvergadering van het Genootschap
Onze Taal plaats. Na de vaste onderdelen die op elke jaarvergadering aan bod
komen (goedkeuring notulen, verslag kascommissie, toelichting op de jaarrekening,
etc.) werd stilgestaan bij het afscheid van Ludo Permentier, die acht jaar deel
uitmaakte van het bestuur. Tot nieuw bestuurslid werd benoemd Martine Tanghe,
van wie hieronder een kort curriculum vitae is opgenomen. Herbenoemd voor vier
jaar werden de bestuursleden drs. E.H.M. Goossens en mr. G.C. Haverkate. Aan
het einde van de vergadering hield taaladviseur Tamara Mewe een voordracht over
taaladvies voor juristen.

■ Financiën
Het jaarverslag over 2008 beschrijft een financieel gezond jaar voor het genootschap,
dat gekenmerkt werd door een toename aan activiteiten. De terugloop in het ledental
hield helaas ook in 2008 aan: eind december had de vereniging 32.672 leden, dat
is 4,6% minder dan eind 2007 (34.258 leden).
In verband met de behoefte aan extra financiële armslag werd eind 2008 voor de
tweede keer aan de leden gevraagd om een donatie als aanvulling op hun contributie.
Bijna 5700 leden gaven daar gehoor aan; tezamen maakten zij in de vorm van giften
ruim €57.700 over aan het genootschap. Mede dankzij deze giften, de
contributieverhoging van €1,- en door een hernieuwd taaladviesproject van de
Nederlandse Taalunie is er over 2008 een positief eindresultaat van €33.525 op de
jaarrekening. De jaarvergadering stemde in met het voorstel om de contributie per
1 januari 2010 zo nodig met €2,- te verhogen tot €29,50.

Voorzitter Ernst Numann (l.) en scheidend bestuurslid Ludo Permentier.
Foto: Onze Taal

■ Tijdschrift
In 2008 werd een jaargang met 368 pagina's uitgebracht. Het tijdschrift was diverse
keren spraakmakend aanwezig in de pers, o.a. naar aanleiding van artikelen over
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begrijpelijke taal, over catchphrases en over de uitspraak van de r in het Nederlands
van koningin Beatrix.

■ Taaladvies
In 2008 kwamen er 13.420 verzoeken om taaladvies binnen bij de Taaladviesdienst
van het genootschap, een toename van 36% t.o.v. 2007. Deze groei werd voor een
groot deel veroorzaakt door de extra vragen die beantwoord werden in het kader
van het Taalunie-project ‘Taaladvies.net’. Het werk aan dit vijfjaarsproject begon in
januari 2008 nadat Onze Taal eind 2007 als beste partij was aangewezen in een
openbare aanbestedingsprocedure. De Taaladviesdienst bracht verder 381 vragen
en opdrachten in rekening, met een opbrengst van €74.591. De dienst bood in het
voor- en najaar van 2008 24 taalcursussen voor de leden aan. Daaraan deden ruim
200 cursisten mee, die daarmee €11.700 cursusgeld inbrachten. In 2008 ging verder
veel aandacht uit naar actualisering en aanvulling van de afdeling Taaladvies op
de website van Onze Taal.

■ Onze Taal op internet
De website van Onze Taal trok in 2008 per maand circa 125.000 verschillende
(‘unieke’) bezoekers, een stijging van 32% t.o.v. 2007. De website werd in het hele
jaar bijna 3 miljoen keer geraadpleegd. Het elektronische inschrijfformulier op de
website leverde in 2008 2771 aanmeldingen op van nieuwe leden en
cadeau-abonnementen, een toename van 24% t.o.v. 2007.

■ Digitale Onze Taal
In januari 2008 kwam een digitale versie van het tijdschrift beschikbaar, waarop
lezers zich kunnen abonneren voor dezelfde prijs als die van de papieren editie van
Onze Taal; in combinatie met het papieren tijdschrift kostte de digitale Onze Taal
de helft meer (€24,- + €12,-). Aanvankelijk was er beperkte belangstelling, maar in
de loop van het jaar toonden veel onderwijsinstellingen interesse om Onze Taal via
de computer voor de hele instelling toegankelijk te maken.

■ Taalpost
De taalnieuwsbrief Taalpost werd eind 2008 drie keer per week toegestuurd aan
ongeveer 15.000 abonnees. Tot oktober 2008 was het uitbrengen ervan een
samenwerkingsproject met Van Dale Uitgevers. Na zeven jaar is Van Dale gestopt
met zijn aandeel; het genootschap heeft Taalpost op eigen kracht voortgezet. Het
medium wordt nu ook gebruikt om leden te werven voor de vereniging.
Verantwoordelijk voor de inhoud zijn Marc van Oostendorp en Erik Dams, die Ludo
Permentier in het najaar van 2008 opvolgde als samenstellend redacteur.
Vanaf mei 2008 schrijft Onze Taal een wekelijkse taalrubriek op de populaire
nieuwswebsite Nu.nl, waardoor tienduizenden lezers naar de website en naar het
werk van het genootschap werden getrokken. De Taaladviesdienst heeft verder een
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weblog over taalkwesties, gericht op interactief contact met bezoekers, gemiddeld
ruim 10.000 per maand.
Het integrale jaarverslag met cijfermatige details is te vinden op
www.onzetaal.nl/genoot/jaarverslag2008.pdf.

Curriculum vitae
Martine Tanghe (lic.) (Aalter, België, 1955) behaalde in 1977 haar licentiaat
Germaanse Filologie aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar zij o.a. als student
zomercursussen Nederlands gaf aan anderstaligen. Sinds 1 februari 1978 werkt zij
op de nieuwsdienst van de VRT (toen nog BRT), aanvankelijk bij de radio, later bij
de televisie. Daar was en is zij nu nog steeds nieuwslezer. Daarnaast heeft zij 25
jaar ervaring als verslaggever voor het journaal en Panorama.
Martine Tanghe was zes jaar lang jurylid van het Groot Dictee der Nederlandse
taal, dat zij sinds vier jaar samen met Philip Freriks voorleest. In 1995 ontving zij de
Groenman-taalprijs van de Stichting Let Op Uw Taal, en in het jaar 2000 de ANV
Mediaprijs.
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Digitale editie Onze Taal
Sinds januari 2008 is het tijdschrift Onze Taal ook digitaal beschikbaar. Het is in te
zien via internet. Wat daar de voordelen van zijn, ziet u op www.onzetaal.nl door te
klikken op de paarse knop ‘Digitale Onze Taal’. In de proefnummers kunt u zien dat
de digitale editie van Onze Taal prettig leesbaar en goed doorbladerbaar is. Ze is
verrijkt met allerlei aanklikbare voorzieningen, waardoor direct achterliggende
informatie kan worden opgeroepen. Met een digitaal abonnement kunt u ook terecht
in het elektronische archief met álle nummers van het tijdschrift vanaf 1932.

■ Speciale prijzen
Een abonnement op de digitale Onze Taal kost €27,50, of €12,50 als u al
geabonneerd bent op de papieren editie. Voor lezers buiten Nederland en België
is de digitale editie een stuk goedkoper dan een papieren abonnement, en vaak
ook gemakkelijker: u hebt dan geen vertraagde of zoekgeraakte post meer. Verder
zijn er voor grootschalig individueel gebruik bij bedrijven en de overheid
licentiecontracten af te sluiten, waarbij de prijs per gebruiker sterk terugloopt. Via
individuele e-mailadressen of zogenoemde ‘IP-ranges’ wordt dan toegang verleend.

■ Gebruik in het onderwijs
Ook voor scholen en bibliotheken biedt de digitale editie van Onze Taal nieuwe
toepassingen. Een digitaal tijdschrift kan via netwerken en intranet snel en
gemakkelijk algemeen beschikbaar en raadpleegbaar zijn. Voor bibliotheken en
onderwijsinstellingen is de digitale Onze Taal extra goedkoop. Zij kunnen tegen een
jaarlijks tarief Onze Taal voor alle medewerkers en scholieren/studenten beschikbaar
stellen. Het gestaffelde tarief is afhankelijk van de grootte van de onderwijsinstelling.
Ook speciale afspraken - bijvoorbeeld enkel gebruik van het digitale archief - zijn
mogelijk.
Voor aanmelding of meer informatie kunt u bellen met 070 - 356 12 20 of mailen
naar administratie@onzetaal.nl.

Horstlog
Ondersnor
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In het vorige nummer van Onze Taal (juli/augustus) werd de binnenzijde van het
omslag gesierd door een foto van Harm Damsma. Ik ken hem niet, maar de foto
staat me wel aan. Een aardig hoofd, intelligente en vriendelijke ogen, brilletje,
ruitjeshemd met korte mouwen, moedervlekje op de linkerarm, en op de achtergrond
twee fietsen. Damsma heeft een snor; dat is het enige minpuntje. Maar sommige
mensen hebben een snor nodig, fysiek of psychologisch, dus ik zeg daar niks van.
Onder de foto een citaat: ‘Niemand leest een boek zo goed als een vertaler.’ Daar
kon Damsma best eens gelijk in hebben, want hij is zelf vertaler en dan kun je het
weten. Het feit dat het de foto is van een vertaler maakt hem trouwens nog
sympathieker, overvoerd als we zijn met foto's van politici, filmhelden, slachtoffers
van geweld en bankdirecteuren. Ik heb een hele poos naar die foto zitten kijken.
Toen viel mijn oog ineens op een detail dat ik nog niet genoemd heb. Iets waar
de Nederlandse taal, voorzover mij bekend, zelfs geen woord voor heeft. Neem het
vorige nummer van Onze Taal er even bij, sla het open bij de foto van Damsma, en
kijk met me mee. Dan ziet u meteen wat ik bedoel, en wat ik nu maar provisorisch
aanduid als zijn ‘ondersnor’.
De gewone snor, ook wel echte snor genaamd, situeert zich op de bovenlip. Dat
is althans wat Van Dale denkt. Volgens mij zit een snor juist bóven de bovenlip.
Maar hoe dan ook, Damsma heeft zijn snor op de juiste plaats. Maar hij heeft meer.
Vlak onder zijn onderlip, juist in het midden, zit ook nog een toefje haar. Bescheiden,
zoals de hele Damsma oogt, maar toch onmiskenbaar. Als u de foto bij de hand
hebt, ziet u het zelf. Damsma's toefje is circa twee centimeter lang, en nauwelijks
meer dan één centimeter breed. Meer mensen hebben zoiets. De aanwezigheid
van een bovensnor of echte snor is niet eens vereist.
Ik geloof niet dat we zo'n klein plukje haar onder de onderlip in gemoede een snor
kunnen noemen. Damsma zou dan twee snorren hebben, en met een daarvan de
definitie van Van Dale ernstig overtreden. Anderzijds, een baard is het ook niet. De
kin eronder lijkt keurig gladgeschoren. De term lip-baardje, die ik even overwogen
heb, is beslist niet kenschetsend genoeg. Ik weet op dit moment niets beters dan
ondersnor, ook al besef ik dat daar eveneens bezwaren aan kleven.
Begrijp me goed: ik gun iedereen de aan- of afwezigheid van toefjes haar, waar
dan ook op het lichaam. Daar moeten we mekaar een beetje vrij in laten. Mijn
gedachten gingen bij Damsma's ondersnor een andere kant uit: gegeven dat een
aldaar gesitueerd plukje haar vaker voorkomt en dat daar geen woord voor is in het
Nederlands, hoe zou een top-vertaler als Damsma deze tekst van mij vertalen, laten
we zeggen in het Engels of het Frans? Ik schat dat hij een oplossing kan bedenken,
maar ik ben nu al razend nieuwsgierig.
Joop van der Horst
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Ton den Boon
Net als in de film
Towering inferno
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.

The Towering Inferno (1974): een tot de verbeelding sprekende rampenfilm.

In de jaren zeventig waren rampenfilms immens populair, zoals Airport (over een
vliegtuig in nood), The Poseidon Adventure (over de ondergang van een
passagiersschip op volle zee) en Earthquake (over de ondergang van de Verenigde
Staten door een aardbeving). In dit rijtje hoort ook The Towering Inferno thuis, een
Hollywoodfilm van regisseurs John Guillermin en Irwin Allen, die in 1974 werd
uitgebracht.

■ Diepgewortelde angst
The Towering Inferno speelt zich af in en om de hoogste wolkenkrabber ter wereld.
Ter gelegenheid van de opening van deze 500 meter hoge Glass Tower in San
Francisco wordt op de bovenste (134ste) verdieping een spetterend feest gehouden.
Al snel is er echter een stroomstoring en breekt er rond de 80ste verdieping brand
uit. Het vuur verspreidt zich door de ventilatiekanalen. Dat is mogelijk doordat bij
de bouw van de wolkenkrabber constructiefouten zijn gemaakt, terwijl er bovendien
bezuinigd is op brandpreventie. De feestgangers zitten dan ook als ratten in de val.
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Nadat de brand eenmaal uitgebroken is, ontrolt zich het verhaal volgens het vaste
recept van klassieke rampenfilms: pogingen om de gevolgen van de brand in te
dammen mislukken, evenals achtereenvolgende reddingsoperaties, er vallen letterlijk - wat slachtoffers, maar het eind van het verhaal is dat de meeste
hoofdpersonen het er toch levend afbrengen.
De film speelt, net als de overige werken in het rampengenre, in op een
diepgewortelde angst van veel mensen. Geen wonder dat hij veel bekijks trok - eerst
in de bioscoopzaal en later op de buis.

■ Aanslag op WTC
De titel was natuurlijk goed gekozen, want inferno, dat in religieuze zin staat voor
de hel, wordt ook wel gebruikt voor een allesvernietigende brand. En hoewel towering
niet veel meer betekent dan ‘enorm’ of ‘extreem’ (een overbodig aandoende
toevoeging voor een brand die toch al allesvernietigend is), is er ook de associatie
met tower, oftewel een wolkenkrabber, een torenflat. Vandaar dat towering inferno
vaak niet alleen wordt opgevat als ‘hoog oplaaiende brand’, maar meer in het
bijzonder als ‘hoog oplaaiende brand in een torenflat’, zoals 8 juni 2007 in De
Gelderlander: ‘Preventie is het sleutelwoord als (...) de Nijmeegse brandweer het
schrikbeeld van een Towering Inferno in Nijmegen nuanceert.’
En ook bij de aanslag op het WTC werd geregeld gerept van een towering inferno:
‘Wat te doen als zelfs die ankerpunten losraken in een wereld die even niet meer
rondtolt rond zijn as; in een wereld waarin de towering inferno niet meer beperkt
blijft tot het filmdoek maar werkelijkheid wordt en zelfs de stoutste verbeelding
overtreft?’ (Dagblad van het Noorden, 13-9-2001).
Door de hoofdletters en het benoemen van het filmdoek in deze twee
krantenartikelen is er een duidelijke verwijzing naar de rampenfilm zelf, maar towering
inferno komt ook geregeld als zelfstandige uitdrukking voor. Soms voorzichtig tussen
aanhalingstekens, zoals op 21 november 2000 in het Dagblad van het Noorden:
‘De “towering inferno” die zich leek te voltrekken, bleef uiteindelijk beperkt tot de
woning op de zesde verdieping.’
Soms zonder markering, als een ‘gewone’ uitdrukking dus, bijvoorbeeld in de
Volkskrant (10-9-2006), waar het ook de iets algemenere betekenis ‘grote brand’
heeft. Volgens het stukje heeft Noord-Korea met een kernproef de boodschap willen
afgeven ‘dat Kim Jong Il de grootste leider is die Noord-Korea ooit heeft gehad,
omdat hij het land in staat heeft gesteld de oorlog naar Amerika te brengen. “Grote
steden zullen veranderen in towering infernos.”’

■ Torenhel
In plaats van towering inferno wordt ook wel tower inferno aangetroffen, zoals in
het Brabants Dagblad van 5 september 1997: ‘Verlaat het gebouw onmiddellijk.
Gebruik niet de liften, gebruik de trap. (...) Vijfhoog zat ik, niet meteen tower inferno,
maar ook geen hoogte om zonder training vanaf te springen. Bij elke etagevloer die
we passeerden werd het drukker in onze mollengang.’
Het wachten is nu eigenlijk alleen nog op een totale vernederlandsing van de
uitdrukking, al klinkt ‘torenhel’ misschien wat minder spectaculair.
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Frank Jansen
Hom of kuit
Moet schelden mogen in het parlement?
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige Frank Jansen behandelt iedere maand zo'n kwestie, en
nodigt iedereen uit te reageren.
Er is de laatste tijd veel te doen over de ‘toonhoogte’ van het politieke debat.
Hyperbolische karakteriseringen van het type knettergek en scheldwoorden als
flapdrol wekten aanstoot. Sommigen stellen voor om scheldwoorden in parlementaire
zittingen te verbieden. Dat doet de vraag rijzen of de politiek er niet juist bij gebaat
kan zijn als dergelijke woorden af en toe vallen.

Voorstander
De belangstelling voor politiek taant. Dat komt ook doordat de kiezer zich niet herkent
in het vage, moeilijke, indirecte en onoprechte taalgebruik van de politici. Als de
kiezer al begrijpt wat parlementaire kemphanen tegen elkaar zeggen, dan beziet
hij hen met wantrouwen. Ze hebben toch een verschil van mening? Waarom vechten
ze het dan niet uit met alle (verbale) middelen die hun ter beschikking staan? Dat
doet de kiezer zelf toch ook als hij een akkefietje in het verkeer heeft?
Schelden verhoogt niet alleen de herkenbaarheid van politici, maar roept ook
warme gevoelens op, omdat het getuigt van authentieke emoties. Voor de scheldende
politicus zelf is het een hele opluchting. Voor zijn tegenstander is de reputatieschade
beperkt. Want scheldwoorden zijn eigenlijk erg vaag, zeker vergeleken met andere
vormen van agressief taalgebruik. Vergelijk het scheldwoord flapdrol maar met de
onlangs ook in het parlement geuite aantijging ‘De geachte afgevaardigde praat
zeker zo langzaam omdat ze anders zichzelf niet begrijpt.’ Dat is veel omfloerster
maar ook veel kwetsender.
Bovendien valt te vrezen dat een verbod ontwijkgedrag gaat oproepen. Is
bijvoorbeeld shariasocialist een scheldwoord? Politici zullen bij voorkeur dáárover
gaan discussiëren, alleen al omdat ze zo niet over de inhoud hoeven te praten.
Ten slotte kan creatief schelden ook beschouwd worden als een vorm van
woordkunst, waar we van kunnen genieten. Verambtelijkte politici, die niet meer
kunnen bedenken dan stofjas of referendaris laagste klasse, zullen plaats moeten
maken voor pittigere figuren. Tot heil des volks!

Tegenstander
De belangstelling voor politiek taant. Dat komt ook doordat de kiezer niet meer kan
opkijken tegen zijn vertegenwoordigers. De kiezer zoekt voorbeelden, geen
onfatsoen. Natuurlijk zou het daarom beter zijn dat de politici zich uit zichzelf
onthouden van scheldwoorden. Maar als ze daar niet in slagen, dan maar met een
verbod.
Want schelden is schadelijk. Het schaadt de reputatie van de schelder, die zichzelf
te kijk zet als iemand die zich niet kan beheersen, en dus ongeschikt is om ons te
vertegenwoordigen of ons te besturen. In het algemeen gaan een hoge positie en
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een hoge toon niet samen. Schelden is verder niet functioneel. In een bestel als het
onze, waarin elke vier jaar nieuwe kongsi's moeten worden gesmeed, is het belangrijk
om standpunten zo nauwkeurig mogelijk aan te geven, en ze los te koppelen van
personen. Scheldwoorden zijn vaag, en verleggen juist de aandacht naar de persoon,
in plaats van zijn standpunt.
Maar het belangrijkste blijft: het parlement moet een toonbeeld van beschaving
zijn, en schelden past daar op geen enkele manier bij.

Wat vindt u ervan? Moet schelden mogen in het parlement?
Geef voor 21 september uw mening op onze website:
www.onzetaal.nl/homofkuit. Of stuur een briefkaart met ‘Schelden moet mogen
in het parlement’ of ‘Schelden moet niet mogen in het parlement’ naar de
redactie van Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In de volgende
aflevering de uitslag.

Uitslag vorige stemming
Moet het eindexamen Nederlands alleen uit meerkeuzevragen bestaan? Daarover
ging deze rubriek vorige maand. Uw mening was overduidelijk: slechts 5 inzenders
(4,5%) zijn voorstander van een examen met alleen meerkeuzevragen, met twee
argumenten. Allereerst zijn er al andere examenonderdelen waarin schrijven wordt
getoetst. En vooral: de toetsing van open vragen is tijdrovend en subjectief. 105
inzenders (95,5%) willen juist wel open vragen, vooral om op die manier de
formuleervaardigheid van de leerlingen (weer) op een aanvaardbaar peil te brengen.

Antwoorden Taaltest
(zie pagina 247)
A. Spelling
1.
2.
3.
4.
5.

a. alimentatie
b. bedoeïenentent
b. haut-reliëffiguur
a. jaloezie (in alle betekenissen)
a. rhythm-and-blues

B. Woordenschat
1. a. brutaal
2. c. pijn bij zenuwverwonding
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3. c. soort wetenschappelijk woordenboek
4. a. benutten

C. Zoek de fouten
1. strak vormgegeven, balkons, doorheen vallen.
2. typen, balustrades (balustraden mag ook), desastreuze, en zijn ze inmiddels.

D. Extra
In Bulgarije wordt net als in Rusland het cyrillische alfabet gebruikt.
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Redactie Onze Taal
Tamtam
Centraal taalexamen voor mbo'ers
Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs vindt het taal- en rekenniveau
van mbo-leerlingen onvoldoende, en zal daarom vanaf het schooljaar 2013-2014
verplichte centrale examens invoeren voor die twee basisvakken. Tot nu toe
bestonden centraal schriftelijke examens alleen in het voortgezet onderwijs. De
examens zijn onderdeel van een reeks maatregelen die de staatssecretaris begin
juli presenteerde in haar Uitvoeringsplan taal en rekenen mbo. De leerlingen zullen
voorafgaand aan de examens ook meer taal- en rekenlessen krijgen.
Niet alle docenten zijn enthousiast over het besluit. Zo betoogde een taaldocente
uit Utrecht in het NOS Journaal dat de leerlingen op het vmbo al goed worden
geschoold op taal- en rekengebied, en dat de examens ertoe kunnen leiden dat
mensen die in principe goed zijn in hun vak hun diploma niet halen. Maar Van
Bijsterveldt benadrukte in dezelfde nieuwsuitzending dat een betere kennis van
rekenen en de Nederlandse taal voor de leerlingen essentieel is om goed te kunnen
functioneren in de maatschappij, ook als de vakkennis zelf voldoende is.
Aanvankelijk zullen alleen leerlingen die een opleiding volgen op het hoogste
mbo-niveau te maken krijgen met de verplichte examens; voor de overige drie
niveaus wordt eerst nog onderzocht wat de beste vorm van centrale examinering
is.

Allochtone leerlingen bevoordeeld bij examen Nederlands?
Begin juli ontstond ophef over een bericht in het Algemeen Dagblad waarin de
Limburgse advocaat Roel Schreuders beweerde dat allochtone vmbo- en
havo-leerlingen worden bevoordeeld bij de beoordeling van het eindexamen
Nederlands. Volgens de advocaat mogen allochtone leerlingen met een andere
moedertaal die minder dan zes jaar op een Nederlandse school zitten, van de
Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO) ongestraft twee tot drie
keer zo veel spelfouten maken, terwijl dat wettelijk niet is toegestaan: in de wet zou
alleen staan dat zij een half uur langer over het examen mogen doen en een
woordenboek mogen gebruiken.
De woorden van de advocaat zorgden voor verbazing in de Tweede Kamer, en
de VVD, de PVV en het CDA vroegen staatssecretaris Van Bijsterveldt om
opheldering. De staatssecretaris verkondigde hierop dat er, anders dan Schreuders
beweert, geen wet wordt overtreden. In het Eindexamenbesluit staat dat een van
de taken van de CEVO het vaststellen van beoordelingsnormen is, en daarom heeft
de commissie de mogelijkheid om ‘dergelijke leerlingen bij het examen kansen te
bieden, gelijkwaardig aan die van leerlingen zonder een taalbarrière’.

‘Verplichte taalles voor Polen’
Polen en andere Europeanen die in Nederland willen blijven, zouden verplicht een
inburgeringscursus moeten volgen. Dit zei minister voor Integratie Eberhard van
der Laan eind juni in het NOS Journaal. Hij reageerde hiermee op het verschijnen
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van het onderzoeksrapport Polen in Nederland van het Instituut voor Multiculturele
Ontwikkeling Forum. Daaruit blijkt onder meer dat 20 procent van de sterk gegroeide
groep Poolse arbeiders in Nederland wil blijven wonen. Een verplichte cursus zou
hun inburgering dan een stuk makkelijker maken, meent de minister. Op dit moment
is gedwongen inburgering volgens Europese richtlijnen niet mogelijk, maar Van der
Laan verkondigde dat de EU-lidstaten in overleg zijn om de wet te wijzigen zodat
een verplichte cursus waar wenselijk toch kan worden ingevoerd.
Veel Poolse immigranten willen ook graag Nederlands leren, alleen komen ze er
niet aan toe. Volgens Gerlof Roubos, directeur van de Vereniging van Internationale
Arbeidsbemiddelaars (VIA), zijn vooral twintigers en dertigers - die hij ‘MTV-Polen’
noemt - gemotiveerd. De vereniging verzorgde het afgelopen half jaar bij wijze van
proef taaltrainingen voor zo'n vijfhonderd Polen die werken voor een
VIA-uitzendbureau. Binnenkort wordt het experiment geëvalueerd, en zal wellicht
worden besloten de cursussen voort te zetten voor een grotere doelgroep.

De bewoners van het eiland La Gomera communiceren soms in een fluittaal.
Foto: Turismodecanarias.com

Welsh semi-officiële EU-taal
De Europese Commissie en Groot-Brittannië zijn overeengekomen dat het Welsh,
de regionale taal die in Wales wordt gesproken, voortaan een ‘semi-officiële’ taal
van de Europese Unie is. Dit houdt in dat burgers in het Welsh kunnen communiceren
met instellingen van de EU. Anders dan bij de 23 volledig officiële EU-talen worden
de vertalers bekostigd door Groot-Brittannië (de kosten voor de officiële talen worden
vergoed door de Europese Unie). Het Welsh is niet de eerste regionale taal die deze
semi-officiële status krijgt: eerder al tekende Spanje een dergelijke overeenkomst
voor het Baskisch, het Catalaans en het Galicisch.
En ook op het gebied van de bescherming van talen nam de Europese Commissie
een opvallende beslissing: er zal onderzocht gaan worden of en hoe het ‘Silbo
Gomera’ een beschermde taal kan worden. Dit is een zogenoemde fluittaal - men
communiceert met behulp van fluittonen - die wordt ‘gesproken’ door sommige
bewoners van het Canarische eiland La Gomera.
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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).

Correct!
Joute Venhuizen - Houwerzijl
Al enige tijd valt mij op dat in interviews ja en inderdaad als antwoord op eenvoudige
vragen kennelijk niet meer voldoen en worden vervangen door absoluut en correct.
Zo wordt een vraag als ‘Bent u gisteren met de bouw begonnen?’ beantwoord met
een militair aandoend ‘Correct!’ En een vraag als ‘Bent u de chef van deze afdeling?’
met ‘Absoluut!’ Dat laatste klinkt voor mij als: ‘Wat denk je wel!’ Het komt agressief
over in plaats van neutraal.
Wat is er mis met ja en inderdaad?

Oom Jan?
Feico Nater - Hengelo
Steeds meer erger ik me aan het weglaten van voorzetsels in krantenkoppen. Vooral
het voorzetsel van verdwijnt geregeld. Het moet natuurlijk allemaal kort in zo'n kop,
maar soms ontstaan daardoor de raarste dubbelzinnigheden.
Op de achterpagina van Onze Taal werden al eens koppen geciteerd als:
- Bemanning gezonken schip gered
- Vader vermoord kind gearresteerd
Doordat het woordje van is weggelaten, en doordat de kop over twee regels loopt,
staat er iets heel anders.
In documentaires komen vaak mensen in beeld die in de ondertitel worden
aangeduid met bijvoorbeeld ‘Oom Jan’ of ‘Tante Els’. Bij nader inzien is het ‘de oom
van Jan’ of ‘de tante van Els’. Dat is een groot verschil.
Ook in gesproken taal komt het voor, namelijk aan het begin van het NOS Journaal:
‘Kritiek Clinton wegens vrijlating kapers’. Was er kritiek ‘op’ Clinton of kritiek ‘van’
Clinton? Was het een vrijlating ‘van’ de kapers of een vrijlating ‘door’ de kapers?

Live
Berry J. Prinsen - Marbella, Spanje
Sinds ik de laatste jaren ‘live’ voor de tv zit, is het me ‘live’ opgevallen dat niets meer
‘rechtstreeks’ gaat, maar alles ‘live’. Vooral sportverslaggevers hebben een vreemde
voorkeur voor dat live:
- Morgen is de Ronde van Lombardije en de NOS is er live bij.
(Tom Egbers)
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- Mag ik je live wat vragen?
(Joep Schreuder tegen Stijn Schaars toen AZ kampioen was geworden)

Gesignaleerd
‘Is er nog chips?’
James Zwaag - Hoogkarspel
Het woord chips lijkt een stofnaam te worden, die net als zout, melk en zand alleen
enkelvoudig gebruikt kan worden. Ik ben 54 jaar en als ik wil weten of er wat lekkers
in huis is, vraag ik: ‘Zijn er nog chips?’ Jonge mensen in mijn omgeving zouden
vragen: ‘Is er nog chips?’
Ik noem één zo'n aardappelschijfje een ‘sjip’, jongere mensen zeggen er ‘sjippie’
tegen. Als de chips eenmaal uit de zak zijn, gebruiken ze dat woord wel in het
meervoud: ‘Jij nog wat sjippies?’ Of: ‘Er liggen allemaal sjippies op de grond.’
Niemand van de jongere generatie zegt nog: ‘een sjip’.

Diens of zijn?
Peter van Oosten de Boer - Leersum
Het valt mij op dat diens steeds vaker onnodig gebruikt wordt. Om een voorbeeld
te geven: in een overigens goed geschreven artikel over aartsbisschop Eijk (NRC
Weekblad, 11-17 april 2009) trof ik drie keer zo'n overbodig diens aan, waaronder:
‘Het wantrouwen van Eijk ten opzichte van de media is gebaseerd op de overvloed
aan negatieve artikelen die er, vooral na diens benoeming tot bisschop in Groningen
in 1999, over hem verschenen.’ Wie anders dan Eijk kon er bedoeld zijn als er ‘zijn
benoeming’ had gestaan?
Want zó wordt diens, de bezitsvorm van het aanwijzend voornaamwoord die,
normaal gesproken gebruikt: ter vermijding van misverstanden, in plaats van zijn.
Als er bijvoorbeeld zou staan: ‘Jan nam Piet mee in de auto; zijn kinderen zaten op
de achterbank’, dan rijst de vraag: wiens kinderen, die van Jan of die van Piet? Als
het om die van Piet gaat, dan kun je die vraag voorkomen door te zeggen: ‘Jan nam
Piet mee in de auto; diens kinderen zaten op de achterbank.’ Maar waarom zou je
zonder dat gevaar van verwarring het ouderwetse diens gebruiken?
Legio voorbeelden van dit overbodig gebruik van diens zijn te vinden via Google:
- Overleg met de patiënt en/of diens vertegenwoordiger.
(www.pallialine.nl, 29-2-2009)
- Economie en waarde: de calculerende burger en diens pluralisme.
(Studiegids 2008-2009, Radboud Universiteit Nijmegen)
- Leed wat de alcoholist zichzelf en diens verwanten aandoet.
(deweekkrant.nl, 3-1-2009)

In al die gevallen had zonder verlies van duidelijkheid zijn kunnen staan in plaats
van diens. Het lijkt of zulke schrijvers zo bang zijn om verkeerd begrepen te worden
dat ze hun eigen zinnen niet vertrouwen.
Soms gaat het zelfs echt fout. In het Historisch weekblad van juni 2009 bijvoorbeeld
in een passage over het NSB-lidmaatschap van Joseph Luns: ‘De NAVO-chef [Luns
dus] weet het aan zijn broer Huib - die zou hem buiten diens medeweten hebben
opgegeven.’
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Er dubbel in zitten
P.S. Bruins - Havelte
Laatst viel mij de uitdrukking er dubbel in zitten op, dat zoiets betekent als ‘er op
verschillende manieren over kunnen denken’ of ‘er een dubbel gevoel over hebben’.
Enkele voorbeelden (met spellingvarianten):
- Ik moet zeggen dat wij er nog steeds erg dubbel inzitten, ook omdat je alleen
veel negatieve dingen leest, bijv. in de media.
(Zwangerschapspagina.nl)
- Mijn vriendin begon aan onze relatie te twijfelen (aug 2008) en zei letterlijk: ik
zit er dubbel in!
(Ldvd.nl)

Maar vooral in de politiek hoor je het veel. Het wordt gebruikt door politici die duidelijk
liever geen boude uitspraken doen over een bepaald onderwerp. Dus zeggen ze
maar dat ze er dubbel in zitten.
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Raymond Noë
InZicht
Latijn
‘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 Latijn is de levendste dode taal die er is. Het is de taal van de Rooms-Katholieke
Kerk en het Vaticaan - die er ook voor zorgen dat er woorden voor nieuwe zaken
verzonnen worden - maar ook daarbuiten is en blijft het populair. Geregeld duiken
er nieuwsberichten op over Latijnse nieuwszenders en over rapgroepen en
Elvis-imitatoren die in het Latijn zingen, en nog niet zo lang geleden zijn de
belevenissen van strippsychiater Sigmund in het Latijn vertaald.
Ook op de boekenmarkt leeft het Latijn. Vorig jaar was Et cetera en al dat andere
Latijn van de Britse ‘latin lover’ Harry Mount nog een bescheiden verkoopsucces,
en recent verscheen Latijn - een taal voor iedereen van de Nederlandse historicus
René van Royen. Mount wilde zijn lezers vooral laten kennismaken met de Romeinse
cultuur, waarbij hij hun en passant een mondje Latijn leerde, maar Van Royen wil
meer. Na een inleidend hoofdstuk over Rome en de Romeinen probeert hij de lezer
in tweehonderd bladzijden een flink eind op weg te helpen naar het eindexamen
Latijn. Niet saai en schools door het stampen van rijtjes, maar door te beginnen met
een Nederlandse zin en vervolgens te kijken hoe een Romein hetzelfde zou zeggen,
en welke regels en woorden hij daarbij zou gebruiken. Zo voert Van Royen de lezer
systematisch en stap voor stap verder, in de verhalende vorm, als een geduldige
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leraar, in de hoop dat hij aan het eind genoeg kennis en enthousiasme op zijn
leerlingen heeft overgedragen om ze zelfstandig verder te laten leren.
Een geheel ander boek is Rari nantes (‘enkelen’, ‘zonderlingen’) van de Vlaamse
theoloog en filoloog Bart Mesotten. Het is een lijvig naslagwerk waarin het Latijn én
het Grieks in het Nederlands teruggezocht kunnen worden. Het eerste deel
inventariseert gevleugelde woorden en uitdrukkingen, van ab uno disce omnes via
primus inter pares tot vox populi. Die worden niet enkel van een vertaling voorzien,
maar ook de context en de vindplaats(en) worden door Mesotten uitgebreid
toegelicht, zodat een lemma soms wel twee of meer bladzijden beslaat.
De tweede helft van het boek bestaat uit een lexicon van uit het Latijn en Grieks
afkomstige afkortingen (ad lib., vs.), voor- en achtervoegsels (van a- tot x- en van
-aliter tot -voor), woorden (van absit tot zeugma), naamwoordelijke verbindingen
(ab absurdo, ut quid), eigennamen (Croesus, Xanthippe), eponiemen (cicerone,
mausoleum) en geoniemen (kariatide, perkament). Ook hier zijn de lemma's voorzien
van vaak zeer uitvoerige toelichtingen - Mesotten toont zich in dit blader- en
opzoekboek een veelweter die zijn kennis graag met anderen deelt.
• Latijn - een taal voor iedereen is een uitgave van Bert Bakker en kost
€16,95 (gelijmd, 248 blz.). ISBN 978 90 351 3225 2
• Rari nantes. Honderden Griekse en Latijnse gevleugelde uitdrukkingen,
afkortingen, voor- en achtervoegsels te gast in het Nederlands is een
uitgave van Averbode en kost €39,90 (gebonden, 768 blz.). ISBN 978 90
317 2815 2

■ Leesbaar schrijven

Boeken over leesbaar schrijven verschijnen er genoeg, maar anders dan de meeste
daarvan besteedt het recent verschenen Leesbaar schrijven eerst veel aandacht
aan wat lezen nu precies is, hoe je de leesbaarheid van teksten kunt meten en hoe
je moeilijke teksten eenvoudiger kunt maken. Pas daarna gaan auteurs Bart Defranq
en Greet Van Laecke in op het schrijven zelf, waarbij ook aandacht wordt geschonken
aan zaken als opmaak en typografie. Met cd met oefeningen.

Leesbaar schrijven is een uitgave van Garant en kost €24,- (ingenaaid,
167 blz.).
ISBN 978 90 441 2340 1

■ Engels leren
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Jongeren luisteren veel naar Engelstalige popmuziek, dus waarom niet geprobeerd
ze Engels te leren aan de hand van popliedjes? Dat is de gedachte achter de
taalcursus Rock your English van de Amerikaanse Buffi Duberman, docente aan
de Rockacademie Tilburg. Het boek bestaat uit vijftien hoofdstukken, die vrijwel
allemaal een aspect van de Engelse werkwoordvervoeging behandelen (present
simple, past simple, past perfect, etc.). Ieder hoofdstuk begint met de songtekst van
een klassiek popliedje. Hierna volgen grammaticale uitleg over een aantal
onderwerpen, en oefeningen. Het laatste hoofdstuk bestaat uit een korte cursus
liedteksten schrijven. Alle in het boek opgenomen songs (van onder anderen de
Rolling Stones, The Beatles, R.E.M en Chicago) staan op de bij het boek geleverde
cd (maar niet in de originele uitvoering).

Rock your English in 15 fresh lessons is een uitgave van Het Spectrum
en kost €34,50 (gebonden, 159 blz.). ISBN 978 90 491 0053 7

■ Lexicografie
Anglist en lexicograaf Jan Posthumus is auteur van vele artikelen over
woordenboekgeschiedenis, en een aantal daarvan zijn nu samengebracht in
Woordenboeken en hun lotgevallen. Anders dan de titel suggereert gaat het in dit
boek niet alleen om woordenboeken (zoals het ooit zeer succesvolle Koenens
Verklarend zakwoordenboekje), maar ook om woordenboekmakers van rond de
vorige eeuwwisseling, zoals Prick van Wely en Van Goor - een naam die
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ouderen nog zullen kennen van de (vertaal)-woordenboeken. De bundel wordt
ingeleid met twee artikelen van algemener aard - waarvan er één gaat over
‘woordenboekencriminaliteit’: plagiaat en de methoden waarmee uitgeverijen het
koperspubliek op het verkeerde been zetten.

Woordenboeken en hun lotgevallen is een uitgave van de Stichting
Neerlandistiek VU Amsterdam en kost €32,50 excl. verzendkosten
(gelijmd, 331 blz.). Bestellingen: j.noordegraaf@let.vu.nl. ISBN 978 90
8880 007 8

■ Variatie in het Nederlands

Piet van Sterkenburg is emeritus hoogleraar lexicologie en voormalig hoofdredacteur
van de Van Dale Groot woordenboek hedendaags Nederlands. Een woordenman
dus, maar een die ook graag over andere aspecten van de taal schrijft, zoals ook
weer blijkt uit zijn nieuwste werk Een kleine taal met een grote stem. In dit
toegankelijke en rijk geïllustreerde boek gaat het over de geografische variatie
binnen het Nederlands - de dia-, regio- en sociolecten - maar ook over de ‘variatie
in de tijd’: wat is er allemaal veranderd in het Nederlands van de laatste vijftig jaar,
en wat staat ons nog te wachten?
Dit boek kan bij Onze Taal besteld worden. Zie blz. 251.

Een kleine taal met een grote stem. Hedendaags Nederlands is een
uitgave van Scriptum en kost €19,90 (gebonden, 253 blz.).
ISBN 978 90 5594 657 0

■ VMBO-woordenboek
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Het Prisma expresswoordenboek Nederlands is speciaal bedoeld voor leerlingen
van het vmbo en bso/tso (België) en uit het NT2-onderwijs, oftewel de ‘onervaren
woordenboekgebruiker’. De betekenis van circa 20.000 woorden wordt erin uitgelegd
in eenvoudige, heldere taal en verduidelijkt met voorbeeldzinnen. De
expresswoordenboeken Engels-Nederlands en Nederlands-Engels zijn al eerder
verschenen.

Prisma expresswoordenboek Nederlands van Martha Hofman is een
uitgave van Het Spectrum en kost €9,95 (gelijmd, 561 blz.).
ISBN 978 90 491 0014 8

■ Overheid en meertaligheid

De Lage Landen zijn zeer multicultureel: volgens recente cijfers wonen er nergens
ter wereld zo veel nationaliteiten bij elkaar als in Amsterdam en Antwerpen. Maar
al die nationaliteiten brengen natuurlijk ook problemen met zich mee, want hoe
communiceer je als overheid met de burgers in zo'n meertalige samenleving? Deze
vraag staat centraal in de bundel De klank van de stad. In zeven bijdragen
beschrijven tien deskundigen uit de sociolinguïstiek, vertaalkunde en antropologie
de problemen waar een meertalige samenleving mee te maken heeft in de zorg, de
ambtenarij, het onderwijs en de rechtspraak, en geven ze hun visie op de
mogelijkheden om het beleid in dezen te verbeteren. Vrijwel alle artikelen hebben
de situatie in België als uitgangspunt.

De klank van de stad. Stedelijke meertaligheid en interculturele
communicatie onder redactie van Jürgen Jaspers is een uitgave van Acco
en kost €30,- (ingenaaid, 230 blz.).
ISBN 978 90 334 7504 7

■ Nederlands in Indonesië
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Indonesië heeft in de eeuwen dat het een Nederlandse kolonie was enige duizenden
Nederlandse woorden overgenomen, maar doordat die zijn aangepast aan de
Indonesische uitspraak en spelling, zijn ze vaak pas in tweede instantie herkenbaar.
Zo is ons tafellaken daar taplak geworden, framboos werd prambos en schokbreker
is veranderd in sok bleeker. In het in eigen beheer uitgegeven boekje Toples in de
toko schrijft Peter Steenmeijer over dit verindischte Nederlandse idioom, zoals hij
dat zelf in Indonesië aantrof in de jaren dat hij daar woonde. De woorden zijn
samengebracht in thematische hoofdstukjes over bijvoorbeeld ‘rangen en standen’,
‘kantoortaal’ en ‘de keuken’ - waar men behalve husarenselah, panekuk en mayones
ook wel de in de boektitel genoemde toples (‘stopfles’) aantreft.

Toples in de toko. Nederlandse leenwoorden in het Indonesisch... en
andersom is verschenen bij Boekscout en kost €15,95 excl. porto (gelijmd,
92 blz.). Bestellingen: www.boekscout.nl.
ISBN 978 90 8834 806 8

■ Leraar Nederlands worden
Op zaterdag 3 oktober vindt in Utrecht het tweejaarlijkse congres van de Landelijke
Vereniging van Neerlandici (LVVN) plaats. Het dagthema is ‘Hoe word je leraar
Nederlands?’ In de lezingen zal worden ingegaan op onder meer de verschillen
tussen de universitaire lerarenopleiding en die op het hbo, en op de Belgische
lerarenopleidingen. Het congres is gratis voor LVVN-leden, nietleden betalen €10,-.
Meer informatie: www.lvvn.nl.

■ Schoolvak Nederlands
Op 13 en 14 november vindt in Den Haag de 23ste Nederlands-Vlaamse conferentie
‘Het Schoolvak Nederlands’ plaats. De conferentie is bedoeld voor iedereen die bij
het onderwijs Nederlands betrokken is, op wat voor niveau dan ook. Op het
programma staan een aantal plenaire lezingen en zo'n zeventig presentaties op het
gebied van taal- en letterkunde en onderwijs. Meer informatie:
www.schoolvaknederlands.org.

En verder
■ Fons verborum van Egbert Beijk e.v.a. Kloeke feestbundel naar aanleiding van
het afscheid van Fons Moerdijk van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, met
artikelen over o.m. lexicografie, lexicologie, woorden en uitdrukkingen, morfologie
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en dialectologie. Gopher, €34,90 (gelijmd, 529 blz.). Bestellingen: www.gopher.nl.
ISBN 978 90 5179 655 1
■ Nu versta ik je! van Ines Blomme e.a. Boek plus cd-rom met oefeningen waarmee
anderstaligen hun uitspraak van het Nederlands kunnen verbeteren. Acco, €41,50
(ingenaaid, 202 blz.). ISBN 978 90 334 6891 9
■ Woordenboek van de Vlaamse dialecten. Deel III, aflevering 6: school en
kinderspelen van Tineke De Pauw e.a. De nieuwste aflevering van dit thematische
woordenboek brengt de regionale variatie in beeld van termen die met school en
kinderspelen te maken hebben. Met kaarten en foto's. Meer informatie:
www.academiapress.be. Vakgroep Nederlandse taalkunde van de Universiteit Gent,
€40,- (ingenaaid, 663 blz.). Bestellingen: info@academiapress.be.
ISBN 978 90 3821 392 7
■ Schrijven voor film, toneel en televisie van Ger Beukenkamp. Nieuwste deel in
de ‘Schrijfbibliotheek’ van uitgeverij Augustus, over de technieken en inzichten die
nodig zijn bij het schrijven voor film, tv en toneel. Het boek is een geactualiseerde
versie van De verborgen schrijver uit 2003. Augustus, €19,90 (gelijmd, 256 blz.).
ISBN 978 90 457 0262 9
■ Hoezo Europeanen? Europese culturen en hun eigenaardigheden van Chris
de Lange. Lichtvoetige observaties uit de EU- vergaderpraktijk over de stereotypische
(on)hebbelijkheden van alle Europese nationaliteiten. Uitgeverij Smit van 1876,
€15,- (gelijmd, 160 blz.). ISBN 978 90 6289 631 8
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl
Tube crème
Foto: Joost Tholens

Wegwerp scheermesjes voor heren met vaste kop
Verpakking scheermesjes
De A4 tussen knooppunt Ypenburg en het Prins Clausplein gaat op de
schop. (...) De ingreep moet ervoor zorgen dat met name het verkeer
richting Zoetermeer vaak nodeloos vaststaat.

AD
‘Ik kwam zelf afgelopen vrijdag terug van de wintersport en al buiten
Nederland kwam ik ze bij bosjes tegen op de andere rijstrook: auto's met
zo'n bagagebult op het dak, met daarin gezinnen met kinderen.’
Trouw
Beste bezoeker! U bekijkt de site met Internet Explorer 6 of ouder en kan
er daardoor vreemd uitzien.
iCentre.nl
Man gewond naar aanrijding
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Aan het begin van de avond is door een aanrijding tussen twee auto's
een man gewond geraakt.
112rivierenland.nl
Biologisch geteelde katoenen handdoeken & badjassen
Parkotex.com
Vandaag is er veel bewolking met kans op neerslag. Maar vervolgens
zijn er zonnige perioden afgewisseld met buien, vooral 's avonds en 's
nachts.

de Volkskrant
Vrije vertaling
Free Instant Translation - 60 Talen Zeer eenvoudig te gebruiken!
Babylon.com/Gratis

Nieuwe naam: SSO wordt SSO
Stichting Samenlevingopbouw-Oud-Beijerland (SSO) heeft sinds
kort een nieuwe naam. Het is nu geworden Stichting Samenleving
Oud-Beijerland (SSO).
Dé Weekkrant Het Kompas
Het norovirus veroorzaakt braken, diarree en milde koorts. Het virus waart
vooral rond op de opnameafdelingen voor volwassenen en ouderen, aldus
de coördinator van het uitbraakteam.
Nu.nl
De vrouw die verdacht wordt een valse melding te hebben gemaakt van
een mogelijke aanslag op de Ikea in Amsterdam blijkt de echtgenoot en
moeder van drie van de zeven mannen die door de politie zijn opgepakt.

Elsevier
Capitool Taalgids Noors
Deze taalgids richt zich op toeristen die zich bijv. in Italië op eenvoudige
wijze in het Noors verstaanbaar willen maken.
Talendomein.nl
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Nederlands wereldwijd
Onze taal aan buitenlandse universiteiten
Arjen van Veelen
Wat hebben Boedapest, Coïmbra en Peking met elkaar gemeen? Ze
hebben een universiteit waar je Nederlands kunt studeren - en dat geldt
voor nog 217 andere steden buiten Nederland en Vlaanderen. Soms gaat
het om iets kleinschaligs, maar in Polen zijn meer studenten Nederlands
dan in Nederland. Deze zomer kwamen docenten Nederlands uit alle
windstreken naar Utrecht voor een congres. Bericht vanuit de buitenposten
van het Nederlands.

Op maar liefst 220 universiteiten buiten de Lage Landen wordt Nederlands gedoceerd.
Illustratie: Eelco Deuling, Manifesta

De kans bestaat dat terwijl u dit leest, elders op de wereld een Chinees in een
collegezaal een lied aanheft van Marco Borsato. Of dat tezelfdertijd een Pool zijn
tong breekt over Vondel en een Fin grinnikt om Annie M.G. Schmidt. Over de hele
wereld zijn er naar schatting twintig- tot dertigduizend studenten Nederlands. Op
220 universiteiten buiten de Lage Landen kun je neerlandistiek studeren. In
Boedapest, bijvoorbeeld, of in Kuala Lumpur, Zürich en Seoel. En in Casablanca,
Jeruzalem, Nagasaki of Stellenbosch. Verrassend hoeft dat niet te zijn. In Nederland
kun je Fins en Chinees studeren, dus waarom geen Nederlands in Finland en China?
Maar zo'n kleine taal die in zo'n groot aantal landen wordt gedoceerd, dat heeft toch
iets bijzonders.
Op al die buitenlandse universiteiten werken bij elkaar ruim zeshonderd docenten
Nederlands - ‘neerlandici extra muros’ heten ze deftig. Een flink aantal van hen
kwam eind augustus in Utrecht bijeen op het congres van de Internationale
Vereniging voor Neerlandistiek: het driejaarlijkse Colloquium Neerlandicum.
Het congres lijkt een droom voor wie hoopt op het Nederlands als wereldtaal. Er
bestaat een episode uit de geschiedenisstrip Van nul tot nu waarin de auteur zich
hardop afvraagt wat er zou zijn gebeurd als Nederland destijds New York niet had
ingeruild voor Suriname. Zou dan het Nederlands in plaats van het Engels de
wereldtaal zijn geworden? Wel, op het congres voelt het alsof dat inderdaad het
geval is. Je kunt er aan de borreltafel een Rus treffen die met een Turk in het
Nederlands converseert over, zeg, Harry Mulisch. En het Nederlands is uiteraard
ook de lingua franca voor de wetenschappelijke bijdragen.
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Een Pool houdt er een lezing over P.C. Hooft. Een Hongaar spreekt over
gebarentaal in het Nederlands. Een
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Zuid-Afrikaan analyseert smartlappen. Een Fransman oreert over Potgieter. En een
Nederlander legt uit hoe je onze lastige partikels (‘kleine woordjes’, huiselijk gezegd)
naar het Portugees kunt vertalen.

■ Vermaarde Wetenschappers
De vakgroepen Nederlands in den vreemde variëren nogal. Je hebt uit de kluiten
gewassen afdelingen, met internationaal vermaarde wetenschappers en een volledige
masteropleiding. Je hebt ook ploeterende eenmanszaakjes, waar je enkel terechtkunt
om een mondje Nederlands te leren spreken.
Polen is bijvoorbeeld een grote in de neerlandistiek. Er studeren daar meer mensen
Nederlands dan in Nederland zelf. De oudste vakgroep is die van de universiteit
van Wroclaw. Die telt ongeveer tweehonderd studenten.
Een van de docenten is dr. Agata Kowalska-Szubert. Op het congres presenteerde
ze haar onderzoek naar Nederlandse leenwoorden in modern Pools. Ze ontdekte
bijvoorbeeld het woordje jarografi, een verpoolsing van ons woord jaaropgave. Als
ze aan beginners Nederlands geeft, heeft ze het vaak over het sinterklaasfeest, de
speculaas en de pepernoten. ‘We laten ze eerst kennismaken met de stereotypen’,
vertelt Kowalska. ‘Hoe het echt zit, moeten ze later ontdekken.’ Later lezen de
studenten Claus en Mulisch, maar ook Bredero en Cats. Polen die Nederlands
kiezen, doen dat vaak omdat ze een extra westerse taal willen leren, naast Duits
en Engels. Soms is dat om commerciële redenen, vanwege de vestiging van
Nederlandse bedrijven in Polen. Of omdat hun ouders in Nederland zijn gaan werken.
Maar de vakgroep is geen ordinaire talencursus. ‘Gelukkig blijven we hier ook nog
aan serieuze taalstudie doen’, zegt Kowalska. ‘Van onze hoogleraar filologie Stefan
Kiedroń wordt wel gezegd dat hij beter is dan zijn vakcollega's uit de Lage Landen
zelf.’

■ Acda en de Munnik
Een vakgroepje Nederlands is ook te vinden in Tampere, Finland. Daar werkt Maritta
Moisio. Veel van haar studenten hebben Duits als hoofdvak, en doen er dan een
ministudie Nederlands bij. Het zijn er zo'n dertig tot veertig per jaar. Nederlands is
een curiosum voor de studenten; beroepsperspectief is er nauwelijks, maar het
exotische trekt. ‘En Finnen willen graag vreemde talen leren’, vertelt Moisio. ‘Want
het Fins zelf wordt verder nergens ter wereld gesproken.’ Voor de studenten is
Nederlands relatief eenvoudig te leren: ze herkennen veel woorden uit het Duits en
Engels. De uitspraak ligt lastiger, is Moisio's ervaring. Een Fin heeft bijvoorbeeld
de neiging om elke klinker los uit te spreken. Bier wordt ‘bie-èr’, doel iets als ‘dooil’.
Moisio oefent daarom door naar Nederlandse liedjes te laten luisteren. ‘Marco
Borsato, De Kast, Acda en De Munnik, Benny Neyman, Clouseau. En het lied “Aan
de Amsterdamse grachten”.’ Een methode die overigens beproefd blijkt van Indonesië
tot Portugal. Ook maken veel docenten dankbaar gebruik van internet: bijvoorbeeld
de website van SchoolTV, filmpjes op YouTube, of de website To be Dutch.
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Deze zomer kwamen docenten Nederlands uit de hele wereld bijeen in Utrecht.
Foto: Hans Westerbeek

Anders dan in Polen is de opleiding in Finland slechts een bijvak. Maar Moisio
probeert in de korte tijd die ze heeft wel de hartstocht over te brengen die ze heeft
voor bijvoorbeeld de Nederlandse schilderkunst en literatuur. Ze laat werken zien
van Rembrandt, Rubens of Jan Steen. En ze heeft een flinke boekencollectie ‘groter dan de afdeling Nederlands in de universiteitsbibliotheek’. Onlangs nam ze
voor een Finse fan van kinderboekenschrijver Max Velthuijs een Nederlandstalige
versie mee van één van zijn Kikker-boeken.

Een Hongaar spreekt over gebarentaal in het Nederlands. Een
Zuid-Afrikaan analyseert smartlappen. Een Fransman oreert over
Potgieter.

■ Divers
Dr. Arie Pos doceert Nederlands in Coïmbra, Portugal. Zijn studenten zijn heel
divers: er zit een literair vertaalster bij, en een historicus die onderzoek doet naar
de VOC, een Duitse student klassieke talen die in Portugal terechtkwam en
vervolgens in Leuven wilde gaan doceren, en een Portugese die onderzoek deed
naar Hadewijch. Ook Pos maakt weleens gebruik van popliedjes in zijn colleges.
Maar ook van Jiskefet en Freek de Jonge. ‘Dat vraagt wel wat extra uitleg, want het
genre cabaret kennen ze daar niet echt.’ Pos hielp mee met verschillende vertalingen
naar het Portugees. Bijvoorbeeld van Grunbergs De joodse messias. Ook de
dagboeken van Etty Hillesum werden vertaald. Dat leidde tot grappige inzichten:
Hillesum werd uitgebracht in een serie met onder anderen de middeleeuwse mystica
Hildegard van Bingen en de Duitse filosofe Hannah Arendt, vertelt Pos.
In Peking bestaat sinds 2005 een Nederlandse afdeling. De Chinese Xiaoxiao
Lin en Jingxia Shen zijn er docent aan de Beijing Foreign Studies University.
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Ze leerden Nederlands in Leiden en in Leuven, en geven hun kennis nu door in
China. De opleiding telt zo'n twintig studenten. De eerste lichting is onlangs
afgestudeerd. ‘Het moeilijkst vinden studenten de spreek- en luistervaardigheid’,
vertelt Xiaoxiao Lin. ‘Maar ook de grammatica kan lastig zijn. Bijvoorbeeld de plaats
van de persoonsvorm. In het Chinees kan die overal staan, niet zoals in het
Nederlands in een hoofdzin altijd op de tweede plaats.’ Ook lastig is het gebrek aan
‘taalcontact’ met moedertaalsprekers. Gelukkig komen er af en toe Nederlandse
studenten Chinees naar Peking die als ‘taalbuddy’ kunnen dienen.

■ Bedrijfsleven
In Hongarije gaan veel mensen Nederlands studeren omdat het bedrijfsleven
Nederlandstaligen kan gebruiken, weet

Onze Taal. Jaargang 78

266
drs. Réka Eszenyi, van de universiteit Károli Gáspár Református Egyetem in
Boedapest. ‘Begin jaren negentig hadden we veel vrouwen die een Nederlandse
partner hadden. Maar de laatste tijd krijgen we die niet veel meer.’ Haar universiteit
telt tachtig studenten, verspreid over drie jaargangen. Dit jaar wordt naast een
bachelor voor het eerst ook een master Nederlands aangeboden.
Per land verschillen de motieven om Nederlands te leren. In de grensregio van
Duitsland is Nederlands een vak op de middelbare school. Een studie neerlandistiek
biedt daar dus het beroepsperspectief van leraar, vertelt docent Joost Robbe uit
Münster, met vijfhonderd studenten de grootse Nederlandse afdeling. Ook in de
ex-koloniën is Nederlands populair om begrijpelijke, historische redenen. Indonesië
spant de kroon, met vele honderden studenten. Daar is voor bepaalde specialismen
rechten of geschiedenis een basiscursus Nederlands zelfs verplicht. Zonder die taal
kunnen ze de bronnen immers niet lezen. In de Verenigde Staten geniet onze taal
relatief veel belangstelling van historici en kunsthistorici. Wie Rembrandt, Brueghel
of Van Gogh wil snappen (of de VOC, of de recente turbulente politieke
ontwikkelingen), moet Nederlands kunnen lezen. In andere landen heeft de
aanwezigheid van ons bedrijfsleven een aanzuigende werking. Dat geldt vooral in
Oost-Europa.

■ Elfstedentocht
In zijn openingsrede noemde IVN-voorzitter Jan Renkema vier voorbeelden van
studenten die Nederlands gingen studeren. Een student was bijvoorbeeld
gefascineerd door onze Elfstedentocht. Dat als het vriest er duizenden mensen het
ijs op gaan en met een ijsbaard en bebloede lippen bij de finish arriveren. ‘En wat
krijgen ze dan? Een speldje!’ Een andere student kwam op de multinationals af.
Weer iemand anders was gek op de schilderkunst van de Vlaamse primitieven. En
nog iemand was helemaal weg van onze schrijvers, en wilde die gaan vertalen.
Renkema: ‘In het buitenland wordt Nederland vaak meer bewonderd dan door ons
in eigen land. Vaak zijn we blij verrast als we horen dat ze belangstelling voor ons
hebben.’
‘Ik kan me niet aan de indruk onttrekken’, zegt Renkema, ‘dat de internationale
neerlandistiek in de lift zit.’ Het aantal leden van zijn vereniging groeide de afgelopen
drie jaar met een kwart; er kwam meer subsidie binnen en ook de kwaliteit van de
wetenschappelijke bijdragen op het congres is vergeleken met drie jaar terug ‘enorm
omhooggegaan’.
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■ Overleven
Tegelijkertijd valt er nog een wereld te winnen. De bloei van de neerlandistiek is
lokaal. In Oost-Europa bijvoorbeeld gaat het goed: Hongarije, Polen, Tsjechië en
Roemenië hebben florerende afdelingen Nederlands. Andere regio's komen er
bekaaid vanaf. In Australië bijvoorbeeld is geen leerstoel Nederlands, terwijl daar
toch veel Nederlanders wonen. In Marokko is na jaren lobbywerk een eerste docent
aangesteld. In de economische grootmachten India en China is er alleen
neerlandistiek in de marge. India heeft nog geen docentschap, en in China zou je
wel op meer plaatsen Nederlands moeten kunnen studeren.
In sommige West-Europese landen waar sinds jaar en dag Nederlands gestudeerd
kon worden, gaat het ronduit slecht. In Portugal bijvoorbeeld liepen de
studentenaantallen terug en werden in minder dan twee jaar tijd de docentschappen
in Porto, Braga en Lissabon opgeheven. En de neerlandistiek aan de enige
overgebleven universiteit, die van Coïmbra, heeft een onduidelijke toekomst.
‘Overleven’, kenschetst Arie Pos de situatie. Zijn afdeling werd ternauwernood
gered door een noodinjectie voor drie jaar van de Nederlandse Taalunie. De vraag
is of er na die drie jaar genoeg studenten zijn om door te gaan. Zo niet, dan verdwijnt
het laatste Nederlandse bastion waarschijnlijk, want het is allang niet meer
vanzelfsprekend dat een universiteit om academische redenen een talenstudie in
stand houdt die niet meer ‘rendabel’ is.

■ Culturele ambassadeurs
Zoals er in Nederland wordt beknibbeld op de kleinetalenstudies, gebeurt dat in
andere landen ook. ‘Het is ook een
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beetje de tijdgeest’, zegt Renkema. ‘Pure talenstudies staan onder druk. Je ziet in
Nederland ook de trend dat studenten liever communicatiewetenschap gaan studeren
dan Nederlands.’
Er zou Europees beleid moeten komen, meent hij. Zodat er in Nederland Portugees
gestudeerd kan worden en andersom, en dat dit eventueel met gesloten beurs kan
gebeuren. Een florerende wereldwijde neerlandistiek levert niet alleen culturele
ambassadeurs op, het is ook goed voor het vak. Renkema: ‘Het is juist belangrijk
dat neerlandici niet alleen Nederlanders zijn.’ Buitenlanders kijken met een andere
blik naar onze cultuur. Zo is Cees Nooteboom in Duitsland populairder dan hier.
Ook hoogleraar Frits van Oostrom pleitte in zijn openingstoespraak voor een meer
kosmopolitische neerlandistiek. Hij zei ‘gefrappeerd’ te zijn door het niveau en de
ijver van de studenten die hij ontmoette in bijvoorbeeld Sint-Petersburg. Internationaal
vergelijkend onderzoek kan verfrissend zijn, zoals de gecombineerde tentoonstelling
in het Rijksmuseum over Rembrandt en Caravaggio dat was, aldus de hoogleraar.
Hij werd op zijn wenken bediend, zegt Marja Kristel, directeur van de IVN,
enthousiast: ‘Tijdens het congres werd het initiatief genomen tot een internationale
wetenschappelijke samenwerking tussen tien landen over de Beatrijs.’
Ook op niet-wetenschappelijk niveau is de spiegel van de buitenstaander soms
verhelderend, blijkt bijvoorbeeld uit de ervaring van Jingxia Shen uit Peking. Een
van haar Chinese studenten had bij een Nederlands bedrijf gesolliciteerd, maar
kreeg nul op het rekest; het bedrijf had minder behoefte aan iemand die Nederlands
sprak. Lachend: ‘We zouden graag willen dat Nederlanders hun eigen taal meer
gaan gebruiken.’

Word penvriend met studenten Nederlands wereldwijd
Studenten Nederlands in het buitenland willen graag hun kennis van het Nederlands
in praktijk brengen. Maar moedertaalsprekers van het Nederlands zijn vaak zeldzaam
in hun omgeving. De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek onderzoekt de
mogelijkheid van individueel (digitaal) contact tussen geïnteresseerde lezers van
Onze Taal en studenten Nederlands wereldwijd. U kunt bijvoorbeeld corresponderen
via e-mail of Skype. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de IVN via
bureau@ivnnl.com.

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 inkortingen en stilistische veranderingen aanbrengen in reacties,
en raadpleegt bij belangrijke wijzigingen de auteur. Reacties kunnen doorgaans
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pas worden geplaatst twee maanden na het nummer waarop u reageert. Niet
geplaatste reacties worden doorgestuurd naar de auteur van het desbetreffende
artikel.

Nieuwnederlands
Hendrik Maryns - Tübingen
Even wipte mijn hart blij op, toen ik in de juni-aflevering van Nicoline van der Sijs'
rubriek ‘Etymologica’ in de daarin opgenomen voorbeeldlemma's over snor en tosti
de afkorting Nnl. zag staan. Als Vlaming zijn mij de in de lemma's genoemde
betekenissen weliswaar bekend, maar enkel als iets wat in het Noorden, door mijn
Nederlandse vrienden of in boeken van Nederlandse schrijvers, gebruikt wordt. Ik
interpreteerde de afkorting Nnl. dan ook als ‘Noord-Nederlands’, en begon te hopen
dat de woordenboekmakers eindelijk een inhaalbeweging waren begonnen om niet
alleen woorden die enkel in Vlaanderen worden gebruikt van het label Belg. te
voorzien, maar ook woorden die enkel in Nederland worden gebruikt als zodanig te
markeren. Groot was dan ook mijn ontgoocheling toen ik in de bijbehorende
kadertekst zag dat met de af-korting niet ‘Noord-Nederlands’ maar ‘Nieuwnederlands’
bedoeld was. Misschien is het nog niet te laat om dit verzuim goed te maken?

Ford Ka
Hans Lenting - Tilburg
Erwin Wijman geeft bij zijn artikel over autonamen (‘Van 7-serie tot Picanto’, Onze
Taal april) een overzicht van ‘dierenautonamen’. Hierin staat dat de Ford Ka is
genoemd naar de kauw, een soort kraai. Vervolgens stelt Richard Keijzer in de
rubriek ‘Reacties’ in nummer 7/8 dat Ka een fonetische weergave van het woord
car is. Maar in de Duitse Wikipedia wordt uitvoerig uit de doeken gedaan waar de
typenaam Ka vandaan komt. Ka is een Egyptisch woord, dat verwijst naar een deel
van de ziel. In Duitsland werd de auto ook daarom aangeprezen als ‘Auto mit Seele’.

Naschrift redactie
We kregen nog meer brieven waarin de herkomst van de typenaam Ka werd
verklaard. Zo suggereerde een lezer dat de auto genoemd is naar de slang Kaa uit
The Jungle Book, het beroemde boek van de Brit Rudyard Kipling (1865-1936). Een
telefoontje naar Ford Nederland leerde echter dat de verklaring van Hans Lenting
de enige juiste is.

Dialectgrappen [1]: Kerkraads
Kevin Knauer - Amsterdam
De winnares van de Onze Taal-studentenprijsvraag, Lijntje Pronk, analyseert in
haar winnende bijdrage over dialectgrappen (‘Komt een Limburger in Amsterdam...’,
Onze Taaljuli/augustus) ook een mop over een man uit Kerkrade die een dagje naar
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Amsterdam gaat. ‘Moet je wiet?’, wordt hem daar gevraagd, waarop de man uit
Kerkrade antwoordt: ‘Neij, vief menute
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loupe.’ De grap is dat wiet in het Kerkraads ‘ver’ betekent. Maar de Limburger was
waarschijnlijk niet in Kerkrade opgegroeid. Als Ripuarisch dialect verschilt het
Kerkraads tamelijk veel van de meeste andere Limburgse dialecten en een echte
‘Kirchröadsjer’ had dan ook als volgt geantwoord: ‘Nè, vunnef menütte lofe.’

Dialectgrappen [2]: Fries
Erika Schillemans-Alkema - Vlissingen
Zoals Lijntje Pronk in haar artikel ‘Komt een Limburger in Amsterdam...’ (Onze Taal
juli/augustus) al zegt: het Fries is een taal en geen dialect. En zoals de meeste talen
heeft het een eigen spelling. In het artikel staat dat de Friese boer in de bekende
Sonnema-reclame zegt: ‘Ik zei nog zo: it ken net’, maar in goed Fries is dat ‘Ik sei
nog sa: it kin net.’ En met de laatste zin in het artikel ‘...echt onnette moppen in een
net taalblad, “dat ken net”’, bedoelt u uiteraard ‘dot kin net’.

Dialectgrappen [3]: Brabants
Gerard Goedhard - Wapserveen
Met veel plezier las ik het artikel van Lijntje Pronk over dialectgrappen in het
juli/augustusnummer. Het deed me denken aan de volgende mop, die ik u niet wil
onthouden.
Twee Brabanders zitten bij de McDonald's. Zegt de een: ‘Zeg, lette ge eigenlijk
wellus op oe cholesterol?’ Zegt de ander: ‘Jazeker wel, as 'k op de wc zit.’ ‘Agge
op de wc zit?’ ‘Ja, dan zit ik op de wc, kek een bietje om me heen, zie gin closetpapier
en denk dan: goh, leste rol...’

Dialectgrappen [4]: piel
Maartje Luccioni - Montfermeil (Frankrijk)
Een kleine anekdote ter aanvulling op Lijntje Pronks artikel over dialectgrappen
(Onze Taal juli/augustus).

‘Dokter! Oe het de piel oetstaan!’
Foto: Brilkever.nl

Voor de oorlog hadden auto's richtingaanwijzers in de vorm van oranje
lichtgevende armpjes, die omhoogfloepten als je binnen in de auto op een knop
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drukte. Je moest er dan wel aan denken om het uitstaande wijzertje ook weer omlaag
te doen als je goed en wel van richting was veranderd. Mijn opa, huisarts, reed eens
rond ergens in het oosten van het land, toen een gedienstige boer hem toeriep:
‘Dokter! Oe het de piel oetstaan!’ U kunt u voorstellen dat deze behulpzame kreet
meteen familiegeschiedenis is geworden.

Gaan [1]: Surinaams
Oscar Franse - Rijnsaterwoude
Margot Kraaikamp verdiende een eervolle vermelding in de Onze
Taal-studentenprijsvraag met haar artikel ‘Dat gaat anders worden!’, over gaan als
hulpwerkwoord van de toekomende tijd (Onze Taal juli/augustus). Dat gebruik van
gaan ken ik uit Suriname.
Ik ben via moederszijde van Surinaamse afkomst en kom derhalve van jongs af
aan in dat mooie land. Al 55 jaar geleden hoorde ik daar zinsconstructies als ‘Ik ga
gaan’ en ‘Ik ga jou een lekker biertje zetten.’ Het lijkt mij dus niet onmogelijk dat het
gebruik van het werkwoord gaan als hulpwerkwoord geïntroduceerd is door de
Surinamers die naar Nederland zijn gekomen.

Gaan [2]: Vlaams
Jan Bosmans - Antwerpen
Terecht stipt Margot Kraaikamp in haar artikel ‘Dat gaat anders worden!’ (Onze Taal
juli/augustus) aan dat het hulpwerkwoord gaan als synoniem van zullen in Vlaanderen
vaker wordt gebruikt dan in Nederland. In Oost-Vlaanderen komt daar een interessant
fenomeen bij: daar wordt dit hulpwerkwoord vaak verdubbeld. Een uitdrukking als
‘Ik ga gaan eten’ (meestal uitgesproken als ‘'k Gaan gaan eten’) is daar heel normaal.
Aangezien gaan in Vlaanderen ook gebruikt wordt als synoniem van lopen of
vertrekken, hoor je soms de bizarre combinatie ‘'k Gaan gaan gaan’ (‘ik sta op het
punt te vertrekken’).

Gaan [3]: Frans
Jan Dijkema - Nolay (Frankrijk)
Het aardige artikel van Margot Kraaikamp over het werkwoord gaan maakte me
bewust van wat er hier in de Bourgogne gebeurt. Het Frans kent immers de futur,
en heeft voor de toekomende tijd dus geen hulpwerkwoorden van node. Althans,
dat zou je denken. De volgende voorbeelden doen anders vermoeden.
De winkelier, in zijn zaak op zoek naar het door mij gewenste, zei vroeger ‘Nous
verrons.’ Nu hoor ik ‘Nous allons voir.’ Op de terrassen riepen alle obers je vroeger
toe: ‘J'arrive.’ Tegenwoordig zeggen ze ‘Je vais arriver’ (om vervolgens weg te
lopen). Wanneer ik buiten de luiken aan het schilderen ben, vraagt de buurman of
het lukken wil. Ik antwoord hem met ‘Ah! Ça ira, ça ira.’ Fout. Hier en nu is het: ‘Ça
va aller.’ De volmaakte pendant van het gaan gaan uit Margot Kraaikamps artikel.

Wiel, waal [1]: Wielewaal

Onze Taal. Jaargang 78

Kees Godvliet - Rotterdam
De juli/augustusaflevering van Riemer Reinsma's rubriek ‘Namen op de kaart’ gaat
over binnendijks gelegen meertjes die zijn ontstaan uit kwelwater of na een
dijkdoorbraak. Afhankelijk van waar je bent, heten die ‘waal’, ‘weel’ of ‘wiel’. In
Rotterdam doet zich de opmerkelijke situatie voor, zo schrijft Reinsma, dat er op
een kilometer afstand van elkaar twee van die meertjes zijn, waarvan de ene De
Waal heet en de andere De Wiel. Wat hij niet vermeldt, is de naam van het
tussenliggende buurtje: de Wielewaal.

De Waal: traag meanderend?
Foto: Wikimedia

Wiel, waal [2]: traag meanderen
Maartje Luccioni - Montfermeil (Frankrijk)
Riemer Reinsma omschrijft in de juli/augustusaflevering van zijn rubriek ‘Namen op
de kaart’ de rivier de Waal als ‘een traag meanderende tak van de Rijn’. De
omschrijving ‘meanderend’ voor deze brede, machtige rivier is aanvechtbaar maar
vergeeflijk, maar dat ‘traag’ gaat me te ver. Gaat u maar eens kijken. De diepst
geladen rijnaken worden met grote vaart stroomafwaarts gesleurd, en
stroomopwaarts is het vechten, meter na meter, dat is duidelijk te zien. Ik heb het
meegemaakt dat het schip waarop ik meevoer van Nijmegen naar Rotterdam door
de krachtige stroming niet in staat was in Gorinchem aan te leggen, dus dat ‘traag’
had wel weg gekund.
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De ij is één letter
J.W. van Wingen
In de mei-aflevering van de rubriek ‘Hom of kuit’ komt de vraag aan de orde of de
Nederlandse ij voortaan beter als één letter gezien kan worden. Hieruit zou misschien
de indruk kunnen ontstaan dat het hier een open kwestie betreft. Dat is echter niet
zo, want in 1993 publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken het handboek
Normen voor de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens, Deel 5,
Tekensets. Daarin bevindt zich Bijlage 2, ‘Regels voor het gebruik van de ij’ (zie
hieronder). Deze zijn het resultaat van een discussie in de Nederlandse Commissie
Codering van Schrifttekens, die toen ook fungeerde als normcommissie van het
Nederlands Normalisatie-Instituut. Op voorstel van de vertegenwoordiger van de
Sociale Verzekeringsbank is toen besloten de ij altijd als twéé letters te coderen.
Deze afspraak is later ook verankerd in de Nederlandse Norm NEN 1888, ‘Algemene
Persoonsgegevens, Definities, tekensets en uitwisselingsformats’, waarin het gebruik
van de ij als een enkele letter is verboden.
Overigens is de lijst van alle letters, vereist voor het Nederlands, vastgelegd in
de Europese norm ETSI ES 202 130 uit 2003. Het is helaas nog steeds zo dat in
taalkringen het bestaan van normen en standaarden (Nederlands, Europees of
internationaal) veelal wordt genegeerd. Maar de software-industrie, die internationaal
is, houdt zich er strikt aan en maakt aldus invoering van ‘aardige ideetjes’ technisch
onmogelijk. Internationale standaarden veranderen is buitengewoon moeilijk en dat
is maar goed ook, want met de gevolgen ervan zijn enorme bedragen gemoeid.

‘In verticaal geschreven woorden staat IJ horizontaal, als ware het een enkele letter.’ Maar
in de praktijk niet altijd.
Foto: Onze Taal

Regels voor het gebruik van de ij volgens het ministerie van
Binnenlandse Zaken
Het gesproken Nederlands beschikt over een klank die hetzij als ‘ij’ (lange IJ) dan
wel als ‘ei’ (korte IJ) wordt geschreven. De wijze van spelling is
betekenisonderscheidend (lijden vs. leiden). Door velen wordt de IJ aangevoeld als
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een enkele klinker (wat fonetisch niet juist is). Dit heeft bevorderd dat voor de
geschreven lange IJ bijzondere regels in zwang zijn gekomen. Bij automatisering
moeten deze zoveel als mogelijk worden gerespecteerd, ook als die uniek in de
wereld blijken te zijn.
Sommige internationale normen voor character coding vatten de lange IJ op als
een ligatuur en coderen deze als een enkele letter (ISO/IEC 6937 en ISO/IEC 10646).
Andere (ISO/IEC 646, ISO/IEC 8859) geven slechts de mogelijkheid twee losse
letters (digraaf) te coderen. Teneinde onnodige verwarring tussen gelijk gespelde,
maar verschillend gecodeerde woorden in eenzelfde bestand te voorkomen, en
eenduidigheid van identificatie te bevorderen, zijn vaste regels noodzakelijk.

Regel
Bij opneming van persoonsnamen of geografische aanduidingen in bestanden, dient
de lange IJ als TWEE afzonderlijke letters te worden gecodeerd.
Opmerkingen
Hoewel door deze regel de IJ wordt aangemerkt als digraaf, verliezen daarmee
de volgende ingeburgerde gebruiksregels niet hun geldigheid:
1. De IJ wordt nooit afgebroken tussen I en J.
2. Bij het aangeven van nadruk wordt een acuut accent geplaatst op de i, niet op
de j.
3. Staan de I en de J aan het begin van een woord dat met een hoofdletter moet
beginnen, dan worden beide als een hoofdletter geschreven.
4. Bij alfabetisering kan worden gekozen tussen twee regels:
a. I en J worden behandeld als twee onafhankelijke letters en samen
voorkomend dus geplaatst tussen li en Ik in. (woordenboeken)
b. IJ wordt beschouwd als equivalent van de Y; bij overigens verder
gelijke woorden gaat IJ aan Y vooraf. (bv. IJpma, Ypma) (lijsten
van namen en plaatsen)
5. Bij afkorting van een voornaam worden I en J beide behouden. (IJsbrand Eises
Ypma → IJ. E. Ypma)
6. In verticaal geschreven woorden, zoals voorkomt in uithangborden en in
kruiswoordraadsels, staat IJ horizontaal, als ware het een enkele letter.
7. Er zijn gevallen waarin de opeenvolging van I en J geen IJ betekent en
toepassingen van automatisering een verkeerd resultaat zouden opleveren.
Men kan dit voorkomen door het plaatsen van een streepje (plooi-jurk,
Mooi-Japiksteeg) of door het signaleren als een bastaardwoord
(bijouteriekastje).
De volgende gevallen worden voorts niet beschouwd als een inbreuk op de regel.
8. Bij het opmaken van een tekst kunnen I en J zo dicht opeen staan als
typografisch wenselijk wordt geacht, ook als dit ‘kerning’ inhoudt.
9. Gebruik van een enkele toets voor de ij op een schrijfmachine is toelaatbaar
als dit consistent gebeurt en geen codering inhoudt.
10. Een tijdelijke codering van de IJ als een enkel symbool tijdens tekstverwerking
is toelaatbaar.

Onze Taal. Jaargang 78

270

Taaladviesdienst
Vraag en antwoord
2,5 minuut/minuten
? Wat is juist: 2,5 minuut of 2,5 minuten?
! Het is allebei mogelijk. Als je 2,5 leest als ‘twee en een half’, is het enkelvoud het
best; het is immers ook twee en een halve minuut en niet twee en een halve minuten.
Maar als je 2,5 leest als ‘twee komma vijf’, is het meervoud beter: twee komma vijf
minuten is veel gewoner dan twee komma vijf minuut.
Er zit geen duidelijk systeem in de meervoudsvorming na getallen met een komma
en een of meer decimalen. Het lijkt erop dat als het gedeelte voor en/of na de komma
een getal is dat groter is dan 1, het meervoud gewoner is. Dus 2,1 minuten, 1,56
kinderen, 7,12 punten. In gevallen als 0,1, 1,1 en 1,01 heeft het enkelvoud de
voorkeur.
Als na het getal een eenheid volgt, komt die net als bij andere getallen in het
enkelvoud te staan: 2,1 meter, 1,56 kilo, 7,12 watt.

Overlappen (met)
? Is, er een betekenisverschil tussen ‘Haar verlof overlapt jouw vakantie’ en
‘Haar verlof overlapt met jouw vakantie’?
! Nee, overlappen en overlappen met betekenen hetzelfde. De combinatie met met
is van recenter datum dan die zonder met en staat nog niet in alle woordenboeken,
maar hoeft zeker niet te worden afgekeurd. Er is nog een derde mogelijkheid: ‘Haar
verlof en jouw vakantie overlappen met elkaar’, of zelfs: ‘Haar verlof en jouw vakantie
overlappen.’
Er zijn verschillende werkwoorden die zowel met een lijdend voorwerp (jouw
vakantie) als met een voorzetselconstructie (met jouw vakantie) verbonden kunnen
worden, zonder groot betekenisverschil. Een paar voorbeelden: ‘Welke koelkast
kiest u?’ en ‘Voor welke koelkast kiest u?’, ‘Hij zocht zijn horloge’ en ‘Hij zocht naar
zijn horloge’, en ‘Ze trouwde een knappe prins’ en ‘Ze trouwde met een knappe
prins.’ In de omgangstaal wordt vaak de variant mét het voorzetsel gebruikt.

Biljoen (betekenis en afkorting)
? In het kader van de kredietcrisis wordt vaak gesproken over biljoenen euro's
en dollars. Hoeveel is een biljoen? En hoe kun je het woord biljoen afkorten?
! Een miljoen heeft zes nullen, een miljard heeft er negen, en een biljoen is een 1
met twaalf nullen: 1.000.000.000.000. De volgende stappen zijn biljard (vijftien
nullen), triljoen (achttien) en triljard (eenentwintig). Er zijn nog veel grotere getallen
mogelijk, maar dat voert hier te ver. Verwarrend is dat billion in het Engels meestal
de betekenis ‘miljard’ (1.000.000.000) heeft: five billion dollars is dus ‘vijf miljard
dollar’. Voor ‘biljoen’ wordt trillion gebruikt. Er zijn veel talen die hetzelfde systeem
volgen als het Nederlands, maar ook veel die het net zo doen als het Engels. Er is
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meer over te lezen in de Wikipedia, bijvoorbeeld op
http://nl.wikipedia.org/wiki/Korte_schaalverdeling.
Er is geen vaste afkorting voor biljoen. Voor miljoen is de afkorting mln.
ingeburgerd (en mld. voor miljard). Naar analogie daarvan zou je biljoen kunnen
afkorten als bln. - al is het duidelijker om het voluit te schrijven.

Wasmachine (geslacht)
? Zit er een fout in deze zin: ‘Hilke liep naar de wasmachine en zette hem aan’?
! Als je strikt op de woordenboeken afgaat, zou het ‘en zette haar aan’ moeten zijn.
Onder meer Van Dale en het Groene Boekje vermelden expliciet dat wasmachine
een vrouwelijk woord is. Voor veel mensen zal ‘Hilke liep naar de wasmachine en
zette haar aan’ echter vreemd klinken, evenals bijvoorbeeld ‘Die laatste
kampeerboerderij beviel het best, omdat ze lekker luxe was.’ (Ook boerderij is
volgens de naslagwerken vrouwelijk.) De expliciete vermelding ‘wasmachine, de
(v.)’ in de naslagwerken is opvallend, evenals ‘waslap, de (m.)’: bij veel woorden
staat sinds 1995 juist alleen ‘de’ (zoals waslijn en waslijst) en in dat soort gevallen
is de keus tussen mannelijke en vrouwelijke verwijzing vrij.

Een wasmachine; zet je ‘haar’ of ‘hem’ aan?

Maar wat is nu de regel? Wij geven er de voorkeur aan bij dit soort gevallen vooral
de praktijk te volgen en niet de woordenboeken. Het besef van woordgeslachten is
al eeuwenlang op zijn retour. Dat blijkt onder meer uit een artikel van Jenny Audring
in Onze Taal van oktober 2008. Naar tastbare voorwerpen, zoals wasmachine en
boerderij, wordt in Nederland vrijwel standaard verwezen met hij, hem en zijn, zowel
in informeel taalgebruik als (in toenemende mate) in formeler taalgebruik. De NOS
doet dat bijvoorbeeld in nieuwsuitzendingen bewust, om niet onnatuurlijk te klinken.
Naar ons idee lopen de woordenboeken die zulke woorden expliciet vrouwelijk
noemen, achter op de praktijk. Het laatste woord is hier nog niet over gesproken.

Maan- en dinsdag
? Kun je zeggen: ‘Ik werk alleen op maan- en dinsdag’?
! Het kan in theorie wel, maar het is beter om het niet zo te zeggen.
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Bij het samentrekken van woorden zijn een paar factoren van belang. Het
weggelaten (= samengetrokken) woorddeel moet in elk deel van de samentrekking
dezelfde vorm én dezelfde betekenis hebben: borrelen muzieknoten is bijvoorbeeld
niet mogelijk, omdat het om verschillende soorten noten gaat. Bovendien werkt
samentrekken doorgaans alleen bij samenstellingen die uit opzichzelfstaande
woorden zijn opgebouwd: aan een geval als im- en export zitten daarom wat haken
en ogen.
De meeste weekdagnamen zijn geen herkenbare samenstellingen (meer): dins,
woens en zater zijn geen opzichzelfstaande woorden, in donderdag en vrijdag zitten
niet de ‘echte’ woorden donder en vrij (het zijn verbasteringen van Donar en Freya),
en bij zondag en maandag denk je nauwelijks aan de zon en de maan. Dat kan
verklaren waarom samentrekkingen met weekdagnamen vreemd klinken. In wat
verzorgder taalgebruik worden ze bij voorkeur vermeden.
Er is één uitzondering: zon- en feestdagen. Dit is zo'n vast begrip geworden dat
het een geaccepteerde samentrekking is.

Meer taaladvies?
Op onze website vindt u zo'n 1400 taalkwesties: www.onzetaal.nl/advies.
De Taaladviesdienst is telefonisch bereikbaar op 0900 - 345 45 85 (zie ook het
colofon).
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Congres ‘Grenze(n)loos Nederlands’
Zaterdag 21 november 2009 Beatrix Theater van de Jaarbeurs in
Utrecht
Voor de 27ste keer houdt het Genootschap Onze Taal zijn tweejaarlijkse taalcongres.
Het thema is de wisselwerking tussen het Nederlands en andere talen en culturen.
Welke rol speelt taal bij de inburgering in de Nederlandse samenleving? Welke
factoren beïnvloeden de standaardnorm voor het Nederlands? Hoe groot is de rol
van tweetaligheid en multiculturele achtergrond bij het schrijven in de standaardtaal?
En hoe absorbeert de woordenschat de invloeden van andere talen?
Het congres wordt gehouden op zaterdag 21 november in de Jaarbeurs te Utrecht.
We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Programma
10.15-10.20

Welkomstwoord door de voorzitter van
het genootschap, Ernst Numann, en
congrespresentatrice Martine Tanghe

10.20-10.30

OPENING door een speciale gast

10.30-10.55

LEZING door minister Eberhard van der
Laan over het belang en de rol van het
Nederlands bij inburgering en integratie
onder het motto ‘Het Nederlands verbindt
ons allemaal’

10.55-11.10

OPTREDEN van Paulien Cornelisse,
taalcolumnist en cabaretier

11.10-11.50

KOFFIEPAUZE en informatiemarkt

11.50-12.15

LEZING door Kristien Hemmerechts
over schrijven in de standaardtaal en het
ontstaan van nieuwe standaarden en
normen in het Nederlands

12.15-12.40

LEZING door Abdelkader Benali over
de invloed van tweetaligheid en
interculturele achtergrond bij het
schrijven in de Nederlandse taal

12.40-13.00

Uitreiking Groenman-taalprijs (van de
Stichting LOUT) aan een bekende
persoonlijkheid die veel voor het
Nederlands betekend heeft

13.00-14.15

LUNCHPAUZE en boekenmarkt

14.15-14.45

INTERVIEW van Mieke van der Weij
met Marlies Philippa, Tanneke
Schoonheim en Arend Quak
(hoofdredactie van het EWN, het
Etymologisch woordenboek van het
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Nederlands) over etymologie en de
(bedreigde) positie van historische
taalvakken op de universiteiten
14.45-15.05

OPTREDEN van cabaretier Kees Torn

15.05-15.30

LEZING door Alida Neslo (oud-directeur
van theatergezelschappen en
-opleidingen in Nederland, tv-actrice in
Vlaanderen, nu docente in Suriname)
over internationalisering van taalgebruik
en het Nederlands in Suriname

15.30-16.00

THEE/KOFFIE na, en afsluiting
boekenmarkt

■ Aanmelding voor deelname

Foto: Bart Versteeg

De aanmeldingskaart vindt u in dit nummer van Onze Taal. Wilt u aan het
taalcongres deelnemen, stuur dan de ingevulde kaart zo spoedig mogelijk naar het
genootschap, in elk geval vóór vrijdag 6 november. Toewijzing van de kaarten gaat
op volgorde van aanmelding. De entreeprijs voor het congres bedraagt €20,- voor
leden (met maximaal één introducé tegen gereduceerd tarief) en €27,50 voor
niet-leden. De plaatsen in de zaal worden vooraf toegewezen en gereserveerd; wilt
u samen met een ander komen en naast elkaar zitten, gebruik dan één
aanmeldingskaart.

■ Lunch
U kunt met de aanmeldingskaart tevens een lunchdoos bestellen. Daarin vindt u
drie belegde broodjes en fruit. De lunchdoos kost €10,-. Buiten het theater kunt u
op diverse plaatsen in de directe omgeving lunchen.
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■ Betaling
Na ontvangst van het verschuldigde bedrag op girorekening 115040 van het
Genootschap Onze Taal te Den Haag volgt tegen half november toezending van
de bestelde kaart(en) en lunchbon(nen). De betaling (o.v.v. ‘taalcongres’) dient
uiterlijk 6 november bij Onze Taal te zijn. Voor België: €20,- op postrekening
000-1635566-49. Speciale wensen (rolstoelgebruik, vegetarische lunch, etcetera)
graag vermelden op de kaart.
Het taalcongres wordt financieel gesteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (hoofdsponsor), de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, en de
Van den Berch van Heemstede Stichting.
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‘Piet Patat bakt de concurrentie plat’
De poëzie van de middenstand
Ed Schilders
Hoe breng je als winkelier kort en bondig je koopwaar onder de aandacht?
Met een onvergetelijk rijm natuurlijk. Al sinds jaar en dag voorzien
middenstanders hun ramen, verpakkingsmateriaal en bestelbusjes van
hun creatieve vondsten. Soms filosofisch, vaak krom, en bijna altijd goed
voor een glimlach.

Foto: Onze Taal

Er bestaat een soort poëzie die een groot publiek bereikt maar vrijwel nooit in
boekvorm verschijnt. Het is de poëzie die tot haar lezers komt als opschrift op
ijscokarren en mobiele viskramen, op verhuiswagens en bestelbusjes van
klusbedrijven, maar ook via muurtegels en wandborden. En als deze dichtregels al
aan het papier worden toevertrouwd, dan is dat het papier van frietzakken, placemats
en (vroeger) suikerzakjes. In hoge oplagen verschijnen deze verzen alleen als
advertenties in huis-aan-huisbladen. Het is de middenstandspoëzie, oftewel het
middenstandsrijm. Iedereen kent er voorbeelden van uit zijn omgeving:
- Stop!
Eet eerst bij Jan een haring op
- Wat Napoleon was onder de vorsten
Zijn onze worsten onder de worsten
- Piet Patat
Bakt de concurrentie plat
- De koffie is klaar
De thee is gezet
Dan Jordens brood
Als volksbanket

Soms hangen de versregels achter een vliegtuigje. Toen Martin Schröder, de
oprichter van Martinair, in 1947 een van de eerste reclamevliegtuigjes boven het
centrum van Amsterdam liet cirkelen, kon het publiek op de sleep een rijm van Wen

Onze Taal. Jaargang 78

Kam Chang lezen. Deze Chinees van de eerste generatie was eigenaar van onder
andere het restaurant Hong Kong op het Damrak, waarvan hij als volgt de lof zong:
U strelen uw tong
dan eten u bij Hong Kong
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Het is een klassieker geworden, die vaak is geplagieerd, geïmiteerd en geparodieerd.
Zoals in het Mysterie van het zevengesternte, een avontuur van stripheld Kapitein
Rob:
U wezen niet bang?
Dan eten bij Wang Hang

■ Volkspoëzie
Het middenstandsrijm behoort tot de familie van de volkspoëzie. Andere leden van
die familie zijn het sinterklaasrijm, de grafpoëzie, teksten op wandtegels, en de
slogan of slagzin. In de laatste soort is er een schemergebied waar de puntige stijl
van het middenstandsrijm overvloeit in die van de berijmde slagzinnen die de
consument bereiken via de massamedia: ‘Duyvis, als er 'n fuif is’, ‘Wie tot tien kan
tellen kan de hele wereld bellen’, ‘Waar zouden we zijn zonder de trein?’, ‘Giroblauw
past bij jou’ en ‘Je bent toe aan een Daewoo.’ Maar anders dan bij deze rijmen
komen er aan middenstandsverzen geen copywriters of reclamebureaus te pas.
Veel te duur. Een beetje keurslager of warme bakker bedenkt zijn eigen verzen.
Met alle gevolgen van dien.
De dichters ervan nemen het bijvoorbeeld niet zo nauw met metrum en ritme. Als
het maar rijmt.
Onthoud één ding
Bloemen van Elfring

Als het onverhoopt niet wil rijmen, dan laat de zinsbouw zich gemakkelijk dwingen.
- Wat zijn toch vroeg verstijfd uw leden Had u maar een Venson-fiets bereden
- Videotheek de Sloterplas in Oud-West dan kunt u vergeten de rest
- Hij is in een wip er
Met vrachtwagen of kipper

En als je helemaal geen rijmwoord kunt bedenken? Dan herhaal je een woord toch
gewoon? Rijm gegarandeerd.
Al is de koffie nog zo duur
Hier is de koffie niet zo duur

■ Verwent
Een vlekkeloze spelling? Niet bij deze kapper in Haarlem:
Een dame is verwent
Met Molendijk's permanent

Toen ik enige jaren geleden in een krantenrubriek een oproep deed om voorbeelden
van middenstandsrijm in te sturen, vertelde een informante me hoe ze geprobeerd
had een bloemist tot de grammatica te bekeren. Kort voor Moederdag las ze in zijn
etalage:
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Doe als mij...
Maak moeder blij!

Haar voorstel om de tekst te veranderen in: ‘Doe als ik... Breng moeder in haar
schik!’ werd beleefd geweigerd.
Een prachtige opeenstapeling van kromme zinnen, haperend metrum en spelfouten
vinden we in dit vers van een transportbedrijf (circa 1950):
Alleen reeds de naam
Van Van Caem
Klinkt als het JE der Expeditie
Dat is reeds jarenlang traditie
Het is bekend reeds wijd en zijt
Wij zijn steeds voor U bereid!

■ Slimme taalgrapjes
Ondanks alles - of misschien juist wel daardoor - hebben zulke verzen iets charmants,
en is in elk geval hun attentiewaarde hoog. Soms is het ook niet zeker of de fout
onbewust dan wel opzettelijk is gemaakt, met name bij het gebruik van vreemde
woorden, vooral Engelse.
Met een lamp van Van der Veen
Voelt u zich the English Queen.

Van der Veen zal toch niet echt gedacht hebben dat zijn naam op queen rijmt? Het
is waarschijnlijker dat hij de humor van dit rijm heeft ingezien, een mooi voorbeeld
van wat wel ‘oogrijm’ wordt genoemd. Andere voorbeelden:
- Diele
Elk seizoen de lekkerste pastille
- Bij Keuken Centrum Riel
krijgt u altijd 'n goeie deal!
- Het is weer Sale!
2 hale dus en 1 betale!
- Pix!
Schoenen voor bijna niets!

■ Uithangteekens

De middenstandspoëzie kent een lange geschiedenis. Negentiende-eeuwse
verzamelwerken als De uithangteekens en Het boek der opschriften van J. van
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Lennep en J. ter Gouw bevatten tientallen voorbeelden, die teruggaan tot in de
vroege zeventiende eeuw. Wat daarbij opvalt, is dat dergelijke rijmen in essentie
niet zo veel veranderd zijn. Het voornaamste doel was en is reclame maken, de
handelsnaam en de kwaliteiten van het verhandelde aanprijzen en die makkelijk
onthoudbaar maken. Zo lieten de gebroeders Gieles en Jelis van Gershoven in
1615 een ruit beschilderen met daarop onder andere deze tekst:
Alle die mijn vergeten
En zullen van mijn vruchten niet
eten

Van Lennep en Ter Gouw merken op dat dat heel dicht bij een in hun tijd modern
vers komt:
Die den bakker vergeten
Zullen geen bollen eten

Een van mijn informanten herinnerde zich een rijm uit de oorlogsjaren in Dordrecht:
Wees verstandig, niet vergeten
heel veel fruit en groente eten
Zegt het allen in het rond
Eet veel fruit en blijf gezond

Wat wel veranderd is, is de status van het genre. Toen in 1889 het Centraal Station
van Amsterdam geopend werd, bracht een krant verslag uit van de inrichting. In het
artikel zijn ook de vele rijmen opgenomen die de muren sierden. Boven de deur van
een ‘ververschingkamer’, een ‘stationsrestauratie’ dus:
Uit Ceres groen gewas
Wordt 't edel nat gebrouwen
Die 't recht met maten drinkt
En zal het nooit berouwen

Al schrijft de journalist ook dan al enigszins laatdunkend over ‘rijmpjes’, hij maakt
eveneens duidelijk dat hij de combinatie van de verzen met de
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wand- en plafondschilderingen als ‘een bevallig en trotsch geheel’ ervaart.

■ Bijbelpersonages
Maar je kunt tegenwoordig niet meer met de godin Ceres aankomen, zelfs niet als
haar gewassen de basis zijn voor een mooie pot bier. En wie herkent in het
genoemde ‘van mijn vruchten niet eten’ uit 1615 nog de Bijbelpassage? De
Bijbelcitaten, of verwijzingen daarnaar, die Van Lennep en Ter Gouw nog volop
konden optekenen, zijn vrijwel volledig uit het rijmwoordenboek van de middenstand
verdwenen. Alleen de bekendste Bijbelpersonages zijn in de tweede helft van de
vorige eeuw soms nog welkom om de promotie te verzorgen. Adam en Eva
bijvoorbeeld, uit dit rijm van een groenteman in Berlicum, kort na de oorlog, dat zo
begint:
Adam en Eva gesteld in 't groene
Paradijs
Aten hun buikje vol van de lekkerste
spijs
Maar zij werden verleid door den
Schelmschen droes [de slang, de
duivel - ES]

om in een dramatische en culinaire anticlimax te eindigen met:
Hier verkoopt men kool, wortelen,
rapen en groene moes

Een bakker in Heusden die Abel heette, legt voor de zekerheid nog maar even uit
met welke daad zijn naamgenoot uit de Bijbel vaak geassocieerd wordt:
Kaïn sloeg Abel in 't oosten doot
Daarom woont Abel hier in 't westen
En bakt hij het brood

Er zijn ook betere. De middenstandsrijmen over Absalom bijvoorbeeld, de Bijbelfiguur
die met zijn lange haren in de takken bleef hangen en daardoor door zijn
achtervolgers gedood kon worden. Verrassend genoeg werd hij enige jaren geleden
nog waargenomen in een kapperszaak:
Wil het u niet gaan als Absalon
Kom dan in deze kapsalon
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Bij Van Lennep en Ter Gouw lezen we dat in de achttiende eeuw de dood van
Absalom vooral door pruikenmakers werd uitgebaat. Een voorstelling van de aan
zijn haren bungelende Absalom ging toen vergezeld van de waarschuwing:
Zoo moeten ze varen
Die dragen 'er eigen haren

Een ander mooi Bijbels voorbeeld werd me gemeld over een café aan het water ten
noordwesten van Abcoude:
Toen Mozes op de rotsen klopte
gebeurde het dat er water dropte
groter wonder gebeurt er hier
klopt men dan komt er Amstel bier

■ Diepgang
Misschien dat langzaamaan de indruk is ontstaan dat de moderne
middenstandspoëzie verstoken is gebleven van elke diepgang, en dat de dichters
vooral gespecialiseerd zijn in kreupelrijm en rijmdwang. Hoewel die tekortkomingen
dus een deel van de charme en zelfs de effectiviteit van de middenstandsverzen
bepalen, wordt er vaak ook heel behoorlijk gerijmd, en er zijn nog neringdoenden
die de klant net iets meer willen meegeven dan de rekening. Een zekere mate van
relativering is het van oudsher bekende Amsterdamse verhuisbedrijf Coulance in
ieder geval niet vreemd, getuige deze verzen:
Wat is verhuizen in het leven?
Het is alles pakken en dan gaan
Wat is het aan het einde van het
leven?
Het is gaan en alles laten staan

Deze tekst is nauwelijks nog wervend, maar er zijn filosofisch ingestelde
middenstanders die diepgang wél haarfijn aan reclame weten te paren:
- Veel eeuwen zag ik het gouden graan Van akker naar verbruiker gaan En het
resultaat van wat het mij bood
Ligt in drie woorden: Eet Meer Brood
(bakker uit Kerkdriel, circa 1940)
- Diogenes, oud en tevree als geen Zocht naar een goed mens maar vond er
niet een
Wenscht gij een goede leverancier Zoek daar niet naar want die is hier.
(papieren zakken van bakkerij Bouman in Aalst, circa 1950)

■ Woordspelingen
Niet alleen inhoudelijk kan de middenstandspoëzie verrassen, ook wat betreft de
vorm zijn er uitschieters te vinden. De volgende regels van een maatschoenmakerij
zijn bijvoorbeeld heel fraai omdat ze veel binnenrijm hebben maar ook een mooi
wandelritme:
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Voeten, die moeten, bij gaan en
bij staan
U dragen en schragen, dus neem
van ons aan
Zijn schoenen een kwelling, meer
rem dan versnelling
Doe weg wat u hindert, schaf
maatschoeisel aan!

Ook woordspelingen zijn geliefd. Een slager in Amsterdam:
Het verste vlees
Haalt u lekker dichtbij

En een niet nader geïdentificeerde lofzang op de zaag:
Van alle zagen die wij ooit zagen
zagen
Zagen wij nooit zagen zo zagen
Als onze zagen zagen

Als je een achternaam hebt die moeilijk te berijmen valt, biedt de alliteratie uitkomst:
Tast toe
't Is van Teefkes
Uniek in de middenstandspoëzie lijkt me het zinspalindroom van een behangwinkel
in Amsterdam: ‘Wees bij koop bij Wees’.

■ Horeca

Placemat van een Brabantse cateraar-restauranthouder.

Welke beroepsgroepen maken het meest gebruik van middenstandspoëzie? Na
ongeveer dertig afleveringen van mijn krantenrubriek over de middenstands-
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rijmen kon ik de balans opmaken. Van de bijna driehonderd voorbeelden die de
lezers instuurden bleek vierenveertig procent afkomstig uit vijf branches. De horeca
is koploper met dertien procent; de bakker, slager en vishandel komen alle drie rond
de acht procent uit, en de rijwielhandel op zeven procent.
Maar wat ook duidelijk was geworden, is dat middenstandsrijm overal is:
- Als uw vissen konden lopen Gingen ze voer bij Holgen kopen
(aquariumwinkel in Amsterdam)
- Drop voor het keeltje... Durex voor het steeltje
(drogisterij in Tilburg, jaren vijftig)
- Kom maar sporten bij de Groot Dan lig je daar niet dood
(sportschool in Moergestel tegenover een kerkhof, enige jaren geleden)

Ook niet-middenstanders laten zich inspireren door de middenstandspoëzie. Zo
probeerde een Mariakapel in Thorn in de jaren tachtig mensen te trekken via een
ansichtkaart met daarop de tekst:
Komt Ellendigen naar Thorn aan de
Linden
Daar is genesinge en troost te vinden

Bij de rolstoeluitleen van Burgers' Zoo werkt ook een dichter:
Slecht ter been
Stoel te leen

En bij een Tilburgs politiebureau, gelegen naast een bankfiliaal met pinautomaat:
Verkeerd geparkeerd tijdens het
pinnen?
Dan kunnen wij 50 euro innen

Er is misschien slechts één product dat nog nooit met behulp van middenstandsrijm
onder de aandacht van de klant gebracht is. En dat is de poëzie zelf. De echte
poëzie dus. Sinds kort weet ik ook waardoor dat komt. De twee zijn uitersten en
verdragen elkaar moeilijk. Want:
De Mei van Gorter is wel vorstelijk
Maar de gort van Meier is ook
kostelijk

Dit artikel had niet geschreven kunnen worden zonderde hulp van vele
informanten. Ik wil hen hartelijk danken voor hun mededelingen. Mijn
bijzondere dank gaat daarbij uit naar de leden van de internetgroep De
Navorser.
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Iktionaire
Jan Peter
Jan Peter, heb je nou het vuilnis buitengezet of niet?
- Bianca, het is zo dat we goed moeten begrijpen dat er sprake is van een situatie
waarin we te maken hebben met een verzoek, en de stand van zaken is op dit
moment zodanig dat wij bezig zijn om te zien in hoeverre je aan dat verzoek tegemoet
zou kunnen komen, vooropgesteld dat dat aan de orde zou zijn.
- Ze komen stééds vroeger de laatste tijd, Jan Peter, ik weet ook niet wat dat is.
Vorige week waren we óók al te laat! Straks zitten we wéér met een stinkende kliko!
Hier, moet je kijken, vieze dikke bromvliegen! Bah!
- Het is zo dat er inderdaad sprake is van een situatie waarvan je kunt zeggen
dat we te maken hebben met het feit dat je moet constateren dat er inderdaad een
bovengemiddeld aantal bromvliegen kan worden aangetroffen op de locatie die je
zo-even noemde, en dat je dus moet constateren dat er sprake is van een situatie
waarin je moet kijken of het nodig is dat je daar met elkaar naar gaat kijken.
- Vorige week zou je het ook doen! En toen kwam ik terug en toen stond-ie er
nog! Verdorie, Jan Peter, is het nou zó veel gevraagd om even die kliko aan de
straat te zetten?
- Het is zo dat we hier naar mijn idee te maken hebben met een onjuiste en ik
meen ook onvolledige voorstelling van zaken. De situatie is zo dat ik vorige week,
op het tijdstip waarvan je spreekt, metterdaad concrete maatregelen heb genomen
om te komen tot een situatie waarvan beide partijen zeggen, dit komt in zodanige
mate overeen met hoe wij ons een en ander hadden voorgesteld, dat je kunt spreken
van een werkbare situatie.
- Ja, maar dat was de gróéne! Die was helemaal niet aan de beurt, Jan Peter! De
hele straat staat vol grijze containers! Zíé je dat niet?
- 't Is zo dat we in een situatie zitten waarin we te maken hebben met...
- We hadden toch áfgesproken dat je op maandag de kliko zou doen?
- 't Is zo dat er sprake is van omstandigheden waarin we te maken hebben met
een situatie waarvan je moet constateren dat er sprake is van een dúsdanige ...
- HOU OP! In godsnaam Jan Peter, HOU OP!!!
- Nee, maar wacht even. Nee nee, wacht even. Voor alle duidelijkheid. Ik zeg: de
omstándigheden, met betrekking tot een eventuele, ik zeg een eventuéle discussie,
over het feit dat we te maken hebben met een situatie waarin je kunt zeggen: hier
is sprake van een ontwikkeling die van een andere órde is dan waar we tot nu toe
over gesproken hebben met elkaar, op grond waarvan je dus een nieuwe afweging
zou kunnen maken ten aanzien van de situatie zoals die op dat moment aan de
orde is, kijk, dan zeg ik: hier is sprake van...
- HOU OP! HOU OP! HOU OP! HOU OP!
- 't Is zo, laten we eerlijk zijn, je moet natuurlijk wel redelijk proberen te blijven,
over en weer. Om te zien of er een mogelijkheid is om tot een situatie te komen
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waarvan je kunt zeggen, en dat geldt voor beide partijen, zeg ik er met nadruk bij,
hier is sprake van een zodanig perspectief dat je over en weer kunt constateren dat
er een basis is op grond waarvan je kunt vaststellen dat er mogelijkheden zijn om
te komen tot een...
(nu volgt een serie geluiden: een wanhopige gil, een keukenla die open wordt
getrokken, een metalig klikgeluid, een harde knal, wegrennende voetstappen en
een slaande deur. Na een korte stilte gevolgd door het elektronische gepiep van
een toetsenbordje)
- Ja, goedemorgen, spreek ik met 112? U spreekt met Balkenende. Het is zo dat
er sprake is van een situatie waarin we te maken hebben met het feit dat we moeten
constateren dat er omstandigheden zijn waarbij je de vraag kunt stellen of er
aanleiding is om te veronderstellen dat de vooruitzichten met betrekking tot een
eventuele voortzetting... Hallo?
- (ingesprektoon)
- Hallo?
Jan Kuitenbrouwer
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Ceci n'est pas une rubensvrouw
Beeldende kunst in onze taal
Ton den Boon
hoofdredacteur Grote van Dale
Hoe schets je met woorden een krachtig beeld? Een van de meest voor
de hand liggende manieren is misschien wel: door beelden te lenen. Uit
de schilderkunst bijvoorbeeld. Want al die schilderijen huizen in ons
collectieve geheugen, klaar om ze er af en toe uit tevoorschijn te toveren.

Illustratie: Matthijs Sluiter

Wie zou niet in een ‘straatje van Vermeer’ willen wonen om daar een ‘huishouden
van Jan Steen’ te voeren? Samen met een ‘rubensvrouw’ of misschien wel een
‘gauguinmeisje’. En dan maar onder ‘ruisdaelluchten’ genieten van het
‘ruysdaellandschap’. Maar genoeg, ceci n'est pas het begin van een leuterverhaal.
Verwijzingen naar beeldende kunst en kunstenaars in onze taal blijken veel voor
te komen. Dan hebben we het niet over (al dan niet ingeburgerde) afleidingen van
kunstenaarsnamen van het type breugeliaans, davinciaans, gauguinesk,
michelangelesk, magrittesk, rembrandtiek en jeroenbosch-achtig. Want die
verzameling is in feite net zo groot als het aantal beroemde kunstenaars. Evenmin
gaat het om afleidingen van kunstenaarsnamen met het achtervoegsel -isme, die
een bepaalde stijl of richting in de kunst aanduiden, zoals titianisme, rubensisme,
rembrandtisme en rodinisme. Van dit laatste type afleidingen is overigens alleen
caravaggisme (naar Caravaggio) echt ingeburgerd in het Nederlands. Nee, we
hebben het over voorwerpen en dergelijke die geassocieerd worden met kunstenaars.
Of met hun werk. De ‘Mona Lisa’ bijvoorbeeld, de bijnaam van het schilderij getiteld
La Gioconda van Leonardo da Vinci. In
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onze woordenschat komt dat terug in bijvoorbeeld monalisaglimlach, door Van Dale
omschreven als ‘mysterieuze, enigszins treurige glimlach’.

■ Meisje met de parel
De Mona Lisa heeft de reputatie het beroemdste schilderij ter wereld te zijn, en het
is dan ook geen wonder dat die naam soms overdrachtelijk wordt gebruikt ter
aanduiding van ‘de beste, de beroemdste in zijn soort’. Zo kunnen pronkstukken uit
een totaal ander domein worden getypeerd als ‘de Mona Lisa van...’ Het Limburgs
Dagblad noemde op 4 maart 2009 de uitgestorven hagedissoort mosasaurus
bijvoorbeeld ‘de Mona Lisa van de paleontologie’. Het Financieele Dagblad omschreef
op 4 augustus 2007 een Mongools dodenmasker als ‘de Mona Lisa van de maskers’.
En zelfs bij ruilplaatjes kan er sprake van zijn. Zo werd in de Volkskrant van 13
februari 2009 een prentje van een of andere Amerikaanse honkballer ‘de mona lisa
van de sportplaatjes’ genoemd.
Ook schijnt elke tijd zijn eigen ‘Mona Lisa’ te hebben. NRC Handelsblad noemde
in 2006 bijvoorbeeld het portret dat de Oostenrijkse schilder Gustav Klimt begin
twintigste eeuw maakte van Adèle Bloch-Bauer ‘de Mona Lisa van de twintigste
eeuw’. En de ‘Mona Lisa’ van Nederland? Dat is Het meisje met de parel van
Johannes Vermeer. Dat schilderij wordt vaak de ‘Mona Lisa van het Noorden’
genoemd, wat vast ook te maken heeft met de blik van dat meisje. Die is minstens
zo mysterieus als die van La Gioconda. (Op grond van eenzelfde ondoorgrondelijke
blik werd ook actrice Greta Garbo wel ‘de Mona Lisa van het witte doek’ genoemd.)

■ Het beste van het beste
Maar ook het bekendste schilderij van Nederland wordt wel gebruikt om aan te
geven dat iets ‘top of the bill’ is: De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn (de bijnaam
van het schilderij dat voluit heet: De compagnie van Frans Banning Cocq en Willem
van Ruytenburch). Als de plaat Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van The
Beatles ‘de Nachtwacht van de muziek’ genoemd wordt (Eindhovens Dagblad,
2-1-2008) of de Max Havelaar van Multatuli ‘de Nachtwacht van de Nederlandse
literatuur’ (NRC Handelsblad, 23-2-2007), weten we meteen dat we met een klassiek
werk te maken hebben: het beste van het beste binnen de genoemde kunstvorm.
Overigens ondervindt de enige echte Nachtwacht van Rembrandt ook concurrentie
binnen de Nederlandse schilderkunst. Want geregeld wordt de Victory Boogie
Woogie van Piet Mondriaan ‘de Nachtwacht van de 20ste eeuw’ genoemd, zoals 1
september 2008 in de Metro gebeurde.
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van The Beatles wordt ‘de
Nachtwacht van de muziek’ genoemd.

■ Picknick
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Met De Nachtwacht en Mona Lisa wordt dus meestal verwezen naar de fáám van
het kunstwerk, maar er zijn ook schilderijen die in de taal terechtkomen vanwege
het beeld dat ze laten zien.
De jury van de Kunstbende omschreef een schilderij over de
mond-enklauwzeercrisis van acht jaar geleden bijvoorbeeld als ‘de Guernica van
de MKZ’, waarschijnlijk vanwege de algehele ontreddering die uit het MKZ-doek
sprak - net als op de Guernica van Picasso: het geëngageerde schilderij dat de
verschrikkingen van het bombardement op de Spaanse stad Guernica tot thema
heeft.

De titel van Édouard Manets beroemde schilderij Le déjeuner sur l'herbe (1863) is in onze
taal terechtgekomen als synoniem van picknick.

En anders Le déjeuner sur l'herbe, het schilderij dat Édouard Manet eind
negentiende eeuw schilderde en dat vervolgens nogal wat opschudding wekte. Het
toont een lunch op een idyllisch plekje in de natuur met twee keurig geklede heren,
een dromerige nimf op de achtergrond en een blote dame die ons frontaal aankijkt.
Het beeld staat op veler netvlies gebrand en het is dan ook niet verwonderlijk dat
Le déjeuner sur l'herbe inmiddels gebruikelijk is geworden als synoniem van picknick
(zonder verdere bijgedachten van ophef of naakt, overigens). Zo schreef het Dagblad
van het Noorden op 22 december 2006: ‘In weer & wind als de bladeren wild krijgertje
met elkaar spelen, nodigt het gras niet echt uit voor een déjeuner sur l'herbe.’ Ook
het onthaaste negentiende-eeuwse gevoel van Le déjeuner sur l'herbe komt in
sommige teksten goed van pas, zoals op de Belgische website Trends: ‘De
revolutionairen kwelden zichzelf niet bestendig in rokerige holen om te complotteren.
Karl Liebknecht leerde Marx kennen tijdens een déjeuner sur l'herbe van de German
Workers’ Education Society.’

■ Ceci n'est pas un T-shirt
Niet alleen van La Gioconda en De compagnie van... zijn de bijnamen bekender
geworden dan de originele titel van
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het schilderij, dat geldt ook voor bijvoorbeeld La Trahison des Images van de
Belgische surrealist René Magritte. Dat schilderij (met een afbeelding van een pijp)
wordt regelmatig genoemd naar zijn onderschrift: ‘Ceci n'est pas une pipe’ (‘dit is
geen pijp’). Voor schrijvers, journalisten en reclamemakers is dat zinnetje al sinds
jaar en dag een rijke bron van inspiratie, waarop men naar hartenlust kan variëren:
‘Ceci n'est pas een grondwet’, kopte de Volkskrant op 1 november 2007 in verband
met de Europese grondwet (die dan ook eigenlijk een verdrag was). En op een
weblog van een criticus van de Belgische regering staat: ‘Ceci n'est pas... een
regering.’ Ook bedrukkers van T-shirts hebben nogal eens een surrealistische bui
en printen ‘Ceci n'est pas un T-shirt’ op het textiel.

Zoals een kenner het uitdrukte:‘Een echte Rubensvrouw zit goed in het
vet, zonder echt dik te zijn.’

■ Nostalgie
Soms wordt ook de kunstenaar zelf genoemd, zoals in stier van Potter of potterstier,
die verwijzen naar het schilderij De stier van Paulus Potter, waarop een typisch
Hollandse stier te zien is in een typisch Hollands landschap. Die Potterstier is
doorgaans gemarineerd in nostalgie, want als hij ter sprake komt, is het meestal
omdat hij wordt gemist. Zo schrijft een zekere Meeuwis Opmeer op zijn weblog:
Het moe gestreden groene hart is
aan een bypass toe
De weiden zijn voor fun van het
fatsoen nog weids en groen
Maar missen het silhouet van de
Paulus Potter stier en bontekoe
Zij grazen niet in de stallen maar
herkauwen daar een vreemd
gewas

Een ander, nog vaker aangetroffen voorbeeld van idioom waarin de titel van een
schilderij wordt gecombineerd met de naam van de kunstenaar, is straatje van
Vermeer, genoemd naar Vermeers schilderij Het straatje. Dat is een nostalgisch
straatje in een Hollands stadje waar kalmte, orde en regelmaat heersten. Het beeld
van ‘Het straatje’ huist in ons collectieve geheugen, waaruit de taal het nu en dan
tevoorschijn tovert, zoals op 4 maart 2008 in het Reformatorisch Dagblad: ‘Bij het
weeshuis kwam een nieuwe fabriek, nevenbedrijf van Sillevis; een rijtje huizen met
trapgevels en luiken, aan weerszij van een poortje, schilderachtig als een straatje
van Vermeer, ging daarvoor verdwijnen.’
Er zijn trouwens planologen en architecten die beweren dat ‘Het straatje’ definitief
tot het verleden behoort, zo was twee jaar geleden in Het Financieele Dagblad te
lezen. Volgens hen zijn het ‘de antimodernisten die met een nostalgische
traditionalistische woning in een straatje van Vermeer een illusie najagen’.

■ Boedel van Jan Steen
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Soms zijn het ook telkens terugkerende elementen in het werk van een schilder die
zich in de woordenschat nestelen. Het oudste voorbeeld daarvan is waarschijnlijk
huishouden van Jan Steen. Dat is volgens Van Dale ‘een huishouden waar orde,
netheid en tucht ontbreken’, net als op de schilderijen van de zeventiende-eeuwse
schilder Jan Steen. De uitdrukking dateert uit de achttiende eeuw (in de vorm een
boedel van Jan Steen). Hoewel Jan Steen tegenwoordig misschien wat minder
populair is dan vroeger, is de uitdrukking gebleven. In Nederlandse kranten kwam
ze het laatste decennium gemiddeld zo'n 25 keer per jaar voor, vorig jaar oktober
bijvoorbeeld, in Trouw: ‘Bij de buren hadden ze een Opel Rekord, duidelijk een
teken van welvaart maar ik hoorde mijn ouders wel eens zeggen dat het er een
huishouden van Jan Steen was, en dat klonk afkeurenswaardig en dus armetierig.’

■ Datingsites
Zoals Jan Steen vermaard was om zijn huishoudens, zo was Peter Paul Rubens
dat om zijn mollige, voluptueuze, weelderige vrouwen. Of, zoals een kenner het 18
maart 2004 in Het Parool uitdrukte: ‘Een echte Rubensvrouw zit goed in het vet,
zonder echt dik te zijn.’ Ze oogt volgens kenners als ‘Moeder Aarde’ en is dan ook
een symbool van vruchtbaarheid. Rubensvrouw is vaak inwisselbaar met
rubensfiguur, want dat is eveneens de aanduiding voor een ‘weelderige (vrouwen)
figuur met volle vrouwelijke vormen’. Tekstdichter Friso Wiegersma bezong het type
in zijn ‘Lijflied’:
Waar zijn toch de Rubensvrouwen
Vol en stevig in het vlees
Ronde armen, forse heupen
Welgevulde decolletees
Vroeger werden ze bewonderd
Om zo'n weelderig figuur
Maar nu worden ze veroordeeld
Door de calorie-cultuur
(...)
Als u door wilt gaan met niet eten
Met een dieet of nog 's een kuur
Dan moet u dat zellef maar weten
Ik hou het bij: een Rubensfiguur

Rubensvrouw en rubensfiguur figureren ook vaak in contactadvertenties en
advertenties op datingsites. In dit verband moet worden opgemerkt dat óók
rubensiaans - in afwijking van de meeste afleidingen van schildersnamen - meer
betekent dan ‘in de stijl van genoemde schilder’. Rubensiaans wordt gebruikt voor
vrouwen en staat voor ‘mollig’ en ‘weelderig’. Dat blijkt ook uit dit citaat uit Trouw
(12-2-2008): ‘Volgens biologen zijn vrouwen geprogrammeerd om op oudere, rijkere
mannen te vallen die goed voor ze kunnen zorgen. Andersom valt die man voor de
jonge, Rubensiaanse vrouw, omdat hij biologisch gedreven wordt door
voortplantingsdrang.’
Maar er zijn meer samenstellingen met rubens: van rubensborsten en rubensbillen
tot rubensbuik (zo belooft een apparaat voor buikspieroefeningen volgens een stukje
in het Eindhovens Dagblad van 16 mei 2007 ‘jouw Rubensbuik om te toveren in
een plat, sexy en keihard exemplaar’).

■ Ruis of ruys?
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Uit het oogpunt van spelling zijn vooral de ‘kunstenaarswoorden’ ruisdaellucht,
ruisdaelwolk en ruysdaellandschap interessant: het een wordt met ui geschreven,
het ander met uy. En dat klopt nog ook. Hoe zit dat? Allereerst die ruisdaellucht.
Dat is een typisch Hollandse lucht met grote wolkenpartijen (ook wel ruisdaelwolken
geheten). Het woord verwijst naar de schilderijen van Jacob van Ruisdael, en je
treft het nu en dan in de media aan: ‘Het rare is: ik ben in Kalenberg, geniet me
wezenloos van de tuin, het water voor de deur, de Ruisdaelluchten boven dat water,
mijn vrienden, het fietsen. En toch, als ik Amsterdam weer binnenrijd met de vuile
was en de resten eten, dan ben ik blij’ (Utrechts Nieuwsblad, 7 juni 2003).
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Rubensvrouw: Peter Paul Rubenes, Venus voor een spiegel (1613-1615).

Bij ruisdaelluchten horen ruisdaelwolken, en ook dat woord vind je soms. Neem
nu deze passage uit NRC Handelsblad van 3 februari 2007: ‘Voor Willem den Ouden
schept elke windrichting zijn eigen wolkenkleur: noordenwind maakt de wolken hel
en kil van licht, noordwestenwind zorgt voor Ruisdaelwolken en zuidenwind maakt
de wolken warm en geel.’
Dan ruysdaellandschap, met uy dus. Dat is minder nauw verbonden met
ruisdaellucht. Het staat voor ‘het typisch Hollandse, agrarisch ingerichte
cultuurlandschap met historische waarde en museale kwaliteit’, zoals Trouw het
omschreef op 11 augustus 1995. Het verwijst niet naar het werk van Jacob van
Ruisdael, maar naar dat van zijn oom, Salomon van Ruysdael. Nu en dan tref je
het in de media aan. Zo moppert iemand op 19 februari 2008 op VKBlogs dat
Balkenende het historische landschap zou verkwanselen: ‘Het volk wil behoud van
onze Ruysdaellandschappen, maar J.P. laat wethouders en projectontwikkelaars
hun gang gaan met het ontsieren van ons landschappelijk erfgoed door
bedrijventerreinen en bungalowparken.’
Natuurlijk kent niet iedereen het onderscheid tussen deze twee schilders, en dus
lopen de ui en uy lustig door elkaar. Dan komt het voor dat een journalist
ruisdaellandschap gebruikt, of dat hij juist eigenlijk aan de luchten van Ruisdael
denkt als hij schrijft over ‘een strijkkwartet waar W.'s fenomenale stem overheen
drijft als stapelwolken in een Ruysdael-landschap’ (Het Financieele Dagblad,
5-7-2008).

■ Schilder Carpaccio
Er zijn nog veel meer samenstellingen met schildernamen in het Nederlands,
variërend van jeroenboschtafereel (‘infernaal tafereel’) tot eschertrap (‘oneindige
trap’), van vermeervloer (‘vloer bestaande uit een zwart-wit geblokt tegelpatroon’)
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tot giacomettifiguur (‘zeer dunne, lange figuur’), van gauguinmeisje (‘exotisch meisje’)
tot picassoduif (‘vredesduif’) en van monetvijver (‘kleurige bloemenvijver’) tot
davinciman en rafaëlengeltjes.
Sommige hebben zelfs het woordenboek gehaald. Behalve de genoemde
ruisdaelwolk, rubensfiguur/-vrouw en monalisaglimlach (en de woordgroep
huishouden van Jan Steen) vinden we in Van Dale nog escherpatroon (‘geometrisch
patroon van herhaalde, in elkaar grijpende figuren’), mondriaankleur (‘primaire
kleur’), breugelkermis (‘traditioneel volksfeest met eten en drinken’) en
monalisa-effect (‘verschijnsel dat men iets al kent door afbeeldingen e.d. ervan,
zonder dat men het ooit met eigen ogen heeft kunnen aanschouwen’).
Twee opvallende schilderwoorden in Van Dale zijn gastronomisch van aard.
Allereerst carpaccio (‘gerecht van rauwe ossenhaas’). Dat is genoemd naar de
Venetiaanse schilder Carpaccio, pseudoniem van Vittore Scarpazza, die getuige
zijn werk een voorliefde voor de rode kleur had. En dan is er nog tong picasso, ‘tong
die met kleurrijke groenten en vruchten opgediend wordt’.

■ Goede verstaander
Maar de meeste verwijzingen in de taal zijn niet ingeburgerd, en ontstaan spontaan.
Dat geldt bijvoorbeeld voor vage aanduidingen als een meisje van Renoir (‘dromerig,
blond meisje’) en een ballerina van Degas (‘sierlijke ballerinafiguur’). Maar ook voor
samenstellingen met kleurnamen, variërend van delvauxgroen tot titiaanrood, die
alleen maar een beeld oproepen als je weleens wat werk van Paul Delvaux
respectievelijk Tiziano Vecelli hebt gezien. En het geldt voor samenstellingen met
het woord kleur. Want wil je weten wat ‘een prachtige foto in breitnerkleuren’ is, dan
zul je op z'n minst weleens een Breitner gezien moeten hebben die in karakteristieke
omberbruine of mispelbruine tinten geschilderd is, al dan niet met een sepiatoets.
Verwijzingen naar kunst werken kortom alleen bij de goede verstaander, dat wil
zeggen: iemand met enige notie van de schone kunsten. En de verwijzingen zelf
doen niet alleen een beroep op onze kennis van de taal en van de beeldende kunst.
Ze zeggen alles over onze verbeeldingskracht.

Escher stairs en silhouette rubensienne
Ook in andere talen figureren een paar kunstenaarsnamen van Nederlandstalige
bodem. Zo kent men in het Angelsaksische taalgebied Mondrian colors en Mondriaan
colours, terwijl in het Duits soms Rembrandtlicht wordt aangetroffen en in het Frans
het bijvoeglijk naamwoord rubensienne voorkomt (‘les dames à silhouette
rubensienne’). Ook breughelien wordt wel in het Frans aangetroffen, net als Escher
stairs en Vermeer light in het Engels, maar daar houdt het wel ongeveer mee op.
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Een IT-specialist op Paaseiland
Nederlander publiceert een studie over een geheimzinnig schrift
Marc van Oostendorp
Het schrift van de cultuur van Paaseiland is nog steeds onleesbaar.
Onlangs publiceerde de Nederlandse informatie-analist Mary de Laat een
boek waarin hij naar eigen zeggen de sleutel voor het schrift biedt. Hoe
ging De Laat te werk? Hoe geloofwaardig zijn zijn bevindingen? En
waarom heeft hij nog geen eredoctoraat gekregen?
‘Het is me gelukt!’, riep Jean-François Champollion (1790-1832), en hij werd
bevangen door een katzwijm waarin hij volgens de overlevering vijf dagen zou blijven
liggen. Die emoties waren begrijpelijk: de Franse geleerde had zojuist na jarenlang
puzzelen de sleutel gevonden om de Egyptische hiërogliefen te ontcijferen. Sinds
de zeventiende eeuw hadden vooraanstaande wetenschappers zich het hoofd
gebroken over de betekenis van die geheimzinnige symbolen op obelisken en in
piramides - Champollion was de eerste die met recht kon beweren dat hij kon lezen
wat er stond.
Sindsdien hebben tal van romantische zielen met een aanleg voor de puzzel en
het mysterie geprobeerd het voorbeeld van Champollion na te volgen. Sommige
schriftsystemen werden daadwerkelijk gekraakt, voor andere bestaat nog steeds
geen verklaring die iedereen tevredenstelt. Verspreid over de hele wereld zitten op
dit moment waarschijnlijk tientallen mensen achter een computerscherm waarop
vergrotingen staan van in steen of hout gekraste symbolen uit een verdwenen
beschaving.
Een van de bekendste voorbeelden van een onontcijferd schrift is het zogenoemde
‘rongorongo’ van Paaseiland. In het midden van de negentiende eeuw maakten
slavenhandel en door westerlingen meegebrachte ziektes definitief een einde aan
de traditionele cultuur van dit kleine eiland in de Stille Oceaan. Sindsdien is er
niemand meer die de houten tabletten kan lezen die er zijn teruggevonden. Wel zijn
er inmiddels enkele tientallen pogingen gewaagd. De Nederlandse informatie-analist
Mary de Laat publiceerde onlangs een boek waarin hij zijn eigen ingenieuze
ontsleuteling uit de doeken doet: Words out of Wood (‘Woorden uit hout’).

Paaseiland
Paaseiland (ook wel Rapa Nui genaamd) is een eiland in het zuidoosten van de
Stille Oceaan dat tegenwoordig onder Chileens bestuur valt. Het op Paaszondag
1722 door de Nederlander Jacob Roggeveen ontdekte eiland is vooral bekend door
de gigantische torso's die er staan. De betekenisvan dietorso's (moai) is nooit
helemaal duidelijk geworden en is daarmee een bron van speculatie.
Toen Roggeveen op het eiland aankwam, woonden er ongeveer drieduizend
mensen - net zo veel als heden ten dage. Aangenomen wordt echter dat de cultuur
van Paaseiland een of twee eeuwen voor die tijd op haar hoogtepunt was, en dat
het eiland toen misschien wel vijftienduizend inwoners had. Volgens de Amerikaanse
ecoloog James Diamond raakte de eiland-elite toen in een fatale prestigestrijd
verwikkeld. Clans boden tegen elkaar op in de constructie van steeds meer en
steeds grotere moai. Op die manier raakten de natuurlijke bronnen uitgeput: op
grote schaal werd bijvoorbeeld hout gekapt om de moai over boomstammen te

Onze Taal. Jaargang 78

kunnen verplaatsen. Ziekte en hongersnood, en daarmee een teloorgang van de
cultuur en een groot deel van de bevolking, waren het gevolg.

■ Geniale theorie
Als hij streng wetenschappelijke geesten meteen voor zich had willen winnen, had
De Laat een andere eerste zin moeten kiezen. Hij legt in een autobiografisch
voorwoord uit dat een boek van de controversiële auteur Erich von Däniken hem
op het spoor van het rongorongo zette. In een van de werken van deze schrijver die vooral bekend werd door zijn theorie dat prehistorische culturen werden geleid
door buitenaardse wezens - vond de jonge De Laat een plaatje van een
rongorongotablet. Volgens het onderschrift had niemand die teksten nog ontcijferd.
De Laat raakte gefascineerd door het schrift, dat doet denken aan de Egyptische
hiërogliefen, met tekentjes die lijken op bijvoorbeeld een visje of een ster. Hij was
teleurgesteld toen hij enkele jaren later las dat het raadsel in 1950 was opgelost
door de Duitse etnoloog Thomas Barthel. Rond het jaar 2000 ontdekte hij echter
een website waarop werd uitgelegd dat Barthels oplossing allesbehalve
oncontroversieel was. Sindsdien besteedde De Laat een groot deel van zijn vrije
tijd aan het vinden van ‘een oplossing die de toets der wetenschappelijkheid zou
kunnen doorstaan’, zoals hij het zelf noemt.
Dat lijkt het verhaal van een zonderling die op zijn zolderkamertje na tien-
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tallen jaren van worstelen in volkomen eenzaamheid een krankjoreme theorie heeft
ontworpen die in tegenspraak is met iedere wetenschappelijke norm. Maar de
gedachtengang die De Laat in zijn boek naar voren brengt, wekt die indruk helemaal
niet.

Illustratie: Rhonald Blommestijn

■ Alledaagse taal
Volgens Thomas Barthel en sommige andere onderzoekers was het rongorongo
geen volwaardig schrift, maar een geheugensteuntje dat priesters en andere leden
van de eiland-elite hadden ontwikkeld om bijvoorbeeld heilige teksten te kunnen
onthouden. Voor de belangrijkste begrippen in een zin werden tekeningetjes gemaakt.
Dit alles gebeurde misschien nadat men de Spaanse kolonialisten had zien schrijven.
Het rongorongo lijkt niet op enig bekend schrift, en er zijn in de wereldgeschiedenis
geen andere gevallen bekend van volkeren die binnen enkele eeuwen een geheel
eigen schriftsysteem bedachten.
De Laat stelt daartegenover dat je het rongorongo als een gewoon schrift kunt
lezen, dat wel degelijk hele zinnen in alledaagse taal weergeeft. Hij denkt dat dit
zelfs de taal is die nu nog steeds op het eiland gesproken wordt, het Rapanui. Het
aantal echt verschillende symbolen van het rongorongo is, volgens De Laat, niet
veel groter dan zestig. Dat zijn er te weinig om als woordenschat te kunnen dienen,
en te veel voor een gewoon alfabet. In plaats daarvan geeft volgens de Nederlander
elk symbool een lettergreep weer. Hij rekent voor dat het aantal lettergrepen in het
moderne Rapanui inderdaad rond de zestig ligt. Vervolgens plaatst hij de tekeningen
in een tabel, waarbij iedere lettergreep met een tekentje correspondeert.
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■ Weinig spectaculair
Daarna neemt De Laat uitgebreid de proef op de som. Hij neemt drie van de grotere
tekstplankjes die er van het rongorongo zijn overgebleven, vervangt alle tekentjes
door de corresponderende lettergrepen en laat zien dat er zo een tekst ontstaat die
met enige kennis van het Rapanui begrepen kan worden.
Dat zijn geen teksten waarin de goden tot ons spreken of waarin anderszins een
diepere waarheid wordt onthuld. Een ervan gaat over een twistgesprek tussen een
moordenaar en de familie van zijn slachtoffer. Verder is er een eigenaardig verhaal
over een man die zijn vrienden uit de doden opwekt maar als dank alleen een berg
klachten krijgt over hoe slecht hun lichamen nu functioneren, en ten slotte een
verslag van een gevecht tussen een groep vrouwen en een man met het boze oog.
Dat klinkt allemaal heel plausibel, vooral omdat het zo weinig spectaculair is. Een
gek bedenkt niet zoiets gewoons.
Iets anders wat De Laats theorie gunstig onderscheidt van veel huiskamerideetjes
is dat die toetsbaar is: wanneer blijkt dat andere tabletten helemaal niet op deze
manier gelezen kunnen worden, liefst door andere onderzoekers dan De Laat zelf,
zal de theorie aan de kant geschoven moeten worden. Het probleem van veel
voorgestelde lezingen is juist dat ze immuun zijn voor alle kritiek.

■ Toevallig
Wel ontbreken er in De Laats boek een aantal zaken die zijn werk op een
wetenschappelijk niveau zouden brengen. Zo zegt hij nagenoeg niets over de vele
alternatieve ontcijferingen die er inmiddels voorhanden zijn en legt hij nergens uit
hoe hij precies tot zijn lijst van correspondenties tussen lettergrepen en symbolen
gekomen is. Daar komt nog bij dat De Laat naar eigen zeggen geen Rapanui spreekt.
Hij heeft gebruikgemaakt van grammatica's en woordenboeken om zijn vertalingen
te produceren.
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Een van de tabletten met ‘rongorongo’-schrift van Paaseiland. Links: de transcriptie met
vertaling van het opgelichte fragment.
In: M. de Laat, Words out of Wood, 2009

(Vertaling: Wij weten dat je een goede vriend bent! Maar we zullen ons daarheen terug
haasten! Daar zullen we andere wezens zijn! Zullen die andere wezens mij aanvallen?)

Ook verantwoordt hij niet waarom hij precies deze drie teksten heeft gekozen om
te vertalen, van de circa twintig tabletten die zijn overgeleverd. Waren dit toevallig
de enige die werkten en zouden we bij de overige teksten onzin krijgen als we de
methode toepasten? De Laat laat het aan zijn lezer over om daarachter te komen.
Op internet is inmiddels enige discussie te vinden over De Laats werk. Dat gebeurt
met name op de Engelstalige Wikipedia-pagina die geheel gewijd is aan
ontcijferingspogingen van het rongorongo - of beter gezegd op de discussiepagina
die aan deze Wikipediapagina is gehangen. Sommige deelnemers aan het debat
vinden De Laats methode te weinig wetenschappelijk. Anderen wijzen erop dat het
er niet toe doet op welke manier je tot de waarheid komt - het gaat om het
uiteindelijke resultaat. En ze proberen aan te tonen dat andere rongorongo-teksten
inderdaad volgens De Laats methode kunnen worden ontcijferd.

Jean-François Champollion en de Steen van Rosetta
Jean-François Champollion (1790-1832) ontcijferde het hiërogliefenschrift door de
zogenoemde Steen van Rosetta te bestuderen. Deze steen was in 1799 in Egypte
ontdekt door een officier in het leger van Napoleon. Hij bleek duidelijk eenzelfde
tekst te bevatten in drie talen: het Egyptisch in hiërogliefenschrift, het Grieks, en
een derde taal, het zogenoemde Demotisch. Doordat de steen op tamelijk
willekeurige plaatsen was afgebroken, was het nog niet gemakkelijk om een
een-op-eenrelatie te leggen tussen het Grieks en de hiërogliefen. Over het algemeen
werd aangenomen dat een hiëroglief stond voor een woord, maar dit was een
dwaalspoor. De Engelsman Thomas Young (1773-1829) stelde vast dat je sommige
eigennamen, zoals Ptolemaeus, in de hiërogliefen terug kon vinden als je lette op
de klankwaarde in plaats van op de betekenis - een beetje zoals je in sms-taal wacht
schrijft als w8. Young dacht nog dat dit alleen gold voor (vreemde) eigennamen,
maar Champollion liet zien dat je het hiërogliefenschrift pas kon lezen als je aannam
dat het helemaal op klank geschreven was.
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■ Bommenwerper
Ontcijferingspogingen zijn vaker het werk van liefhebbers. Zeker in de huidige tijd
worden universitair onderzoekers steeds meer gedwongen regelmatig te publiceren,
en zijn ze dus minder geneigd om langdurige projecten op zich te nemen waarvan
de uitkomst volkomen onzeker is.
Het meest spectaculaire voorbeeld van een twintigste-eeuwse amateur was
waarschijnlijk de jonggestorven Engelse architect Michael Ventris (1922-1956), die
in de jaren vijftig onomstotelijk aantoonde dat het zogenoemde Lineair B, een schrift
dat op scherven op Kreta was aangetroffen, een heel oude vorm van Grieks was
(gesproken rond de veertiende eeuw voor Christus). Ventris was als jongetje al
bijzonder geïnteresseerd in talen. Op zesjarige leeftijd had hij bijvoorbeeld zichzelf
Pools geleerd. Toen hij veertien was, bezocht hij een lezing van een vooraanstaand
archeoloog, Sir Arthur Evans, die vertelde over de geheimzinnige beschaving van
Kreta en het onontcijferde schrift dat daarbij hoorde.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende Ventris op een bommenwerper en later
studeerde hij architectuur, maar hij zou zijn vrije tijd voor een groot deel opofferen
aan zijn pogingen om het Lineair B te ontcijferen. Toen hij dertig was, kondigde hij
aan dat het hem gelukt was. De erkenning hiervoor kwam snel: hij kreeg onder
andere eredoctoraten van de Universiteit van Londen en
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de Universiteit van Uppsala. Lang kon Ventris niet van zijn succes genieten: vier
jaar later kwam hij bij een autoongeluk om het leven.

■ Opwindende mogelijkheid
De Laats boek is een paar maanden geleden verschenen, maar eredoctoraten zijn
hem er nog niet voor uitgereikt. Waar ligt dat aan? Het zou kunnen dat zijn
beweringen allemaal onzin zijn - ook ik spreek geen Rapanui en kan De Laats
beweringen dus moeilijk controleren. Het is ook moeilijk om in Nederland iemand
te vinden die die taal wel beheerst - moeilijker waarschijnlijk dan om iemand te
vinden die Grieks spreekt en daarmee Ventris' theorie kan begrijpen.
Maar dat laat tegelijkertijd de mogelijkheid open dat De Laats idee juist is, en
alleen geen weerklank vindt door de relatieve bescheidenheid van de auteur - op
het internet lijkt hij zich bijvoorbeeld niet te manifesteren - gecombineerd met de
weinig degelijke manier waarop hij zijn bevindingen presenteert. Enkele jaren geleden
verscheen er een theorie over het rongorongo van Konstantin Pozdniakov, de
directeur van de Russische Academie voor Wetenschappen in Sint-Petersburg. Zijn
recentste analyse, die veel meer aandacht kreeg, is op enkele punten in
overeenstemming met De Laats ideeën. Pozdniakov baseert zich vooral op een
statistische analyse van de tekst met behulp van een computer: de verdeling van
de symbolen lijkt heel erg op de verdeling van letters in een tekst die geschreven
zijn in een syllabisch alfabet. Aan de andere kant worden ook Pozdniakovs
argumenten door sommige taalgeleerden met verstand van statistiek van de hand
gewezen.
Het laatste woord over het rongorongo is nog niet gezegd. Maar misschien is dat
voor Mary de Laat ook niet nodig. Zijn werk aan de ontcijfering van het rongorongo
lijkt hem vooral veel plezier te hebben gegeven. Dat blijkt onder andere uit het motto
dat hij zijn boek heeft meegegeven. Het komt van de Amerikaanse regisseur en
acteur Orson Welles: ‘Een einzelgänger kan zijn eigen weg gaan, maar hij denkt
niet dat dit de enige weg is of zelfs niet dat het de beste is behalve misschien voor
hemzelf.’
M. de Laat. Words out of Wood. Proposals for the Decipherment of the
Easter Island Script. Delft, Eburon, 2009.
ISBN 978 90 5972 283 5
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Spaan
Verdomming
In de tram zit ik bijna nooit. Fietsen is mijn ding.
(Om de een of andere reden, waarbij mijn karakter een rol zal spelen, vind ik het
leuk om in Onze Taal een zinnetje als ‘Fietsen is mijn ding’ op te schrijven.)
Vanuit de tram zag ik in Amsterdam in de buurt van het Koningsplein een
torenhoge reclame-uiting waarop stond: ‘Waar je ook bent helemaal jou.’
Daarom fiets ik. Dan zie je dat soort dingen niet.
Over het gebruik van het woord helemaal is in taalkringen ongetwijfeld al veel
gezegd en geschreven. Misschien ten overvloede wijs ik op de site ‘Helemaal mooi’.
‘Helemaal mooi gaat met jou op zoek naar de kleuren en kleren die het beste bij je
passen.’
En ik wijs op de slogan ‘Helemaal hip met je schaamhaar in een figuurtje’.
En ten slotte op het boek En binnenkort ben ik even helemaal sabbatical.
Een boek dat je nooit zult lezen.
Ook het gebruik van de tweede persoon enkelvoud waar de eerste meer voor de
hand ligt, neemt toe. Vroeger zei alleen Johan Cruijff ‘je’ als hij ‘ik’ bedoelde. Veel
voetballers volgden hem na. ‘Je probeert wat vuur in de wedstrijd te blazen, dus je
gooit er eens een tackle uit’, zei Nigel de Jong ongeveer, nadat hij een Japanner
een doodschop had verkocht. Alleen voetballers gebruikten die tweede persoon
enkelvoud. En Gerrit Komrij in zijn spaarzame gedichten. Nu las ik deze alinea in
een column van een sinds kort beroemd schrijver:
Boeken signeren op de Uitmarkt gaat ongeveer zo. Jij zit achter een grote
stapel van je eigen romans. Naast je hangt een bordje waarop staat dat
jij hier je boeken signeert. Je zit bij de stand van een boekhandel.
Wat is dit? Stel je voor dat de eerste twee zinnen van mijn stukje zo hadden
geklonken: ‘In de tram zit je bijna nooit. Fietsen is jouw ding.’
Wat een aansteller, zouden de mensen denken.
Als de sinds kort beroemde schrijver de eerste persoon had gehanteerd, zou hij
de lezer meteen bij de lurven hebben gepakt. Hij had spanning opgewekt. Nu dacht
de lezer dat de schrijver een aansteller was en las niet verder dan de eerste alinea.
Nu ja, ik zat dus in de tram en dacht na over de zin: ‘Waar je ook bent helemaal
jou’.
Welk product men probeerde te slijten, werd niet duidelijk.
Zouden ook reclamemensen gaan lijden aan de algemeen maatschappelijke trend
van de verdomming? Mag ik dit woord claimen? De spellingcorrector slaat rood uit,
dus kent het niet. Is verdomming niet een treffende vertaling van het Engelse
dumbing down, dat enige tijd geleden vaak werd gebruikt om de jacht op kijkcijfers
van de BBC te typeren? Onderwijzers verdommen, televisie verdomt, chicklit is een
uiting van literaire verdomming en copywriters verdommen zichtbaar.
Hè, wat een fijn idee dat het schrijven van dit stukje mij een vermelding zal
opleveren in Van Dale.
Laat ik voor alle zekerheid...
Verdomme, verdomme, verdomme! Verdomming bestaat. Het komt van
verdommen in overdrachtelijke, zowel als onoverdrachtelijke zin.
Ik heb weer eens niets nieuws bedacht.
Henk Spaan

Onze Taal. Jaargang 78

284

Taaladviesdienst
Gaten in de taal
Internet- en digital native
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.
In het zomernummer riepen wij u op om een term te bedenken voor internetnative.
Dat is iemand die is opgegroeid met internet. Ook voor digital native, waarmee
iemand bedoeld wordt die niet anders weet dan dat computers, internet, mp3-spelers,
gsm's, enz. gewone gebruiksartikelen zijn, heeft het Nederlands geen geschikt
woord.
Onze oproep om hier goede termen voor te bedenken, leverde maar liefst 126
termen op, afkomstig van 43 lezers. Wat opviel, is dat de meeste woorden betrekking
hadden op de generatie zelf, niet op het individu. Bijvoorbeeld: cybergeneratie,
digitale generatie, digigeneratie, generatie @, internetgeneratie, www-generatie en
webgeneratie. Het is natuurlijk mogelijk om een lid/iemand van... voor deze woorden
te zetten, maar iemand van de internetgeneratie is toch meer een omschrijving dan
een echte term. Zou het ook in één woord kunnen?
Sommige inzenders deden een poging. Enkele van hun vondsten: digiboreling,
digikind, digitaler, digitalige, digitochtoon, digitoon, digitelg en homo digitalus. Voor
internetnative: e-kind, internettelg/nettelg, netburger en homo web(b)iens. Er werden
natuurlijk ook doordenkers ingestuurd. We noemen (het enigszins nostalgische)
boekenwees, netboorling, internetboomer, webbekind en paplepeldigitaal.
Van Dale (2005) vermeldt de term internaut (‘iemand die (regelmatig) over het
internet surft’). Een inzender stelde voor de betekenis van dit woord te verbreden
zodat het staat voor ‘internetnative’, en diginaut ernaast te zetten voor ‘digital native’.
Een nadeel is dat deze woorden doen denken aan kosmonaut (daar is het tweede
deel ook van afgeleid), waardoor ze de bijbetekenis ‘pionier’ hebben. Dat is niet
gewenst, want de bedoelde jongeren kwamen in digitaal opzicht nu juist in een
gespreid bedje terecht.
Onze keuze is gevallen op digitelg, ingezonden door Frens Bakker, Bettina
Kampert en Daan Richard. Wij vonden dit een goede vondst, mede omdat dit woord
zowel ‘digital native’ als ‘internetnative’ kan betekenen. Nog een sterk punt is dat
telg duidt op ‘nakomeling’, maar niet per se op een kind - de oudste digitelgen zijn
immers de twintig ruim gepasseerd.
Alle inzenders weer hartelijk dank!

Oproep: partycrashen
Partycrashen komt al enige jaren voor, maar staat nog niet in Van Dale. Het betekent
‘onuitgenodigd verschijnen’, meestal op een feest, maar dat hoeft niet. Zo stond in
De Groene Amsterdammer van maart 2004 ‘dat Balkenende zonder pardon had
moeten partycrashen’ - bedoeld werd dat hij onuit-genodigd had moeten
‘binnenvallen’ in een minitop van Blair, Chirac en Schröder.
Het Engels kent to party crash wel (‘Want to Party Crash the Oscars?’ - een van
de tips: verkleed je als kok), maar Van Dale Engels-Nederlands vermeldt alleen to
gatecrash (‘(onuitgenodigd) binnenvallen (op een feestje enz.)’).
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De laatste tijd komt partycrashen weleens negatief in het nieuws: jongeren geven
thuis een feestje zonder hun ouders en krijgen vervolgens te maken met
‘partycrashers’ die de boel komen verpesten, soms tot vernielingen en diefstal toe.
Over deze praktijken willen we het niet hebben. Onze vraag is of u een werkwoord
kunt bedenken dat het volgende uitdrukt: het brutaalweg onuitgenodigd verschijnen
op een feest of bijeenkomst. Stuur uw suggestie voor 26 oktober naar
gaten@onzetaal.nl of naar Genootschap Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den
Haag. Ook suggesties voor deze rubriek (verschijnselen waarvoor een passend
woord ontbreekt in onze taal) kunt u hiernaartoe sturen.

Wat is een ander woord voor partycrashen?
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Taaltest
Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1.

a.
b.
c.

clavecimbel
klavecimbel
klavesimbel

2.

a.
b.
c.

haasje-repje
haastje-repje
haastje, repje

3.

a.
b.
c.

jioe-jitsoepak
jiujitsupak
jiujiutsupak

4.

a.
b.
c.

rosétje
roseetje
rosé'tje

5

a.
b.
c.

vergalloperen
vergaloperen
vergalopperen

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

brutaal
frivool
plat komisch

2. dikkendensie
a. calorierijk Oost-Nederlands nagerecht
b. ophef
c. zwaarlijvigheid
3. karnoffelen
a. aardappels rooien
b. fluisteren
c. knuffelen
4. suffragette
a. minderwaardige plucheachtige stof
b. tweede stem in een opera of operette
c. voorvechtster van vrouwenkiesrecht
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C. Zoek de fouten
1. Sinds jaar en dag weet de Midden-Afrikaanse tzeetzeevlieg talloze
tweehoevigen, waaronder giraffe- en dromedarisachtigen, te besmetten met
de Slaapziekte.
2. Nog niet zo langgeleden plachtten boeren de gelede schade direct te verhalen
bij Max Havelaar en andere fairtrade producenten, maar na herhaalde
afwijzingen zagen zij ervanaf.

D. Extra
Vul bok, buffel, bunzing, das, otter of rund in:
scheel als een...
stinken als een...
zweten als een...
De antwoorden vindt u op bladzijde 291 van dit nummer.

Horstlog
Vakkennis voor de leraar
De Onderwijsraad heeft aan staatssecretaris Van Bijsterveldt geadviseerd dat de
lerarenopleidingen van het hbo voortaan met een centraal landelijk examen worden
afgesloten voor de specifieke vakkennis. Aldus een krantenbericht van kort voor de
zomer. De staatssecretaris had om zo'n advies gevraagd omdat zij zich zorgen
maakt over het niveau van afstuderende leraren. Ik verwacht dat dat centrale examen
er inderdaad komt.
Wat is eigenlijk het vak van leraar? Bijvoorbeeld de leraar aardrijkskunde, of de
leraar Nederlands? Daarover bestaat verschil van mening. Uiteraard moet de leraar
Nederlands het een en ander van Nederlands weten.
En hij moet ook in staat zijn om dat goed uit te leggen. Tot zover lijkt alles heel
simpel. De meningsverschillen komen pas als we gaan vragen hoe de verhouding
tussen die twee moet zijn: hoeveel Nederlands en hoeveel didactische vaardigheden?
Is een goede leraar eerst en vooral iemand met een grote vakkennis, die vervolgens
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ook nog goed kan lesgeven? Of willen we vooral een goede docent, een uitlegger,
begeleider en inspirator, die, natuurlijk, ook wat specifieke vakkennis moet hebben?
Van Bijsterveldt schreef in haar brief aan de Onderwijsraad dat volgens velen de
nadruk te veel op het ‘kunnen’ ligt, en te weinig op het ‘kennen’. Of het inderdaad
‘te’ is, laat ik in het midden. Maar ons onderwijs, eigenlijk van hoog tot laag, heeft
de afgelopen veertig jaar inderdaad een geweldige verschuiving doorgemaakt van
het een naar het ander. Dat zal wel niemand kunnen ontkennen. Het deel vakkennis
(in ons voorbeeld: ‘Nederlands’) is almaar verkleind, ten gunste van het deel
didactische vaardigheden. En ja, het is waar dat de vakkennis van afstuderende
leraren van de hogescholen thans bescheiden is.
Ik ben dus niet tegen die centrale toetsing; het kan een beetje helpen. Maar veel
verwacht ik er niet van. Ten eerste omdat belangrijker factoren buiten schot blijven;
en ten tweede omdat we beslist onvoldoende begrijpen van wat er gaande is. Als
je de oorzaak niet kent, valt het gevolg nooit goed weg te nemen. Zowel het een
als het ander laat zich uitleggen.
Voor het eindniveau van de lerarenopleidingen aan de hogescholen is een beetje
variatie tussen de diverse instituten lang niet zo belangrijk als het verwoestende
systeem van de zogenaamde outputfinanciering: hoe meer diploma's je uitreikt, hoe
meer subsidie je krijgt. Al bij de invoering van dit systeem hebben vooruitziender
personen erop gewezen dat zoiets funest is voor de kwaliteit. Een feilloos recept
voor niveauverlaging. Ik weet niet of de Onderwijsraad hier iets over zegt. In ieder
geval verwacht ik op dit punt niet snel verbetering.
Moeilijker, en ik denk: wezenlijker, is de vraag waarom men, vanaf de jaren
zeventig, zonodig de didactische vaardigheden almaar meer aandacht gaf, en de
vakkennis regelrecht afkneep. Want zo was decennialang de stemming, ook onder
de hbo-docenten. Ik heb er bijna dertig jaar tussen gezeten. Er was niet alleen
steeds weer minder tijd en ruimte voor de vakkennis, nee, vakkennis werd regelrecht
gewantrouwd, in het beste geval grotendeels overbodig genoemd, elitair, een hobby
voor freaks. Vakkennis moest actief aan banden gelegd worden, en binnen de
perken gehouden. Een fascinerend standpunt, zeker in een samenleving die
menigeen graag een ‘kennis-samenleving’ noemt. Wat zit, of zat, daarachter?
Als ik Van Bijsterveldt was, zou ik nog een beetje doorvragen. En niet meteen
tevreden zijn met een gemakkelijk oplossinkje.
Joop van der Horst
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Nicoline van der Sijs
Etymologica
Van nederwiet tot afvinken: reacties etymologie-oproep
Het grote Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN) is bijna
klaar, maar de datering van sommige woorden kon nog wel wat scherper,
vermoedden de samenstellers. Daarom werden de lezers van Onze Taal
te hulp geroepen. Een overzicht van de vondsten, en een nieuwe vraag.
Onder het motto ‘Etymologie in uitvoering’ legde ik u in het juninummer van Onze
Taal een aantal woorden voor met de vraag: kent u een oudere datering dan de
onze? Bij de voorbereiding van het vierde en laatste deel van het Etymologisch
woordenboek van het Nederlands, dat eind dit jaar verschijnt, waren we namelijk
gestuit op enkele woorden en uitdrukkingen die volgens ons al langer bestonden
dan uit onze bronnen naar voren kwam. Het ging om nederwiet, vlizotrap, wok,
tartaar, dat zit wel snor, skelter, vinkje, afvinken, aanvinken en tosti.
De vraag hoe oud nederwiet is, heeft verreweg de meeste reacties opgeleverd.
Hierdoor kan de oudste datering in het etymologische woordenboek - 1981 - ruim
een decennium vervroegd worden. De meeste inzenders noemden de naam van
Koos Zwart als bedenker of verbreider van het woord. Koos Zwart was de zoon van
minister Irene Vorrink en journalist Joop Zwart. Veel lezers herinnerden zich dat
Koos Zwart, die net als zijn moeder voorstander was van legalisering van softdrugs,
in het politieke VARA-radioprogramma In de Rooie Haan wekelijks de
‘beursberichten’ voorlas: de prijsschommelingen van hasj en wiet. Het voorlezen
was ‘een soort persiflage op de financiële beursberichten’ (Paul Groenendijk) en
klonk ‘net zo droog als destijds de waterstanden werden omgeroepen’ (J.D. van der
Toorn). Jas van Driel verklaart: ‘Bij dit item las Koos Zwart in hoog tempo de op dat
moment gangbare prijzen voor de diverse soorten hasj, kief en wiet voor. Het idee
hiervan was dat mensen niet veel te veel zouden betalen op de toen nog volledig
illegale markt. Dat was het toenmalige idee van “krities progressief” zijn. Die
beursberichten omvatten termen als Zwarte Libanon, Rode Libanon, Pakistaanse,
Marokkaanse etc.’ Diverse lezers memoreren dat Zwart de berichten steevast
eindigde met: ‘en dan ten slotte nog onze nationale trots, de nederwiet’.

Twee personen claimen de bedenker te zijn van vlaflip.

■ Nederbeat
De eerste aflevering van In de Rooie Haan werd op 4 januari 1972 uitgezonden.
Sommige inzenders wijzen er echter op dat Koos Zwart de term nederwiet al eerder
gebruikte, en wel in het weekblad Hitweek (gepubliceerd vanaf 1965) of zijn opvolger
Aloha (vanaf 1969). In Hitweek werd de term nederbiet (een alternatieve spelling
voor nederbeat) gebruikt om popmuziek van Nederlandse makelij aan te duiden.
De stap naar het neologisme nederwiet voor wiet van Nederlandse bodem was
gemakkelijk gemaakt.
Het verlossende schriftelijke bewijsmateriaal is uiteindelijk geleverd door J.
Tamminga, die schrijft: ‘Sinds 1970 ben ik in het bezit van Het oranje boekje voor
gebruikers, van Jack. P. Veenstra en Herman Kluit, dat in datzelfde jaar is
verschenen. Daarin komt op pag. 123 het woord nederwiet voor.’ (Zie de foto op de
volgende bladzijde.)
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■ Vlizotrap
Veel lezers zijn zo vriendelijk geweest om onder hun vli(e)zotrap te kijken naar de
naam van de fabrikant en de datum van fabricage. De meeste trappen blijken
gefabriceerd door de firma Frits Bode uit Breda. Helaas wordt nergens de datum
van fabricage vermeld. Daarvoor hebben de lezers dan ook ruimschoots uit hun
geheugen geput; er worden vli(e)zotrappen genoemd uit de jaren 1950, uit 1948,
uit misschien 1934, en ‘heel misschien jaren 1930’. Architect Joh. Goudeau uit
Wassenaar leverde als enige verifieerbare informatie: hij citeert het op 24 april
jongstleden verschenen Vademecum historische bouwmaterialen, installaties en
infrastructuur van Piet Bot, waar op pagina 233 het lemma ‘vlizo trap’ staat, met als
tekst: ‘Sinds 1938 werd de vlizotrap voor het beter bereikbaar maken van vliering
of zolder (vandaar de naam Vlizo) gemaakt door Frits Bode Mechanische
Bouwmaterialen N.V te Breda.’ MaartenJan Hoekstra heeft het nageslagen in het
Vakblad van de bouwbedrijven, waar in 1939, nr. 12 (20 maart) op de pagina's 140
en 142 sprake is van het nieuwe product ‘de Vliezo schuiftrap’ van de firma Bode.
Daarmee is onze datering van 1953 dus teruggebracht tot 1938.
De wok wordt in de eerste druk van het Groot Indonesisch kookboek van Bep
Vuyk uit 1973 niet genoemd (wel de wadjan), aldus haar vroegere overbuurman
Ben Bal. Maar Wies Visscher heeft wok in datzelfde jaar 1973 wel gevonden, namelijk
in de Spectrum recepten encyclopedie. Waarmee onze datering van 1977 met een
luttele vier jaar is verbeterd.
Van het woord tartaar, door ons in 1931 aangetroffen, kon niemand een oudere
datering geven. Wel vond Gert Eldering een eerdere vindplaats van de voorloper
ervan, biefstuk à la Ta(r)tare. Verder schreven enkele inzenders ons dat het woord
vernoemd is naar de Tartaren vanwege hun ‘bereidingswijze’ van het vlees; die
etymologie is echter een mythe, zoals in het EWN uiteengezet wordt (enigszins
verkort):
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Het woord nederwiet komt voor in Het oranje boekje voor gebruikers van Jack. P. Veenstra
en Herman Kluit uit 1970.

tartaar zn. ‘gerecht van fijngesneden rauw vlees of rauwe vis’
Nnl. tartaar ‘gehakte biefstuk’ in rauw gehakt... ook wel genoemd tartaar
(door hoogere standen) [1931; Groene Amsterdammer].
Verkorting van (biefstuk) à la Tartare ‘rundertartaar’ [1926; Leidsch
Dagblad], eerder al biefstuk à la Tatare ‘id.’ [1910; Leidsch Dagblad] en
à la Tatare bereid vleesch [1908; Leidsch Dagblad].
Verdere herkomst onduidelijk. Frans à la tartare, letterlijk ‘op zijn Tartaars’,
verwijzend naar de naam van het volk der Tartaren, is alleen gebruikelijk
met betrekking tot een soort gekruide saus op basis van mayonaise:
sauce à la tartare [1845; FEW]; een vleesgerecht met dergelijke naam is
in het Frans veel jonger: steak tartare ‘tartaar’ [1963; FEW]. Volgens FEW
zijn deze gerechtnamen fantasievormen en is de keuze voor de volksnaam
Tartaren dus vrij willekeurig. Het zeer wijd verbreide geloof dat de
Tartaren, een nomadenvolk, met lappen vlees onder hun zadel reden om
die mals te maken en zo rauw te kunnen nuttigen, moet niet al te serieus
worden genomen.

■ Snor
De overige vragen hebben minder concrete resultaten opgeleverd. Zo zijn voor de
uitdrukking dat zit wel snor (‘dat zit wel goed’) geen vermeldingen genoemd die
ouder zijn dan de door ons al gevonden vermelding in 1948. Wél heeft S. de Grauw
uit Dordrecht een suggestie voor de etymologie van het woord, namelijk dat het
teruggaat op sonoor ‘helderklinkend’. Het wegvallen van de eerste klinker is dan
vergelijkbaar met de ontwikkeling van bijvoorbeeld kraal en krant, die teruggaan op
oudere vormen koraal en courant. Ook de betekenisverandering is nog wel denkbaar,
maar helaas is er nergens een spoor te vinden van een oudere uitdrukking met
sonoor. Vooralsnog blijft de uitdrukking dat zit wel snor dan ook zonder overtuigende
etymologie.
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Voor skelter zijn geen bruikbare gegevens (dat wil zeggen: schriftelijke
bewijsplaatsen) binnengekomen. Vink(je), uit 1960, en tosti, uit 1963, zijn niet
definitief vervroegd, hoewel het wel waarschijnlijk is dat ze iets ouder zijn, blijkens
de herinnering van lezers. Zo schrijft Adri Nijsen dat zij in 1960 vele tosti's at in
Utrecht, in een aparte afdeling van hotel Smits op de hoek Vredenburg-Lange
Viestraat. En Frans Moene leerde de woorden vinkje en afgevinkt al toen hij in 1954
bij de accountantsdienst van de gemeente Amsterdam ging werken. Voor de
herkomst van vinkje doet Loek Schueler een interessante suggestie: ‘In mijn
middelbareschooltijd in de jaren vijftig van de vorige eeuw werden de werkstukken
die wij moesten inleveren na correctie door de leraar geretourneerd met daaronder:
“Vu”, het Franse “gezien”. En in mijn herinnering soms ook alleen een V.’ Het is
zeker mogelijk dat het vinkje een verkorting is van vu, maar er is aanvullend bewijs
voor nodig. Ik hoor het graag als lezers dit kunnen bevestigen.

■ Vlaflip
En dan rest er nog één nieuwe vraag. Twee personen claimen de bedenker te zijn
van vlaflip: mevrouw Reuvers-Ulijn uit Oss en reclamemaker Paul Mertz. Het
(verkorte) lemma vlaflip luidt in het EWN voorlopig:
vlaflip zn. ‘zuivelgerecht’
Nnl. VLA-FLIP aanbevolen door A. 't Hoen [1963; Leeuwarder Courant],
Maak 'n vla-flip [1967; Reclame-arsenaal].
Bedachte fantasienaam met als eerste lid → vla. Het woord kreeg
landelijke bekendheid door reclamecampagnes van het Nederlands
Zuivelbureau vanaf 1963. Wie de naam heeft bedacht is onzeker.
Veelgenoemd wordt mevrouw Reuvers-Ulijn uit Oss, wier echtgenoot bij
zuivelfabriek Campina werkte en het idee van zijn vrouw met naam en al
bij zijn werkgever introduceerde (Volkskrant 14-2-1998). Reclamemaker
Paul Mertz, die toen medewerker was van het reclamebureau Prad, dat
de promotie voor het Nederlands Zuivelbureau behartigde, beweert echter
(Volkskrant 7-2-1998) dat hij het ‘uit het niets’ heeft verzonnen tijdens
een overleg over de reclamecampagnes van het Nederlands Zuivelbureau.
Waarschijnlijk is de bedenker beïnvloed door het Amerikaans-Engelse
woord flip ‘soort advocaat’, dat ook in het Nederlands als leenwoord
bekend was [1961; Van Dale]. Het woord kan dan ook best door
verschillende personen op min of meer hetzelfde moment zijn bedacht.
Als er lezers zijn die bewijzen kennen voor de een dan wel de ander als bedenker,
dan vernemen wij dat graag.
En dan tot slot de inzender die een gratis exemplaar van het vierde deel van het
EWN zal ontvangen; het lot is gevallen op Jaap Koolstra uit Amsterdam.
Alle lezers die reageerden: hartelijk dank.

Tekens en afkortingen
In de lemma's (woordenboekartikelen) van het Etymologisch woordenboek van het
Nederlands (EWN) wordt tussen vierkante haken de datering van het eerste
voorkomen vermeld, en de bron ervan.
Gebruikte afkortingen:
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FEW = W. von Wartburg (1922-2003), Französisches Etymologisches Wörterbuch,
Bonn/Basel
Nnl. = Nieuwnederlands
zn. = zelfstandig naamwoord
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Guus Middag
Zong
Annabel
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 nieuwe rubriek ‘Zong’ staat Guus Middag
stil bij de taal en de poëzie die te horen is in allerlei Nederlandstalige
liedjes, oud en nieuw.
Vandaag gaan we een quiz doen. Ik geef de tekst van een Nederlands lied en u
moet raden welk woord is weggelaten. Tip: het fragment komt uit het lied ‘Annabel’,
uit 1983, gezongen door Hans de Booij (soms ook gespeld met een y). De tekst is
van Herman Pieter de Boer, de muziek van Boudewijn de Groot. Zo begint het:
Iemand zei: ‘Dit is Annabel.
Ze moet nog naar het station.
Neem jij de wagen, dan haalt ze het wel.’
Ik zei: ‘Da's goed’ en reed zo... als ik kon.
Wat moet er op de plaats van de puntjes staan? De kans is groot dat u hard zegt,
of snel. Dat ligt in het Nederlands het meest voor de hand, en het is ook een sociaal
wenselijk antwoord: een aardige jongen bewijst een aardig meisje in tijdnood een
dienst door haar zo snel mogelijk naar de laatste trein te brengen. Maar het aardige
van dit lied is dat het nu juist geen sociaal wenselijk gedrag wil bezingen - daar zijn
andere media voor. Zanger Hans rijdt Annabel niet ‘zo snel als ik kon’ naar het
station, maar ‘zo stom als ik kon’: met zo veel mogelijk omwegen, langs zo veel
mogelijk stoplichten, zonder dat het al te veel opvalt. Hij vindt haar leuk, hij wil haar
nog wel wat langer zien en probeert er dus voor te zorgen dat zij haar laatste trein
net niet haalt. Zo gaat het lied verder:
We kwamen aan bij een leeg perron.
En ik zei: ‘Het zit je niet mee.’
Heel in de verte ging de laatste wagon.
En Annabel zei: ‘Oké, ik ga met je mee.’
Onze stomme chauffeur is dus geslaagd in zijn opzet. Annabel heeft haar trein
gemist en gaat nu dan maar met hem mee - naar het tweede couplet.
Daar gaat het opeens allemaal heel snel. Ze slapen samen, de ochtend breekt
aan, Annabel moet vroeg weg en vertrekt. Onze Hans, de vorige avond nog zo
behulpzaam, denkt nu dat zij in haar eentje het station ook wel zal vinden. Hij zegt
nog ‘tot ziens’, draait zich om en wil lekker doorslapen - ‘maar twee uur later was
ik nog wakker, lag stil op mijn rug’. En dan blijkt dat hij haar toch niet zo gemakkelijk
kan vergeten. Hij blijft twee dagen in bed liggen, in de war. Dan gaat hij haar overal
zoeken, maar vergeefs. Hij merkt dat hij in zichzelf begint te praten. En soms wordt
hij in verwarde toestand aangetroffen: ‘Iemand zei: “Je stond uren met je handen
op de leuning van de brug.”’ En dan zingt hij nog maar eens zijn refrein - en nu komt
het recht uit zijn hart, als de schreeuw van een roepende in de nacht: ‘Annabel, het
wordt niets zonder jou, Annabel.’
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■ Ingeving
Zo is hij, in het midden van het lied, helemaal vast komen te zitten. Hij is ‘totaal van
de kaart’. Hij komt pas weer in beweging als hij haar op een avond toevallig ziet.
Hij rijdt weer eens doelloos rond in zijn auto als hij haar in een tram ziet stappen.
Ook hier speelt het verkeer een belangrijke rol. Hij remt, rent naar haar toe, grijpt
haar vast in de open deur, vraagt ‘waar moet je naartoe?’ Zij antwoordt: ‘naar het
station’. Natuurlijk brengt hij haar dan in zijn auto naar het station. Zo zijn we weer
terug bij het begin. Alles lijkt hetzelfde, maar intussen is er, zoals het hoort bij een
cyclisch lied, veel veranderd. De eerste keer hoopte onze Hans dat hij haar op het
station met zich meekreeg - nu kan hij alleen maar hopen dat zij hem daar met zich
mee wil nemen. Hoe zal het aflopen?
Annabel bestelt bij het loket ‘een kaartje Parijs’. Even zakken wij dan door de
grond. En even denken wij, met Hans, dat het allemaal toch voor niets is geweest.
Straks zal zij voorgoed in de verte verdwijnen. Maar dan krijgt Hans een briljante
ingeving. Hij zegt tegen de man achter het loket: ‘Ja, nog één erbij.’ En weer houden
wij allemaal even onze adem in. Wat komt er op de plaats van de puntjes te staan?
‘En Annabel keek even...’ Gelukkig is het antwoord ‘opzij’ en gelukkig volgt daar
verder niets meer op. Blijkbaar heeft zij geen bezwaar tegen deze onverwachte
medereiziger. Hans zingt nog maar eens: ‘Annabel, het wordt niets zonder jou,
Annabel.’ De tekst is hetzelfde als in het begin van het lied, maar het klinkt nu een
stuk overtuigender.
In het eerste couplet bleven Hans en Annabel achter op een leeg perron. Zij zagen
‘heel in de verte de laatste wagon’ van de gemiste trein. Nu blijven wij, toehoorders,
alleen op een leeg perron achter, en zien heel in de verte de laatste wagon van de
trein naar Parijs. Dat is het laatste wat wij vernemen van Hans en Annabel. Want
Hans bestelde, in navolging van Annabel, ‘een enkele...’ Tip: op de plaats van de
puntjes moet een woord komen van vier letters. Het rijmt op ‘Parijs’.
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Frank Janse
Hom of kuit
Weg met de regel voor de slot-n van onbepaalde telwoorden?
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige Frank Jansen behandelt iedere maand zo'n kwestie, en
nodigt iedereen uit te reageren.
Er is een regel die voorschrijft in welke omstandigheden woorden als alle, sommige
en beide mét dan wel zonder slot-n geschreven moeten worden. Het hangt af van
de vraag of zo'n woord verwijst naar een persoon of een dier of ding, en van de taak
die het woord in de zin verricht. Zo is er volgens de regel een verschil tussen ‘De
kinderen hadden allen honger’ (met een -n, want slaat op mensen) en ‘De honden
hadden alle honger’ (zonder -n want dieren). En er is een verschil tussen ‘De kinderen
hadden allen honger’ (met een -n want zelfstandig gebruikt) en ‘Alle kinderen hadden
honger’ (want alle is een bepaling bij kinderen, waarmee het een groep vormt). Is
het een goed idee om deze regel af te schaffen?

Voorstander
De regel is zeker niet de eenvoudigste om te leren, omdat de schrijver twee vragen
tegelijk moet beantwoorden: over dat verwijzen naar personen en over het
zelfstandige gebruik. Toch lijkt de uiteindelijke toepassing van de regel een groter
probleem. In de lesboekjes vinden we de geijkte eenvoudige voorbeelden, maar zo
gauw de zin iets ingewikkelder wordt, is een syntactische analyse nodig. Twee
voorbeelden. ‘Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.’ Ja, allen, met een
-n! Maar het staat toch direct voor koks, net zoals alle in alle kinderen? Kan zijn,
maar dat is bij deze koks toevallig zo, alle en koks horen niet bij elkaar. De zin
betekent immers: ‘Niet allen die lange messen dragen, zijn koks.’
Het tweede voorbeeld ontleen ik aan een adviestekst van de Nederlandse
Taalunie. In ‘Hij kan met bijna al zijn klasgenoten goed opschieten, maar aan
sommige? heeft hij een hekel’ komt er géén -n op de plaats van het vraagteken.
Maar, zult u zeggen, het is toch zelfstandig gebruikt? Inderdaad staat sommige op
zijn eentje, maar je kunt hier heel goed klasgenoten aanvullen: het woord betekent
‘sommige klasgenoten’.
Het is niet realistisch om van schrijvers, die wel andere dingen aan hun hoofd
hebben, dergelijke staaltjes van taalkundig inzicht te verwachten. Alsof dit nog niet
redenen genoeg zijn voor afschaffing, heeft de regel ook nog eens geen
communicatief rendement. Al die syntactische geleerdheid helpt een schrijver niet
om snel een subtiel betekenisonderscheid of -verband over te brengen. Kortom, de
regel vergt veel en biedt niets.

Tegenstander
Dit voorstel tot afschaffing van een spellingregel is natuurlijk het zoveelste opzetje
van een luie of moedeloos geworden leraar. Is het echt zo moeilijk om te weten of
je over mensen of over dingen schrijft? Goed, voor een juiste toepassing van het
begrip ‘zelfstandigheid’ is heel soms analyse van de zinsbouw nodig. Nou en?
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Daarvoor heb je toch schoolgegaan? Wie een dergelijke analyse niet lukt, moet
terug naar de Nederlandse les, en deze keer wel opletten.
Verder staat het nog maar te bezien of de regel niet benut kan worden om subtiel
betekenissen over te brengen. Denk maar eens aan ‘Sommige politici gaan nooit
met vakantie; alle andere snakken ernaar’ tegenover ‘Sommige politici gaan nooit
met vakantie; alle anderen snakken ernaar.’ In de eerste zin snakken de andere
politici naar hun vakantie, in de tweede snakt iedereen. Minimale middelen, maximale
zeggingskracht. Dat laten we ons toch niet afpakken?
Maar de belangrijkste bezwaren tegen afschaffing zijn van algemene aard.
Spellingregels zijn niet zo willekeurig als ze lijken. Ze vormen een systeem. Prutsen
aan een enkel detail, hoe goed bedoeld op zichzelf ook, kan op andere punten
ernstige gevolgen hebben. Dat hebben de ervaringen bij eerdere spellingwijzigingen
wel bewezen.

Wat vindt u ervan? Moet de regel voor de slot-n van onbepaalde
telwoorden worden afgeschaft?
Geef voor 19 oktober uw mening op onze website: www.onzetaal.nl/homofkuit.
Of stuur een briefkaart met ‘Regel voor de slot-n van onbepaalde telwoorden
afschaffen’ of ‘Regel voor de slot-n van onbepaalde telwoorden niet afschaffen’
naar de redactie van Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In de volgende
aflevering de uitslag.

Uitslag vorige stemming
Moet schelden mogen in het parlement? Dat was de vraag van de vorige maand.
U vindt in grote meerderheid (55 stemmen, 75,3 procent) van niet. Schelden is
nergens goed voor, en zeker niet in het parlement, waar het juist op argumenteren
aankomt. Van een minderheid bestaande uit 18 stemmers (24,7 procent) mag
schelden wél.
Overigens is maar een enkele inzender voorstander van het gebruik van gewone
scheldwoorden als flapdrol. De meeste voorstanders stellen alleen prijs op
‘virtuoos’schelden, met originele scheldtermen.

Antwoorden Taaltest
(zie pagina 285)
A. Spelling
1.
2.
3.
4.

b. klavecimbel
b. haastje-repje
b. jiujitsupak
b. roseetje

Onze Taal. Jaargang 78

5. c. vergalopperen

B. Woordenschat
1.
2.
3.
4.

c. plat komisch
b. ophef
c. knuffelen
c. voorvechtster van vrouwenkiesrecht

C. Zoek de fouten
1. tseetseevlieg, volgens het Groene Boekje giraffenachtigen (girafachtigen mag
ook), slaapziekte.
2. niet zo lang geleden, plachten, geleden, verhalen op, fairtradeproducenten,
ervan af.

D. Extra
scheel als een otter
stinken als een bok/bunzing/otter
zweten als een das/otter
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Redactie Onze Taal
Tamtam
Verkavelingsvlaams verdringt Standaardnederlands
In België verdringt de zogeheten Brabantse tussentaal in steeds meer situaties het
Standaardnederlands. Het gaat om een gesproken omgangstaal, die het midden
houdt tussen Vlaams-Brabantse en Antwerpse varianten, en die ook wel
‘Verkavelingsvlaams’ wordt genoemd. Dat de taal oprukt in populaire televisieseries
was al langer bekend, maar uit recent onderzoek van Andries Geeraert en Marc
Deconinck van de Vrije Universiteit Brussel is gebleken dat ook jonge hoogopgeleiden
er steeds vaker gebruik van maken. Geeraert en Deconinck verwachten dat de
tussentaal in de toekomst nog meer terrein zal winnen en dat het
Standaardnederlands op den duur alleen de norm blijft voor zeer formele mondelinge
communicatie.
De onderzoekers vroegen 280 jonge (25-35 jaar) en oudere (55-65 jaar)
hoogopgeleiden uit de vijf Vlaamse provincies welke taal ze aanvaardbaar vinden
in verschillende situaties. Terwijl ouderen in contacten met onbekende mensen uit
andere provincies alleen het Standaardnederlands gebruiken, vinden jongeren de
tussentaal ook geschikt. Het zijn vooral de jongeren uit het kerngebied van de
tussentaal (Vlaams-Brabant en Antwerpen) die er dan daadwerkelijk gebruik van
maken, maar ook de meeste Oost- en West-Vlamingen en Limburgers accepteren
het gebruik.

Ruwe taal nadelig voor politici
Politici die ruwe taal gebruiken worden minder serieus genomen, zowel door ouderen
als door jongeren. Dit blijkt uit onderzoek van Jan Renkema en Brigit Kolen van de
Universiteit van Tilburg. Zij legden 200 jongeren en 160 volwassen bijna identieke
versies van een krantenbericht voor, waarbij in het ene bericht grove woorden van
politici waren vervangen door neutrale varianten (het woord spuugzat was
bijvoorbeeld veranderd in zat). ‘Heel kleine wijzigingen, maar die hadden al duidelijk
effect op de waardering van de berichten door de lezers’, aldus Renkema in het
Nederlands Dagblad.
De proefpersonen nemen politici die rustigere taal gebruiken serieuzer, en
vertrouwen hen over het algemeen meer dan hun collega's die een wat ruwere taal
hanteren. Politici gebruiken deze ‘stoere taal’ waarschijnklijk ook om jongeren te
bereiken, maar die reageerden er in het onderzoek volledig neutraal op. De
volwassenen haakten echt af als de taal te grof werd. ‘Voor een politicus valt er dus
bij jongeren niets te winnen door taalverruwing, terwijl volwassenen er vaak op
afknappen’, concludeert Renkema.
De parlementaire redactie van NRC Handelsblad relativeerde de uitkomsten van
het onderzoek overigens enigszins. ‘De partij van Geert Wilders, die een minister
“knettergek” noemde, staat op forse winst in de peilingen’, constateerde de krant.

Meer basisscholen onderwijzen een vreemde taal
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Het aantal basisscholen dat kinderen een vreemde taal onderwijst, is vorig jaar met
70 procent gestegen. Dat staat in de jaarlijkse Internationaliseringsmonitor van het
onderwijs in Nederland, die in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap wordt samengesteld door het zogenoemde ‘Europees Platform internationaliseren in onderwijs’, het Centrum voor Innovatie van Opleidingen en
de Nuffic (de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het
hoger onderwijs). De 174 scholen die vroeg vreemdetalenonderwijs aanbieden (ook
wel ‘vvto-scholen’ genoemd), geven voornamelijk lessen Engels; op 17 scholen
wordt ook Duits of Frans gegeven. In de monitor wordt benadrukt dat onderzoek
heeft uitgewezen dat vvto niet ten koste gaat van de taalontwikkeling in het
Nederlands.
Uit nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel blijkt trouwens dat een
ándere vorm van meertalig onderwijs, namelijk die waarbij een vreemde taal ook
wordt gebruikt tijdens het onderwijzen van andere vakken, meerdere positieve
effecten heeft voor met name basisschoolleerlingen. Niet alleen hun beheersing
van de vreemde taal wordt er beter van, ook de taalvaardigheid in de moedertaal
en de wiskundeprestaties gaan erdoor vooruit. Volgens de onderzoekers worden
de hersenen van deze kinderen beter getraind doordat ze actiever moeten zijn
tijdens lessen in een andere taal. Daardoor verbeteren de prestaties op andere
vlakken ook.

Alfabetiseringsprijzen uitgereikt
Vorige maand reikte staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap tijdens de Week van de Alfabetisering de jaarlijkse Nationale
Alfabetiseringsprijzen uit. De hoofdprijs ging naar de Stichting Ontmoeting met
Buitenlandse Vrouwen uit Den Haag, die al meer dan dertig jaar taalontmoetingen
aan huis organiseert tussen geïsoleerd levende vrouwen uit andere culturen en
goed Nederlands sprekende vrijwilligsters.
De Alfabetiseringsprijzen werden dit jaar voor de zesde keer uitgereikt en zijn
sinds vier jaar onderdeel van het landelijke ‘Aanvalsplan laaggeletterdheid 2006-2010’
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De winnaars van de Nationale Alfabetiseringsprijzen, met in het midden prinses Laurentien
van de Stichting Lezen & Schrijven.
Foto: Stichting Lezen & Schrijven.
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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).

Maar alleen
Milou Kerkhof - Amsterdam
Mijn vriendje gebruikt bij het inleiden van een contrastieve bijzin altijd de gruwelijke
constructie maar alleen, wanneer hij echter of maar bedoelt. Dat levert zinnen op
als ‘Ik vind het eten wel lekker, maar alleen de bloemkool is te gaar.’ Hij bedoelt hier
dan niet mee dat slechts de bloemkool te gaar is, en de aardappelen heerlijk zijn,
maar gebruikt het woordje alleen ook in de tegenstellende betekenis die men
voornamelijk ziet in spreektalige zinnen als ‘Ik kan het wel, alleen wil ik het niet.’
Zijn taalgevoel zegt, tot mijn grote ergernis, dat de twee prima te combineren zijn.

Bestaande klanten
Walter Goyen - Amersfoort
In de zakenwereld wordt veel gesproken over ‘bestaande klanten’. Bij Google leidt
het zelfs tot zo'n 173.000 treffers. Ik vind het op de een of andere manier geen fraaie
uitdrukking, omdat die overbodig aandoet. Het suggereert in mijn ogen dat er ook
nietbestaande klanten zijn.
Men probeert er in het dagelijks taalgebruik klanten mee te onderscheiden van
potentiële klanten. Het zijn echter geen pure tegenstellingen, want je hebt
bijvoorbeeld ook ex-klanten die in geen van beide categorieën vallen. Nog
interessanter is het onderscheid dat men soms maakt tussen ‘nieuwe klanten’ en
‘bestaande klanten’. Nieuwe klanten zijn dus (nog) geen bestaande klanten?
Wanneer wel dan?
Ik probeer bij ons bedrijf simpelweg te spreken over ‘klanten’, ‘Acto-klanten’ (onze
bedrijfsnaam) of desnoods ‘huidige klanten’. Het lijkt alsof het zelfstandig naamwoord
klant zonder bijvoeglijk naamwoord niet genoeg contrast vormt met potentiële klanten.
Ben ik de enige die er moeite mee heeft?

Noord Holland
Marja Schotanus - Easterwierrum
Al geruime tijd verbaas ik me over het verdwijnen van het koppelteken in
geografische namen. Ik kom geregeld tegen: Noord Holland, Zuid Amerika, enz., in
teksten van zowel overheden als particulieren. Daarentegen verschijnt zo'n streepje
wél veelvuldig in combinaties als koelverse- en diepvriesmaaltijden.
Als een pandemie, zo snel worden dit soort fouten overgenomen. Hoe kan dat
toch?
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Mijn ING
Jo Geval - Hoorn
Waar ik me aan erger? Het woord mijn dat bedrijven voor hun naam hebben gezet.
Je ziet het vooral vaak op websites, op de pagina waar je kunt inloggen om een
wijziging door te geven of om te betalen. Soms ontvang ik ook post van ‘Mijn ING’
en ‘Mijn Ziggo’. Ze zijn mijn eigendom niet en ik heb er geen enkele zeggenschap
over.

Gesignaleerd
Affakkelen
Caroline de Widt - Meppen
Op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten begin juni gebruikten
twee sprekers, Ed Nijpels en Annemarie Jorritsma, in hun toespraken het woord
affakkelen. Het werd gebruikt als minder zware variant van afbranden. Zo werden
er volgens de sprekers plannen en voorstellen ‘afgefakkeld’, oftewel: die gingen niet
door omdat er te veel kritiek op was.
Ik kende het woord alleen in technische zin. Dan wordt het gebruikt als term voor
het verbranden van de bij onder meer aardolieproductie en olieraffinage vrijkomende
gassen, hoofdzakelijk methaan, ethaan en propaan. De figuurlijke betekenis was
voor mij tot nu toe onbekend. Wat gaat het worden: nieuw gangbaar taalgebruik of
vakjargon van politici?

Familicide
J.M. Meyer - Veenendaal
In dagblad Spits van 9 juni 2009 stond een artikel over een familiedrama in Almere.
De vette kop erboven trok mijn aandacht: ‘Familicide; oerinstinct of besmetting?’ Ik
was het woord familicide nooit eerder tegengekomen.
Enige dagen later stond een ingezonden stuk in die krant als reactie op dat artikel.
‘Waarom niet gewoon familiedrama?’, vroeg de briefschrijver zich af. Ik vind familicide
als ‘uitvinding’ juist een waardevolle toevoeging aan onze taal, want het past in het
rijtje suïcide, genocide en andere woorden die op -cide eindigen.

Gezinswoningen
Jan Vork - de Kwakel
Afgelopen zomer was er op televisie een item over het tekort aan
‘eengezinswoningen’. Het woord werd op verschillende manieren verkeerd
uitgesproken. Het is ook een rotwoord, dat onder invloed van het bijvoeglijk
naamwoord eensgezind vaak wordt uitgesproken als ‘eensgezinswoning’.
Toen bedacht ik opeens: waarom gaan we deze huizen niet gewoon
‘gezinswoningen’ noemen? Ik denk dat gezinswoning een eenvoudig te begrijpen
woord is, dat de lading goed dekt. Kan Onze Taal helpen het te laten inburgeren,
zodat we eensgezind eengezinswoning vaarwel kunnen zeggen?
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Flikvlooien
Walter Pier - Wassenaar
Zomaar twee verschrijvingen die ik laatst in een en hetzelfde artikel las: flikvlooien
in plaats van flikflooien, en niet onverdiendstelijk in plaats van niet onverdienstelijk.
De eerste is al een beetje ingeburgerd, want die komt al enige honderden keren op
internet voor. Het is ook wel een begrijpelijke verschrijving, want flooien (dat teruggaat
op een oud woord voor ‘vleien’) is geen bestaand Nederlands woord. De tweede,
die ik de leukere van de twee vond, is nog niet zo ‘bekend’: slechts twee hits op
Google.
Blijkbaar dacht de schrijver aan (on)verdiend, en niet aan verdienste.
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Raymond Noë
InZicht
Meertalig Nederland
‘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.

Meertaligheid is niet meer weg te denken uit de hedendaagse westerse cultuur en
samenleving. Niet alleen is de maatschappij zelf in korte tijd zeer veeltalig geworden
- in steden als Amsterdam en Antwerpen worden tientallen talen gesproken - maar
ook wordt er steeds meer waarde toegekend aan meertaligheid van de burger. De
Europese Unie vindt tweetaligheid al niet genoeg meer, en stimuleert de Europeanen
om naast hun moedertaal minstens twee vreemde talen (waaronder het Engels) te
leren: dat komt zowel de interculturele communicatie als de internationale economie
ten goede.
In haar boek Nederland meertalenland gaat Jacomine Nortier na hoe meertalig
Nederland is, en hoe er tegen meertaligheid wordt aangekeken. Ze bekijkt de zaak
vanuit vier invalshoeken. In het eerste gedeelte gaat het vooral over hoe de politiek
met meertaligheid omgaat. Wat wil de EU? Wat doet de Nederlandse Taalunie?
Hoe is de situatie in Friesland? En hoe zit het met gebieden waar naast het
Standaardnederlands een streektaal wordt gesproken, zoals Twente?
Vervolgens richt ze zich op het onderwijs. Onderwerpen die hier aan bod komen
zijn tweedetaalverwerving, tweetalig onderwijs, de positie van migranten, en de
Nederlandse gebarentaal en het onderwijs aan doven. Dit gedeelte wordt afgesloten
met een korte bespreking van het onderzoek naar de effecten van tweetaligheid op
de menselijke hersenen (die voornamelijk positief lijken te zijn).
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Deel drie gaat over wat meertaligheid voor gevolgen heeft voor de taal: het
ontstaan van mengtalen zoals jongerentaal, en de wederzijdse beïnvloeding van in
Nederland gesproken talen. Een apart hoofdstuk is gewijd aan codewisseling, waarbij
sprekers twee talen naast en door elkaar gebruiken. En in het vierde gedeelte, ten
slotte, komen de meertaligen zelf aan het woord, aan de hand van een eigen
onderzoekje van Nortier. Hoe is het eigenlijk om twee- of meertalig te zijn? Wat zijn
de voordelen, wat de nadelen?
De rode draad van dit boek is dat meertaligheid een verrijking is, en dat het niet
- zoals sommige mensen wel denken - ten koste gaat van de moedertaal. Dat is
een misverstand dat Nortier maar al te graag de wereld uit helpt.

Nederland meertalenland. Feiten, perspectieven en meningen over
meertaligheid is een uitgave van Aksant en kost €19,90 (ingenaaid, 222
blz.) ISBN 978 90 5260 338 4

■ Geschiedenis nederlands

In 1993 verscheen het succesvolle Het verhaal van een taal, van Peter Burger,
Roland Willemyns en Jan de Vries, dat negen eeuwen geschiedenis van het
Nederlands beschreef. Het boek is onlangs ingrijpend herzien door Roland Willemyns
en Nicoline van der Sijs, en is nu verschenen onder een nieuwe titel: Het verhaal
van het Nederlands. Deze nieuwe versie gaat drie eeuwen verder terug dan zijn
voorganger, en er is een hoofdstuk toegevoegd over het ontstaan van de
standaardtaal. Behalve de historie van onze taal komen recente ontwikkelingen aan
bod - Poldernederlands, Verkavelingsvlaams, straattaal, dialectrenaissance - en
ook de nabije toekomst. Lezers van Onze Taal kunnen dit boek met korting bestellen.
Zie blz. 288.

Het verhaal van het Nederlands. Een geschiedenis van twaalf eeuwen is
een uitgave van Bert Bakker en kost €39,95 (gebonden, 286 blz.).
ISBN 978 90 351 3282 5

Broddelen

Broddelen, oftewel slordig formuleren en spreken, is een spraakstoornis die vaker
voorkomt dan stotteren, en die er vaak mee wordt verward. Er is echter een duidelijk
verschil, want bij stotteren is de aansturing van de spieren verstoord, en bij broddelen
gaat het mis bij de planning van het spreken. In hun boek Broddelen beschrijven
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de logopedisten Yvonne van Zaalen en Coen Winkelman de wetenschappelijke
achtergronden, en hoe broddelen herkend en behandeld kan worden. Bij het boek
hoort een website met aanvullende informatie en oefeningen:
www.coutinho.nl/broddelen.

Broddelen. Een (on)begrepen stoornis is een uitgave van Coutinho en
kost €24,50 (ingenaaid, 200 blz.).
ISBN 978 90 469 0145 8

Gebarentaalwetenschap

De gebarentaalwetenschap bestudeert onder meer hoe gebarentalen in elkaar
zitten, hoe ze geleerd worden en wat de verschillen zijn met gesproken taal. Daarbij
bedient ze zich van een (deels) eigen terminologie. Jan Nijen Twilhaar, medewerker
van het Lectoraat Dovenstudies van de Universiteit Utrecht, stelde een lexicon
samen waarin zeer veel begrippen uit de gebarentaal-taal verklaard worden, zoals
‘actieve hand’, ‘fonotaxis’, ‘fluisterruimte’, ‘lexicaal gebaar’, ‘mondbeeld’ en ‘orale
component’ - om er maar een paar te noemen. In veel lemma's wordt een vergelijking
gemaakt met gesproken talen, niet alleen om de overeenkomsten te benoemen,
maar juist ook de verschillen. Het boek bevat een lijst met de Engelse vertaling van
alle trefwoorden.

Lexicon van de gebarentaalwetenschap is verschenen bij Van Tricht
uitgeverij en kost €37,50 (ingenaaid, 260 blz.). ISBN 978 90 73460 68 3
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Frans voor Nederlanders

Nederlanders die Frans leren, hebben al snel het idee dat het allemaal heel aardig
klinkt wat ze zeggen, maar voor de Fransman blijft het tot wanhoop stemmend
gebrabbel. Dat is althans de ervaring van de Nederlandse vertaalster Marion Everink,
die al een paar jaar in Frankrijk woont. De ‘faux amis’ en andere struikelblokken en
valkuilen van het Frans beschrijft ze in lichtvoetige stukjes, waar ook nog wat van
te leren valt. De stukjes zijn gebundeld in twee boeken, Meer sjans met Frans!
(2007) en Da's nou Frans! (2008), en ze zijn nu ook te beluisteren op twee cd's,
verschenen onder de titel Luister eens Frans, waarop ze worden voorgelezen door
Everink zelf.

Luister eens Frans. Verrassende taalroutes door Frankrijk is een uitgave
van Scriptum en kost €22,50. ISBN 978 90 5594 674 7

Frans woordenboek voor kinderen

De nieuwste uitgave in het kinderwoordenboekenfonds van Van Dale is het
Basiswoordenboek Frans. Dit met tekeningetjes geïllustreerde boek is bedoeld voor
kinderen van acht tot twaalf jaar, en geeft van zo'n zesduizend woorden een
eenvoudige Franse dan wel Nederlandse vertaling, die telkens verduidelijkt wordt
met een voorbeeldzin. De uitspraak wordt weergegeven in vereenvoudigd fonetisch
schrift, en sommige onderwerpen worden in kadertekstjes iets verder uitgediept.

Basiswoordenboek Frans is een uitgave van Van Dale en kost €29,50
(gebonden, 480 blz.).
ISBN 978 90 6648 046 9

Harry Potter-lexicon
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De Amerikaan Steve Vander Ark is een groot fan van Harry Potter en heeft een
encyclopedische kennis van diens avonturen. Mensen die dat niet hebben en die
dus niet uit hun hoofd weten wat confringo en confundo voor spreuken zijn, en wie
ook alweer Groemp en Greta Grijpkerker waren, kunnen nu terecht in Vander Arks
Het lexicon. Het boek - een niet door J.K. Rowling en haar vertegenwoordigers
geautoriseerde uitgave, zoals het omslag uitvoerig vermeldt - beschrijft alle namen
en begrippen uit de Harry Potterboeken die toelichting behoeven, van aardmannetjes
en Sextus Aardveil tot ‘zwiepbeheksing’ en ‘zwijmzuurtjes’.

Het lexicon is vertaald door Femke Brouwer e.a. Het is een uitgave van
Het Spectrum en kost €19,90 (gebonden, 371 blz.).
ISBN 978 90 491 0232 6

Zingend Spaans leren

Docent Spaans Sandra Alvarez ontwikkelde een cursus Spaans waarbij je de eerste
beginselen van deze taal leert aan de hand van liedjes van beroemde Spaanstalige
artiesten als Mocedades, Ricky Martin en David Bisbal. Het boek bevat tien
hoofdstukken waarin steeds eerst wordt uitgelegd wat je gaat leren (uitspraak,
grammatica, woordenschat). Vervolgens kun je luisteren naar het liedje waar het
geleerde in voorkomt, en daarna moeten er oefeningen gemaakt worden. Op de
bijbehorende cd staan niet alleen de tien behandelde liedjes, maar ook dialogen
tussen Sandra Alvarez en cursist Paul de Leeuw. Lezers van Onze Taal kunnen dit
boek met korting bestellen. Zie de aanbieding op blz. 289.

Zingend Spaans leren is een uitgave van Nijgh & Van Ditmar en kost
€24,90 (ingenaaid, 176 blz.). ISBN 978 90 338 9116 3

Nederlands in Amerika
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Het kan u haast niet zijn ontgaan: vorige maand werd gevierd dat vierhonderd jaar
geleden de nederzetting Nieuw-Amsterdam, nu New York, door Nederlandse
kolonisten werd gesticht. Ter gelegenheid hiervan verscheen Yankees, cookies en
dollars, waarin Nicoline van der Sijs nagaat welke sporen het Nederlands heeft
achtergelaten in de talen van Noord-Amerika - het Engels en de indianentalen - én
in het Noord-Amerikaanse landschap (geografische namen). Van het boek verscheen
ook een Engelstalige versie onder de titel Cookies, Coleslaw, and Stoops. In het
juli/augustusnummer van Onze Taal ging Van der Sijs al op haar boek in. Lezers
van Onze Taal kunnen het met korting bestellen, zie blz. 289.

Yankees, cookies en dollars. De invloed van het Nederlands op de
Noord-Amerikaanse talen is een uitgave van Amsterdam University Press
en kost €34,50 (ingenaaid, 326 blz.).
ISBN 978 90 8964 130 4

Schrijfwedstrijd voor ambtenaren
Communicatiebureau Schouten & Nelissen houdt voor de vijfde maal de landelijke
schrijfwedstrijd voor ambtenaren ‘De overheid schrijft stukken beter’. Het
wedstrijdthema is ‘brieven en e-mails aan de burger’. Deelnemen kan tot 1 november;
op 3 december zal minister Verburg de Gouden Veer uitreiken aan de winnaar.
Meer bijzonderheden vindt u op www.deoverheidschrijftstukkenbeter.nl.

En verder
■ Het woord is nu aan u! Over spreken in het openbaar van Theo IJzermans en Lex
Eckhardt. Herziene uitgave van handboekje dat de lezer voorbereidt op het spreken
in het openbaar. Onderwerpen: soorten toespraken, voorbereiding, hulpmiddelen,
presentatie, stemgebruik, omgaan met zenuwen, en meer. Thema, €19,95 (gelijmd,
104 blz.). ISBN 978 90 5871 561 6
■ Waar komen onze namen vandaan. Oorsprong van de naamgeving in een
mozaïek van de Bijbels-Joodse geschiedenis van Willemien Babeliowsky-Weertman.
Eigenzinnige poging duizenden voornamelijk West-Europese familienamen te
herleiden tot oude plaats- en waternamen. Kirjaboek, €31,50 (gelijmd, 697 blz.).
ISBN 978 94 6008 035 7

Contributie Onze Taal 2010
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De diverse tarieven voor 2010 zijn als volgt vastgesteld:
• Nederland, België, Ned. Antillen, Aruba, Suriname

€29,50

• buitenland binnen Europa

€42,-

• buitenland binnen Europa per luchtpost

€44,-

• buitenland buiten Europa

€52,-

• CJP

€24,50

• collectief abonnement
- basisabonnement

€50,-

- alle volgende

€14,-

• los nummer

€5,-

• digitaal abonnement

€29,50

• aanvullend digitaal abonnement voor postabonnees €13,50
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl
Gezond kind aap na transplantatie DNA
Wetenschappers zijn erin geslaagd apenmoeders hun erfelijke ziektes,
veroorzaakt door DNA buiten de celkern, niet over te laten dragen aan
hun kinderen.

Reformatorisch Dagblad
Britse soldaten dragen de kist van de laatste nog levende Britse militair
uit de Eerste Wereldoorlog Harry Patch.
ANP
Bord in Huijbergen
Foto: Alex Hetwer - Brussel

‘Voorlopig ga ik ervanuit dat dit een incident is, ingegeven door een
tactische beslissing. Natuurlijk zat ik desondanks op het puntje van mijn
stoel op de bank.’
AD
André Rieu boert beter dan Springsteen
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De Nederlandse violist André Rieu is momenteel de best verdienende
mannelijke artiest ter wereld. (...) Dat becijferde het Amerikaanse vakblad
Billboard.

De Standaard
Kindermenu's
Kinderschnitzel Kuikenschnitzel Kinderknakworst
Menukaart restaurant in Het Stift
De ziekte is niet overdraagbaar op de mens. Besmettingen kunnen
worden doorgegeven via de website van de Vogelbescherming.

Trouw
Ondertussen is de kwaliteit van het reizen met de trein sterk verbeterd.
Maar liefst 93 procent van de treinen kwam in 2008 binnen vijf minuten
aan op de eindbestemming.

Trouw
‘Ik was er infuus van, toen ze belden.’
Linda.
Meer Duitsers en Belgen door crisis
De economische crisis leidt tot meer bezoek uit buurlanden als België en
vooral Duitsland. Dat heeft het Nederlands Bureau voor Toerisme &
Congressen (NBTC) dinsdag gemeld.

Metro
Een 36-jarige Geldropse heeft deze week een inbreker in haar
schuurtje net zo lang achtervolgd tot de politie arriveerde en hem
inrekende.
Eindhovens Dagblad
Teylingen laat mensen scheiden
(...) De gemeente Teylingen broedt al langer op een plan om inwoners
te helpen hun afval te scheiden.

Leidsch Dagblad
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Het Duits naast het Nederlands

Op 9 november wordt herdacht dat twintig jaar geleden de Berlijnse Muur viel. Voor
Onze Taal is dit aanleiding om eens uitvoerig stil te staan bij het Duits, en dan vooral
bij de verhouding tussen het Duits en het Nederlands.
Die verhouding was niet altijd even hartelijk. Zo werd het Genootschap Onze Taal
78 jaar geleden met maar één doel opgericht: het Nederlands beschermen tegen
oprukkende Duitse woorden. Maar gaandeweg ontwikkelde Onze Taal zich van een
groepje germanismenbestrijders tot een vereniging van taalliefhebbers. En daarmee
werd de houding tegenover het Duits steeds ontspannener.
Dat geldt ook voor de rest van Nederland - al komt die ontspannenheid soms
dicht in de buurt van onverschilligheid. Maar weinig jongeren studeren Duits, en het
bedrijfsleven klaagt al jaren over onze slechte beheersing van de taal van onze
grootste handelspartner. Dat die geringe populariteit niet terecht is, en dat er aan
het Duits genoeg te beleven valt, kan blijken uit dit themanummer over de taal van
onze oosterburen.

Was ist los?
Duitsland steeds populairder, maar het Duits blijft achter
Arjen van Veelen
Het imago van Duitsland en de Duitsers is de laatste jaren sterk verbeterd.
De Tweede Wereldoorlog is allang niet meer bepalend voor het beeld
van onze grote buur, en voor veel jongeren is Berlijn een baken van
hipheid. Tegelijk zijn er maar weinig studenten Duits - evenveel als
bijvoorbeeld studenten Japans. En onze beheersing van het Duits is ook
verre van optimaal. Hoe zit dat?
Of ze haar ‘gelbe Stiefel’ nog heeft meegenomen, vraagt Cees van Rooijen aan
een oudere Duitse toeriste op het terras van een strandtent in Katwijk. ‘Natürlich
nicht’, antwoordt de vrouw lachend. ‘Hier ist immer mooi weer.’ Gelbe Stiefel, gele
regenlaarzen - daar herkende je vroeger de Duitse toeristen aan, vertelt Van Rooijen
(63). Als scholier werkte hij hier op het strand. Dat was eind jaren vijftig, toen het
toerisme vanuit Duitsland op gang kwam. Veel jonge gezinnen verhuurden in die
tijd een verdieping aan Duitsers om de hypotheek af te lossen. En je zag overal
‘Zimmer mit Frühstück’ aangeboden. ‘In Katwijk hebben ze het oorlogssyndroom al
vroeg losgelaten. De Duitsers brachten immers geld in 't laatje.’ Zelf spreekt Van
Rooijen vloeiend Duits, niet alleen doordat hij dat leerde op de mulo, maar ook
doordat hij later als scheepsbouwkundig ingenieur veel zakelijke contacten had met
Duitsers.
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■ Strandkuil
Katwijk is nog steeds geliefd bij Duitsers. Ze komen voor de rust en het prachtige
strand. En voor hun ‘Matjesbrötchen mit Zwiebeln’ (broodje haring met ui) bij het
vistentje op de boulevard. Bij horecapersoneel staan ze nog weleens bekend als
veeleisend, vertelt een serveerster van een strandtent. ‘Ze willen op het moment
dat ze je zien geholpen worden, en ze verwachten dat je Duits spreekt. En ze willen
altijd apart betalen, ja zelfs stelletjes.’ Van Rooijen constateert dat hun imago in de
loop der jaren is verbeterd. ‘Vroeger hadden de Duitsers hier soms nog wel dat
commando-achtige. Zo van: “Schnell, zwei Bier!” Later hebben ze er “bitte” bij leren
zeggen. Ze zijn hoffelijker geworden.’ Vroeger wilde het ook nog weleens gebeuren
dat een Duitser de strandkuil kwam opeisen die hij de dag daarvoor had gegraven,
onder het welbekende motto ‘Das ist méín Loch!’ ‘Maar dat gebeurt nu niet meer.’
Ook volgens Thony Visser, hoogleraar Duits aan de Leidse universiteit, is het
imago van Duitsland de laatste jaren flink verbeterd. De oorlog is volgens haar allang
niet meer bepalend voor het beeld van onze grote buur. Nederlanders gaan steeds
vaker op vakantie in Duitsland. En voor veel
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jongeren is Berlijn een baken van hipheid. ‘Dat vinden scholieren een heel “coole”
stad, met een waanzinnig fascinerende geschiedenis.’

Robin Blanker, docent Duits op het Gymnasium Haganum in Den Haag: ‘Het lerarentekort
is het allergrootste probleem.’
Foto: Iris Vetter

Sowieso is Duitsland de laatste jaren vaak in het nieuws, is de indruk van Visser,
en vaak positief. Zoals tijdens het wereldkampioenschap voetbal 2006 in Duitsland.
‘De Duitsers wonnen toen eens een keer niet, maar waren wel heel vrolijk.’ Ook de
berichtgeving in de Nederlandse media over bijvoorbeeld de Duitse verkiezingen
van onlangs is uitgebreider dan voorheen.

‘Meisjes die vooral geïnteresseerd leken in jongens en make-up, keken
met tranen in hun ogen naar Das Leben der Anderen.’

■ Vicieuze cirkel
‘Mijn leerlingen hebben een positief beeld van Duitsland’, vertelt Robin Blanker (31),
eerstegraadsdocent Duits op het Gymnasium Haganum in Den Haag. ‘Leerlingen
vinden Berlijn inderdaad fantastisch, een hippe stad, waar de geschiedenis overal
tastbaar is. En de geschiedenis van vooral de twintigste eeuw vinden ze héél
interessant: de nazi-tijd, de DDR. Ik heb het meegemaakt dat meisjes die vooral
geïnteresseerd leken in jongens en make-up, met tranen in hun ogen keken naar
de film Das Leben der Anderen.’
Duitsland mag dan populair zijn, Duits is dat niet. Nog steeds voelen heel weinig
Nederlanders de behoefte om Duits te leren. Jaarlijks kiezen zo'n honderd scholieren
voor een studie Duitse taal en cultuur. Dat is ongeveer evenveel als het aantal
studenten Japans, en veel te weinig om te voldoen aan de vraag van scholen naar
bevoegde docenten Duits. Een vicieuze cirkel, vreest Visser: om scholieren
enthousiast te maken voor het vak, heb je goede docenten nodig. En aan goede
docenten is een tekort. Dat tekort zorgt er weer voor dat er minder enthousiaste
scholieren zijn... enzovoort. ‘Dat lerarentekort is het allergrootste probleem. Op alle
niveaus staan er te laag gekwalificeerde, of zelfs onbevoegde docenten voor de
klas. Op het vwo zie je docenten die zelf geen universitaire opleiding hebben gehad.’
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De jonge docent Duits Blanker is niettemin optimistisch over zijn vak. Dat komt
voor een deel doordat enkele desastreuze onderwijshervormingen weer zijn
teruggedraaid. Toen ruim tien jaar geleden de zogenoemde ‘tweede fase’ werd
ingevoerd, werd het vak Duits gesplitst in de deelvakken Duits 1 en Duits 2. Bij Duits
1 leerde je alleen passief Duits: lezen en verstaan. Wie meer wilde, moest Duits 2
kiezen. Maar het aantal leerlingen dat voor écht Duits koos, kelderde. En bij docenten
daalde de arbeidsvreugde. Visser: ‘Actief spreken en schrijven kwamen niet aan
bod bij Duits 1. Maar eigenlijk veel erger: er werd geen literatuuronderwijs gegeven.
Waar zou je als scholier dan in geïnteresseerd moeten raken? Ik kan me voorstellen
dat het stampen van rijtjes niet het meest fascinerende is.’
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■ Beroepseer
Die oude tweede fase was volgens Blanker een mislukking. ‘Het cultuuren
literatuuronderwijs heeft toen een behoorlijke klap gekregen. Een leerling moest
twee Duitse titels lezen voor de literatuurlijst en dat mocht eventueel ook nog wel
in vertaling.’ Die splitsing werd twee jaar geleden weer teruggedraaid. Duits is weer
een heel vak. ‘Nu zie je dat docenten hun vak langzamerhand weer aan het
terugveroveren zijn, dat ze weer veel aandacht schenken aan literatuur en cultuur.
De beroepseer komt terug.’
Blanker wil dat zijn eindexamenleerlingen een fatsoenlijk betoog kunnen schrijven
in het Duits, dat ze in die taal kunnen discussiëren over maatschappelijke
onderwerpen en dat ze kennis hebben gemaakt met klassiekers als die van Thomas
Mann. ‘Het zijn vwo'ers. Je hebt het toch over de toekomstige elite van het land.’
Het vak is luchtiger geworden, meent de docent. ‘Vroeger was het allemaal wat
zwaar, met depressieve films en literatuur.’ Luchtig of niet, naamvallen moeten nog
steeds worden geleerd. ‘Natuurlijk. Maar ik ben geen voorstander van proefwerken
met alleen maar rijtjes. Aan rijtjes op zich heb je niets. Dan is het zoals in het liedje
“De bom”, van Doe Maar, waarin iemand oplepelt: “Mit nach nebst nächst”, enzovoort
- dat kun je dan opdreunen als de bom valt, maar verder heb je er niets aan. Als
mijn leerlingen in de zesde bij het spreken hun naamvallen beheersen, vind ik dat
heel knap. Dan gaan ze voor goud.’

■ Taaldorp
Veel leerlingen vinden Duits vanwege die naamvallen een moeilijke taal. Volgens
professor Visser is - door het lerarentekort en door die mislukte lancering van Duits
1 - op de scholen veel expertise verdwenen op het gebied van mondelinge
vaardigheden. Veel scholen proberen Duits nu weer ‘leuk’ te maken door het invoeren
van zogenoemde ‘taaldorpen’. Dat is een klaslokaal of andere ruimte die zó wordt
ingericht dat het lijkt alsof je in Duitsland bent. In dat ‘dorp’ heb je dan allerlei
‘communicatieve situaties’. Een winkeltje, een VVV-kantoortje, enzovoort. Visser is
er niet bijster enthousiast over. ‘De gedachte is dat zo'n dorp het onderwijs levendig
maakt. En inderdaad kan ik me voorstellen dat het leerlingen motiveert, maar ik
vraag me wel af: steek je niet heel veel energie in de logistiek van zo'n project, terwijl
je niet zeker weet wat het uiteindelijke leereffect is?’

Onze Taal. Jaargang 78

Thony Visser, hoogleraar Duits in Leiden: ‘Het helpt bij het zakendoen als je moeite doet
voor elkaars taal en cultuur.’
Foto: Marc de Haan © Universiteit Leiden

Docent Blanker is eveneens sceptisch. ‘Er zijn scholen die het heel leuk doen
hoor, maar de uitvoering is vaak wat kneuterig.’ Veel beter zou het volgens hem
zijn om docenten te importeren uit Duitsland. ‘Het is een heel simpele oplossing:
native speakers Duits voor de klas. Er bestaat een Europees programma voor
docent-assistenten. Dat zijn native speakers die met een beurs naar Nederland
komen. Het is toch heel spannend om uit de eerste hand te horen hoe het was om
in de DDR te wonen? Of in een traditioneel Beiers dorp? Dat programma zou veel
meer moeten worden gestimuleerd.’

■ Onderdompeling
In Venlo staat een middelbare school die een tweetalig programma aanbiedt: Duits
en Nederlands. Op het Valuascollege krijgen leerlingen bijvoorbeeld wiskundeles
in het Duits. Bovendien is het aantal taaluren Duits daar opgeschroefd tot hetzelfde
niveau als Engels. Leraar Duits Louis Seelen was de medeinitiator van het tweetalige
programma. De filosofie van Seelen: het leren van een taal heeft weinig met
intelligentie te maken; je moet erin worden ondergedompeld. Vroeger gebeurde dat
nog vanzelf, in elk geval in de grensstreek: van Groningen tot aan Maastricht keek
men naar Duitse televisiezenders, die veel meer te bieden hadden dan de
Nederlandse tv. Jongeren keken naar in het Duits nagesynchroniseerde Amerikaanse
films. ‘Mijn John Wayne sprak Duits’, herinnert Seelen zich uit zijn jeugd in de
grensstreek. ‘Tijdens mijn eerste les Duits op school kon ik alles al verstaan. En
met mij een hele generatie.’
De Duitse televisie is in de grensstreek inmiddels niet meer zo populair; het
Nederlandstalige en Engelstalige aanbod is nu veel groter. De leerlingen van Seelen
komen nu met ‘nul voorkennis’ de klas binnen. Duits is echt een vreemde taal
geworden, die in veel te korte tijd moet worden aangeleerd. Seelen wilde dat
veranderen en begon de tweetalige opleiding. De pioniers van het Valuascollege
krijgen veel aandacht van andere scholen.
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■ Inkooptoerisme
Seelen vindt het onbegrijpelijk dat het vak Duits op de meeste scholen minder uren
krijgt dan Engels of Frans. Allereerst omdat leerlingen het Duits (anders dan het
Engels) helemaal vanaf het begin moeten leren. Maar ook omdat Duits (anders dan
Frans) voor Nederland van zeer groot economisch belang

Onze Taal. Jaargang 78

303
is. Want hoeveel leerlingen doen later nog iets met Frans, behalve op vakantie?
Seelen: ‘Duits is in Europa de taal met de meeste moedertaalsprekers. Voor honderd
miljoen Europeanen is het de eerste taal; het aantal Europeanen voor wie het Engels
de moedertaal is, ligt op zestig miljoen.’
In Venlo is het belang van het Duits op straat te zien. Je hebt er supermarkten
waarvan de klandizie voor negentig procent Duitser is. Zonder dat ‘inkooptoerisme’
gaat de middenstand daar failliet. Maar wat in het klein voor Venlo geldt, gaat in het
groot op voor Nederland. ‘Er is weleens berekend’, zegt Seelen, ‘dat Nederland
jaarlijks acht miljard euro laat liggen vanwege een gebrekkige kennis van het Duits.’
Goede spreekvaardigheid Duits is broodnodig voor Nederlanders, vindt Seelen:
‘De directeur van een vervoersbedrijf vertelde me een keer dat er bij hem paniek in
de tent is als er iemand uit Duitsland belt. Vroeger zou dat geen probleem zijn
geweest. Ander voorbeeld: een directeur vertelde me dat een werknemer - die heao
had gedaan - naar Duitsland moest voor contractonderhandelingen. Maar hij liet de
secretaresse de hotelkamer boeken; dat durfde hij zelf niet aan! Zijn baas hield zijn
hart vast voor die contractbesprekingen.’
‘Als je een zakenpartner vraagt: “können Sie”, in plaats van “könnten Sie
bitte”, is dat echt heel naar.’

■ Bot
Professor Visser hoort óók vaak klachten over het Duits van Nederlanders. Ze werd
een keer uitgenodigd door de Deutsch-Niederländische Handelskammer. De zakenlui
maakten zich zorgen over het geringe aantal Nederlanders dat Duits leert, terwijl
bedrijven daar grote behoefte aan hebben. ‘Het is dat Nederland die haven heeft’,
hoorde ze van een Duitse zakenman. ‘Maar als we konden kiezen, deden we nu
niet zo intensief zaken met Nederlanders.’ De reden? Nederlanders spreken vaak
minder goed Duits dan ze zelf denken. Vooral met hoffelijkheidsvormen gaat het
nogal eens mis. Veel Nederlanders snappen het verschil niet tussen het Nederlandse
je en het Duitse du. Visser: ‘Als je tegen een zakenpartner meteen begint te “duzen”,
komt dat onbedoeld echt vre-se-lijk bot over.’ Een ander voorbeeld is het doen van
een verzoek. ‘Als je een zakenpartner vraagt: “können Sie”, in plaats van “könnten
Sie bitte”, is dat echt heel naar.’
Een ander misverstand: Duits is niet nodig, want je komt er ook wel met Engels.
‘Dat is gewoon onzin’, vindt Visser. ‘We weten toch dat het helpt bij het zakendoen
als je moeite doet voor elkaars taal en cultuur?’
Blanker beaamt uiteraard het nut van Duits. En voegt daaraan toe: ‘Ook op
cultureel vlak is Duits van groot belang. Frans ook trouwens; Frans en Duits zijn de
cultuurtalen van Europa, meer dan het Engels, denk ik.’ Om toegang tot die cultuur
te hebben moet je de taal beheersen, vindt hij, want je kunt niet alles in vertaling
lezen. ‘Neem Heinrich Heine. Dat is verschrikkelijk in vertaling; die man staat bekend
als de onvertaalbare. Die moet je in het Duits lezen.’ Blanker probeert zijn klassen
iets mee te geven van die Europese cultuur. Hij merkt dat ze openstaan voor zoiets
als ‘esthetische ervaring’. Bijvoorbeeld als hij gedichten leest van Gottfried Benn
(1886-1956). ‘Die klinken alsof ze gisteren geschreven zijn. Heel modern, heel
confronterend, wonderschoon van taal. Dat maakt iets bij ze los.’

Onze Taal. Jaargang 78

■ Moeilijkdoenerij

Maar docenten als Blanker zijn zeldzaam. Dat merkt Visser aan haar
eerstejaarsstudenten. Ze moet veel bijspijkerles geven over onderwerpen die op
school aan bod hadden moeten komen. ‘Dan moet ik bijvoorbeeld duidelijk maken
dat het wel degelijk belangrijk is om naamvallen te beheersen. Ze denken soms:
die hebben wij in het Nederlands toch ook niet, en we begrijpen elkaar toch? Ik liet
eerstejaars een keer een niet al te ingewikkeld artikeltje uit Die Zeit lezen, met de
vraag wat ze van die tekst vonden. Moeilijkdoenerij vonden ze het, met heel lange
zinnen en ingewikkelde grammaticale constructies. Konden die Duitsers niet eens
normaal schrijven? Dat vond ik een heel interessante reactie. Ik legde uit dat die
zinnen voor Duitsers niet zo ingewikkeld zijn, júíst doordat het Duits naamvallen
heeft. Want daardoor zie je in één oogopslag hoe deelzinnen aan elkaar verbonden
zijn. Maar als je de naamvallen niet snapt, zoals die eerstejaars, dan begrijp je die
zinnen inderdaad niet en lijken ze nodeloos ingewikkeld. Eigenlijk is het van de
gekke; dat hadden ze op school moeten leren.’
Louis Seelen voorspelt ‘een groot probleem’ als de overheid niets doet om het
Duitse-taalonderwijs te verbeteren. Ook hij zou graag meer Duitse native speakers
voor de klas zien. Maar op dit moment is het voor een Duitser ongunstig om in
Nederland aan de slag te gaan. Zo verdient een leraar in Duitsland meer dan in
Nederland. Ook worden diploma's niet soepel erkend.
Visser: ‘Van Nederlanders werd altijd gezegd: die spreken hun talen. Dat is nu
nog steeds ons zelfbeeld. Maar we denken kennelijk dat die talenkennis genetisch
wordt doorgegeven; dat we er geen moeite meer voor hoeven doen.’
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‘Nederlands is lekker losjes’
Jan Erik Grezel
Het imago van onze taal in Duitsland
Onze taal zit flink in de lift in Duitsland. Steeds meer Duitse jongeren
kiezen voor een universitaire studie Nederlands. Maar ook op basisscholen
en vooral op middelbare scholen en volks-universiteiten in de
Bondsrepubliek wordt driftig Nederlands geleerd. Bovendien komen er
steeds meer Duitse studenten naar Nederland. Wat is de
aantrekkingskracht van ons land en onze taal?

Rudi Carrell in 1967. Hij stond model voor het positieve beeld dat Duitsers hadden van
Nederland en het Nederlands.
Foto: Collectie Spaarnestad Photo/ANP

‘Het woord eeuw, daar houd ik ééuwig problemen mee.’ Christina (22) spant haar
mond en kaak als in een spasme. Ze is tweedejaars student Nederlands in Keulen
en haar Nederlands is heel behoorlijk. Maar eeuw krijgt ze niet zo makkelijk over
de lippen. Alsof het woord haar pijn doet. ‘Nederlands is niet moeilijk, maar de juiste
uitspraak blijft voor Duitsers lastig.’ Dat beaamt haar studievriendin Andrea (24),
vierdejaars in Keulen. Die kan ook goed haar woordje doen in het Nederlands. Een
beetje onwennig klinken de meisjes wel. Ze gebruiken het Nederlands niet dagelijks.
Waarom hebben deze twee jonge vrouwen voor Nederlands gekozen? ‘Er is een
tekort aan docenten Nederlands. Na de studie vind je snel werk.’ In Duitsland is de
lerarenopleiding - anders dan in Nederland - uitsluitend aan universiteiten verbonden.
Christina en Andrea behoren in Keulen tot de 250 studenten die daar Nederlands
studeren. Van hen kiest ongeveer tweederde voor de lerarenopleiding.
Nederlands spreken doen ze dan niet zo veel, maar lezen, schrijven en luisteren
des te meer. Wat lezen Duitse studenten zoal? ‘De grote drie’, zegt Andrea wat
plichtmatig. Volgens haar zijn dat Hermans, Reve en Mulisch. Over Reve oordeelt
Christina hetzelfde als veel Nederlandse jongeren. ‘Ik heb De avonden geprobeerd
te lezen. Maar o, wat is dat saai, er gebeurt helemaal niets!’ Wel enthousiast is ze
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over Joe Speedboot van Tommy Wieringa. Andrea is driemaal in Hugo Claus' Het
verdriet van België begonnen. ‘Ik dacht dat het aan het Nederlands lag dat ik er niet
doorheen kwam. Toen heb ik de Duitse vertaling gekocht, maar daar bleef ik ook
in steken. Beide boeken staan nu met rechte ruggen op mijn boekenplank.’

■ Vakvereniging
De twee studiegenoten zijn te gast op een ‘Kolloquium’ aan de universiteit van
Oldenburg (Nedersaksen), georganiseerd door de Fachvereinigung Niederländisch,
de Duitse vakvereniging van docenten Nederlands. Zo'n honderd docenten en
wetenschappers - en enkele studenten - bezoeken de tweedaagse conferentie in
het ruime ‘Hörsaalzentrum’ van de universiteit. Er zijn voordrachten en workshops
over de vraag wat docenten Nederlands moeten kennen en kunnen: de
‘Kompetenzen’ van
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toekomstige taalleraren - ook in Duitsland gaat men mee met modieuze
onderwijstermen.
‘Wij vormen met ruim vijfhonderd leden de grootste vakvereniging van docenten
Nederlands in de wereld’, zegt voorzitter dr. Veronika Wenzel. Zij is ook vakdidactica
Nederlands bij de universiteit van Münster, vanouds een stad met een sterke
Nederlandse vakgroep. ‘In Duitsland leren tienduizenden mensen Nederlands. Maar
die groep is heel divers. Je hebt vutters met een zeilbootje op het IJsselmeer - die
doen een cursus Nederlands op een volksuniversiteit. In het voortgezet onderwijs
kiezen steeds meer leerlingen Nederlands als tweede, derde of vierde taal (zie het
kader hieronder). En de universiteiten, zoals die in Oldenburg, Münster en Keulen,
trekken jongeren aan die leraar Nederlands willen worden. Daaraan is een groot
tekort. Ten slotte wordt tegenwoordig ook op heel veel basisscholen Nederlands
gegeven, vooral in de grensstreek.’

■ Tolerant
Maar waarom Nederlands? Dat blijft toch een kleine taal naast grootmachten als
het Engels, Frans en Spaans. Volgens Veronika Wenzel was er bij de keuze voor
het vak Nederlands in Duitsland lange tijd sprake van het Rudi Carrelleffect. ‘Jonge
mensen kennen hem niet meer. Maar hij stond in de jaren zeventig en tachtig model
voor het beeld dat Duitsers van Nederlanders en van het Nederlands hebben. Dat
is voor Duitsers vooral “locker”: leuk en lekker losjes. Een positief beeld dus. Maar
als mensen met dat beeld voor ogen voor een studie Nederlands kiezen, merken
ze al snel dat Nederlands leren veel dieper gaat. We houden ons in de studie ook
bezig met taalkundige problemen, met de Nederlandse literatuur, én met grote
maatschappelijke vraagstukken. Hoe gaan Nederlanders bijvoorbeeld om met de
multiculturele samenleving?’
‘Het imago van Nederland en het Nederlands is de laatste tien jaar nogal
veranderd’, stelt Hans Beelen, gastheer van de conferentie en al 22 jaar docent
Nederlandse taalvaardigheid in Oldenburg. ‘Vroeger had Nederland de naam heel
vrij, tolerant en alternatief te zijn. Het land van Herman van Veen en optimale
integratie. Door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zijn Duitsers wat
nuchterder en realistischer over Nederland gaan denken. De moord op Fortuyn en
die op Van Gogh hebben hier volop aandacht in de media gekregen.’
Hoe dan ook, Duitse studenten en docenten zijn nog altijd opvallend positief over
het Nederlands. Vooral het Nederlandse accent scoort hoog. Wenzel: ‘Wanneer
Nederlanders Duits spreken, klinkt dat accent door. Misschien gruwen Nederlanders
van het Duits van Louis van Gaal of Linda de Mol, maar Duitsers vinden het
charmant. Het Duits van Polen of Tsjechen vinden ze lelijk. Een ander punt is de
beeldspraak. Het Nederlands is veel rijker aan beeldspraak dan het Duits. “Daar lig
ik niet wakker van” - dat kun je in het Duits niet zeggen. Gewoon onvertaalbaar.’

‘Woorden als bonnetje, tussendoortje en babbeltje - die klinken toch
prachtig?’

■ Grappig
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‘Nederlands is zo gráppig’, vinden een stuk of tien Duitse studenten die een
turbocursus Nederlands volgen aan het Talencentrum van de Rijksuniversiteit
Groningen. ‘Woorden als bonnetje, tussendoortje en vooral babbeltje - die klinken
toch prachtig?’ Zij zijn niet verplicht om Nederlands te leren, want ze volgen een
Engelstalig programma. ‘Maar wij wonen hier en we willen ons hier thuis voelen.
Dan moet je toch de taal leren?’, zegt Gerhard (24). De reden om naar Nederland
te komen - en Nederlands te leren - is voor hem vooral praktisch. ‘Duitse “Firmen”
willen graag mensen met internationale ervaring. En het helpt als je Nederlands
kent. Nederland is een belangrijke handelspartner.’ Anderen noemen als motief
avontuur, de prettige Nederlandse sfeer in een studentenstad als Groningen, het
strakke universitaire toelatingsbeleid in Duitsland, de kosten van de studie daar, én
de liefde.
Ook deze tien Duitse studenten (van de in totaal 10.000 die er in Nederland
studeren) vinden het spreken van het Nederlands veel moeilijker dan lezen, luisteren
of schrijven. ‘Spreek ik nu Duits met een Nederlands accent of Nederlands met een
Duits accent?’, vraagt Anna (22) zich hardop af. Problemen met het vocabulaire?
‘Och, als ik een woord niet weet, gebruik ik het Duitse woord - en iedereen begrijpt
me.’
Wel zorgen ‘valse vrienden’ - woorden uit beide talen die bedrieglijk veel op elkaar
lijken, maar iets (heel) anders betekenen - voor problemen. Duitsers vermijden
bepaalde woorden vanwege ‘die trügerische Nähe’ van het Duits en het Nederlands.
Bekende voorbeelden: verzoeken gebruik je in het Nederlands niet in de betekenis
‘proberen’, en de zee is in het Duits meestal das Meer. Een minder bekend voorbeeld
is het woord asociaal. Dieter (25) legt uit: ‘Dat gebruik je bij ons voor mensen uit
een lage sociale klasse. In Nederland kan iedereen asociaal zijn, ook al behoor je
tot de betere klasse.’ Paul Hermelink, docent van deze groep, kreeg de lachers op
zijn hand toen hij het met de Duitsers over ‘verliefd, verloofd, getrouwd’ had. ‘Ik
vertelde dat Nederlandse meisjes vroeger hun vriendje hun “vrijer” noemden. Dat
woord heeft in het Duits de bijbetekenis “hoerenloper”.’ (Zie ook blz. 316-317 van
dit nummer.)

Grote docentenvereniging voor een kleine taal
De Fachvereinigung Niederländisch e.V. is wereldwijd de grootste vereniging van
docenten Nederlandse taal en cultuur. Deze vereniging voor Duitstalige docenten
Nederlands in de Bondsrepubliek telt nu 508 leden. Zij doceren merendeels in het
voortgezet onderwijs, maar ook aan basisscholen, universiteiten en
‘Volkshochschulen’, of zijn nog in opleiding.
Dr. Veronika Wenzel, vakdidactica aan de universiteit van Münster en voorzitter
van de vereniging: ‘Verreweg de meeste leden komen uit Noordrijn-Westfalen. Het
aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs dat Nederlands kiest (naast het
verplichte Engels en Duits) is in die deelstaat ook het grootst.’ Bijna 21.000 in het
schooljaar 2008/2009, zo blijkt uit cijfers van het ministerie, duizend meer dan het
jaar daarvoor.
De vakvereniging geeft een tijdschrift uit: nachbarsprache niederländisch (met
kleine letters, kortweg nn) en beheert een grote schat aan studiemateriaal voor het
vak in het Haus der Niederlande in Münster. Zie ook www.fvnl.de.

■ Zincen
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De meeste studenten komen uit de westelijke deelstaten, met name Nedersaksen
en Noordrijn-Westfalen. Daar is
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onze taal tastbaar. ‘In het oosten van Duitsland is het Nederlands veel minder
populair’, weet Ellen (26). Zij komt uit Berlijn en heeft aan de universiteit van Jena
een cursus Nederlands gedaan in een groepje van zes. Ze wil in Groningen verder
met haar studie communicatiewetenschappen. Ook zij vindt het Nederlands grappig.
‘Het klinkt een beetje als de Brandenburgse tongval van de “Berliner”. Die zeggen
bijvoorbeeld “Dat wees ik niet” in plaats van “Das weiß ich nicht.” Nederlanders
drukken zich ook enthousiaster uit dan Duitsers: “Hartstikke leuk!” En ze zingen
meer dan Duitsers als ze wat zeggen. Vrouwen praten hier trouwens een toontje
lager dan in Duitsland.’
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Linda de Mol, Jean-Marie Pfaff en Louis van Gaal: Nederlandstaligen gruwen misschien
van hun Duits, maar Duitsers vinden het charmant.

De Duitse studenten in Groningen vliegen in een week door het pas verschenen
In de startblokken, een stoomcursus Nederlands voor Duitstaligen. Docente Margaret
van der Kamp is een van de schrijfsters. Komen er in de cursus specifieke problemen
van Duitstaligen aan de orde? ‘Naast alle bekende onderwerpen (grammatica,
woordenschat) is er behoorlijk veel aandacht voor de uitspraak, zoals de verschillen
tussen lange en korte klinkers: dus, lukt, cursus tegenover uur, nu, buren, etc. Maar
studenten moeten wel willen investeren in een betere uitspraak. Sommigen kan het
niks schelen dat ze met een Duits accent spreken. Laatst zei iemand tegen me: “Als
ik m'n Duitse accent wil kwijtraken, moet ik daar heel veel voor doen en andere
dingen laten. Dat heb ik er niet voor over.” Dat is een keuze. Duitsers spreken met
meer “lucht” dan Nederlanders. Soms helpt het al als je de studenten daarop wijst.’

■ Weiterbildungsmassnahmen
Van der Kamps collega's en medeauteurs Berna de Boer en Birgit Lijmbach
verzorgen al jaren trainingen voor Duitse docenten Nederlands, in het kader van
wat in Duitsland ‘Weiterbildungsmaßnahmen’ heet - in ‘gewoon’ Nederlands:
deskundigheidsbevordering. Ze besteden veel aandacht aan taaldidactiek: hoe kun
je als docent leerlingen actiever bij het leerproces betrekken? De belangstelling
voor de trainingen is groot. De Boer: ‘De populariteit van het Nederlands is onder
meer te danken aan het feit dat wij volgens de Duitsers losser en minder hiërarchisch
zijn. Ze vinden Nederland een fijn land. Maar in de cursussen wijzen we er óók op
dat Duitsers in Nederland met anti-Duitse sentimenten geconfronteerd kunnen
worden.’
Op het Kolloquium in Oldenburg maakt Hans Beelen een kanttekening bij de
toenemende interesse aan de universiteiten. ‘Het Nederlands zit in de lift, maar er
is ook sprake van concentratie aan universiteiten met een leerstoel neerlandistiek,
zoals hier in Oldenburg, en verder in Münster, Keulen, Duisburg-Essen en natuurlijk
ook Berlijn. Aan andere universiteiten zijn afdelingen met maar één docent
Nederlands de afgelopen jaren wegbezuinigd. We noemen dat hier “das
Lektorensterben”.’
De grote hal van het Hörsaalzentrum waar het Kolloquium wordt gehouden, is na
de theepauze snel leeggestroomd, de laatste workshops zijn begonnen. Twee
studentes staan aarzelend bij de uitgang. Ja, ze slaan deze bijeenkomst over en
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piepen ertussenuit. ‘We gaan naar het centrum, winkelen. Of hoe zegje dat in het
Nederlands: even shoppen?’

Wat leer je bij de studie Nederlands in Duitsland?
Aan de Carl von Ossietzky-universiteit in Oldenburg studeren zo'n 160 studenten
‘Niederlandistik’. Wat houdt de vijfjarige studie in?
Hans Beelen, docent taalvaardigheid: ‘Het vak bestaat uit vijf componenten.
Uiteraard taalkunde en letterkunde. Bij dat laatste vak is er ook aandacht voor
historische letterkunde (Middeleeuwen, zeventiende eeuw). Maar het accent ligt,
zeker hier in Oldenburg, op de moderne Nederlandse literatuur.
Dan is er ‘kennis van land en volk’, ook wel ‘Nederlandkunde’ genoemd:
geschiedenis maar ook kennis van de huidige Nederlandse samenleving. In de
vierde plaats didactiek. Hoe doceer je Nederlands aan jonge mensen op een
middelbare school? En de vijfde component is taalverwerving. Veel studenten die
hier binnenkomen, kennen nog geen woord Nederlands. In anderhalf jaar moet hun
Nederlandse taalvaardigheid op een behoorlijk niveau zitten.’
Duitse studenten kiezen niet alleen Nederlands uit belangstelling of idealisme.
Beelen: ‘In Duitsland moet je twee vakken kiezen aan de universiteit. De eerste
keus is snel gemaakt, bijvoorbeeld Engels, muziek of pedagogie. Daar zoekt een
student dan een niet te moeilijk tweede vak bij. Nederlands geldt als vrij gemakkelijk,
anders dan bijvoorbeeld Russisch. Studenten denken dat het Nederlands heel veel
op het Duits lijkt - een misverstand. Niettemin, als ze eenmaal bezig zijn, ontdekken
ze dat het een heel leuk vak is. Een ander voordeel: het is klein. We hebben ieder
jaar zo'n veertig eerstejaars. Bij Engels of Duits zitten studenten met tweehonderd
man in een hoorcollege.’
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Congres ‘Grenze(n)loos Nederlands’
Zaterdag 21 november 2009 Beatrix Theater van de Jaarbeurs in
Utrecht
Voor de 27ste keer houdt het Genootschap Onze Taal zijn tweejaarlijkse taalcongres.
Het thema is deze keer de wisselwerking tussen het Nederlands en andere talen
en culturen. Welke rol speelt taal bij de inburgering in de Nederlandse samenleving?
Welke externe factoren beïnvloeden de standaardnorm voor het Nederlands? Wat
is de rol van tweetaligheid bij het schrijven in de standaardtaal? En hoe absorbeert
de woordenschat de invloeden van andere talen?
Het congres wordt gehouden op zaterdag 21 november in de Jaarbeurs te Utrecht.
We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Programmawijziging
In het oktobernummer stond schrijver Abdelkader Benali als spreker aangekondigd.
Wegens verlengde tv-opnamen in Afrika kan hij op 21 november helaas niet aanwezig
zijn. Zijn plaats wordt ingenomen door Sharon Unsworth (zie het programma).

Programma
10.15-10.20

Welkomstwoord door de voorzitter van
het genootschap, Ernst Numann, en
congrespresentatrice Martine Tanghe

10.20-10.30

OPENING door H.K.H. Prinses
Laurentien der Nederlanden

10.30-10.55

LEZING door minister Eberhard van der
Laan over integratie, onder het motto
‘Het Nederlands verbindt ons allemaal’

10.55-11.10

OPTREDEN van Paulien Cornelisse,
taalcolumnist en cabaretier

11.10-11.50

KOFFIEPAUZE en informatie- en
boekenmarkt

11.50-12.15

LEZING door schrijfster Kristien
Hemmerechts over schrijven in de
standaardtaal en nieuwe normen voor
het Nederlands

12.15-12.40

LEZING door taalkundige Sharon
Unsworth (Universiteit Utrecht/Meertens
Instituut) over tweetaligheid en
inburgering in een andere taal

12.40-13.00

Uitreiking Groenman-taalprijs (van de
Stichting LOUT) aan een bekende
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persoonlijkheid die veel voor het
Nederlands betekend heeft
13.00-14.15

LUNCHPAUZE en informatie- en
boekenmarkt

14.15-14.45

INTERVIEW door Mieke van der Weij
met Marlies Philippa, Tanneke
Schoonheim en Arend Quak n.a.v. de
voltooiing van het Etymologisch
woordenboek van het Nederlands

14.45-15.05

OPTREDEN van cabaretier Kees Torn

15.05-15.30

LEZING door actrice en toneeldocente
Alida Neslo over internationalisering van
taalgebruik en het Nederlands in
Suriname

15.30-16.00

THEE/KOFFIE en informatie- en
boekenmarkt

■ Aanmelding voor deelname
In het vorige nummer van Onze Taal zat een aanmeldingskaart voor het congres.
Stuur de ingevulde kaart zo spoedig mogelijk naar het genootschap. Toewijzing van
de kaarten gaat op volgorde van aanmelding. Mocht u de kaart niet (meer) in uw
bezit hebben, dan kunt u zich telefonisch aanmelden (070 - 356 12 20) of u kunt de
kaart via internet vinden (www.onzetaal.nl/ congres), printen en daarna opsturen.
De entreeprijs voor het congres bedraagt €20,- voor leden (met maximaal één
introducé tegen gereduceerd tarief) en €27,50 voor niet-leden. De plaatsen in de
zaal worden vooraf toegewezen en gereserveerd; wilt u samen met een ander
komen en naast elkaar zitten, gebruik dan één aanmeldingskaart.

Foto: Bart Versteeg

■ Lunch
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U kunt met de aanmeldingskaart tevens een lunchdoos bestellen. Daarin vindt u
drie belegde broodjes en fruit. De lunchdoos kost €10,-. Buiten het theater kunt u
op diverse plaatsen in de directe omgeving lunchen.

■ Betaling
Na ontvangst van het verschuldigde bedrag op girorekening 115040 van het
Genootschap Onze Taal te Den Haag volgt tegen half november toezending van
de bestelde kaart(en) en lunchbon(nen). De betaling (o.v.v. ‘taalcongres’) dient
uiterlijk 6 november bij Onze Taal te zijn. Voor België op postrekening
000-1635566-49. Speciale wensen (rolstoelgebruik, vegetarische lunch, etcetera)
graag vermelden op de kaart.
Het taalcongres wordt financieel gesteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, en ook door de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting en de Van
den Berch van Heemstede Stichting.
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Herman Koch
‘Wie Sie hören nicht so gut’
Herman Koch is niet alleen bekend van zijn romans (zoals de bestseller
Het diner), maar ook van het fameuze tv-programma Jiskefet. Daarin was
hij geregeld een Duitser, bijvoorbeeld een Duitse soldaat die een
‘Wiedergutmachungsschnitzel’ bereidde, of een Duitse tv-detective.
Waarom werkt Duits zo goed?

Tampert (Herman Koch) met zijn assistent Freddy (Michiel Romeyn): ‘Das sind
Schmallfilmbilder. Unthutzende Schmallfilmbilder.’

‘Marmor, Stein und Eisen bricht’ luidde de titel van de hit van Drafi Deutscher uit
1965. Ik was in dat jaar op vakantie met mijn schoolvriend J. en zijn ouders. J.'s
ouders hadden in de oorlog van alles gedaan en meegemaakt. Dingen waar soms
aan tafel over werd verteld, maar meer nog over werd gezwegen.
‘Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht!’, zongen J. en ik in onze
kano midden op het meer, buiten gehoorsafstand van zijn ouders. Wij deden nog
wel meer dingen in het Duits. Zo brachten wij onze handen in militair saluut naar
ons voorhoofd en schreeuwden zo luid mogelijk: ‘Bitte? Bitte? Bittesehr!’ Vervolgens
gingen we met onze kano aan land en deden nog weer andere dingen die met
Duitsers, de Duitse taal en de Tweede Wereldoorlog te maken hadden. Wij bedachten
dat Drafi Deutscher een zoon had die hij de voornaam Deutscher had gegeven:
Deutscher Deutscher.
‘Deutscher, komm sofort nach Hause!’, schreeuwden we. Zelfs de ouders van J.
konden hier hartelijk om lachen.
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■ Fout
Na de zomervakantie zouden wij voor het eerst Duitse les krijgen op onze middelbare
school. Een Duitse les die wij wekenlang hebben geboycot. Vanwege onze ouders
en de oorlog. En ook omdat de Duitse taal toch voornamelijk om te lachen was.
‘Deutschland!’, schreeuwden we op het schoolplein en brachten een beladen
groet - maar wel op een manier dat iedereen kon zien dat het voor de grap was.
Duitsland, Duitsers en Duits: dat was gedurende het grootste deel van mijn jeugd
de oorlog. Ook in de buurt waar ik woonde, waren dingen gebeurd. Dingen waar
soms over werd verteld, maar vaker ook niet. Door de muren van ons huis liepen
scheuren die waren veroorzaakt door een bombardement op het in onze straat
gevestigde hoofdkwartier van de SD. In de nabijgelegen winkelstraat waren winkels
waarvan de eigenaars in de oorlog ‘fout’ waren geweest en waar je dus niets mocht
kopen. Op de lagere school waren er kinderen met ‘foute’ ouders. Kinderen met wie
je eigenlijk niet spelen mocht.

■ Ein tropical drink
Halverwege de jaren negentig maakten wij met Jiskefet een serie die Tampert heette,
en die was gebaseerd op de uiterst trage Duitse succeskrimi Derrick. Wij besloten
bij het bedenken van de teksten in elk geval nooit een woordenboek Nederlands-Duits
te raadplegen en uitsluitend gebruik te maken van ons eigen gebrekkige
steenkolen-Duits.
Gebrekkig was ons Duits vanzelf al. Wij hadden de Duitse les op school immers
geboycot, of anders in elk geval niet goed opgelet.
Dit leidde tot dialoogzinnen als: ‘Ich würde Sie noch eine Chance geben.
Verprutzen Sie die nicht.’ Wij moesten hier net zo hard om lachen als J. en ik des-
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tijds om Deutscher Deutscher en zijn vaders ‘Marmor, Stein und Eisen bricht’.

Foto: Iris Römer

‘Das sind Schmallfilmbilder’, zei Tampert. ‘Unthutzende Schmallfilmbilder.’ Zijn
assistent Freddy bestelde ‘Ein tropical Drink, bitte.’
Ondertussen had ik in het werkelijke leven het omslagpunt allang bereikt. Ik las
de boeken van Peter Handke en Thomas Bernhard met enige moeite in het origineel.
En kort na de val van de Muur ging ik zelfs voor een korte vakantie naar de Harz,
waar mijn eigen ouders en de niet-foute ouders van mijn vrienden altijd met een
wijde boog omheen waren gereden. Ik was inmiddels oud genoeg. Het was tijd om
mijn eigen mening over de Duitsers en de Duitse taal te vormen.
Ik vond de meeste Duitsers eigenlijk wel aardig: beleefder en geduldiger dan
Fransen, stukken minder lelijk dan Engelsen. En het eten en het bier - ik hoorde
voor het eerst in mijn leven een ober ‘bitte’ zeggen zonder dat ik meteen in de lach
schoot.

Vloeiend Duits
Begin dit jaar werd ik door een Duitse literair agente gebeld met de vraag hoe het
met mijn Duits was gesteld. Dit in verband met de ophanden zijnde vertaling van
Het diner in het Duits, en de daarmee samenhangende promotieactiviteiten.
‘Wie Sie hören nicht so gut’, antwoordde ik.
Gedurende een kort ogenblik wist ik niet wie dit antwoord had gegeven: Tampert
of ikzelf.
Daarop vroeg de agente of ik bereid zou zijn om mijn Duits wat bij te spijkeren,
zodat ik straks tijdens lezingen en interviews niet helemaal voor schut zou staan.
Duits leren. Vloeiend Duits spreken - het klonk opeens heel erg aanlokkelijk. Het
was of de Duitse agente had gezegd dat ze mij ‘noch eine Chance’ wilde geven.
Deze keer zou ik die niet verprutzen, bedacht ik.
‘Jawohl’, zei ik. ‘Ich bin bereit mich über die deutsche Sprache zu entfernen Ich
meine zu bekwehmen.’
Nadat ik had opgehangen, bracht ik mijn hand naar mijn voorhoofd en salueerde.
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Iktionaire
Waardste vrienden!
Voor enige wijl was het mij een genoegen u toe te redeneren over de ademrovende
voortschrijdingen die in de vergaande jaren geboekt zijn met de daarstelling van
overzettingen per rekentoestel. Hoe ik bij die gelegenheid zei: ‘Ik ben de mening
dat wij trots durven zijn, én gay, op wat we vandaag hebben bereikt. Wie had gedacht
dat het ooit, ergenswanneer een dag zou geven dat jij naar een aanspraak zou
horen die van start tot finish compleet was overgezet door een machine? Het is
ongelofelijkerwijze! Ah, een eenvakse aanspraak, zeggen zij nu misschien, dat zijn
kleine vissen! Mag zijn, maar hoe de luitjes zeggen: wie dat kleine niet eert, is dat
grote niet cafébaas. En ik beduur u, er staat ons nog genoeg te serveren in de
toekunst!
Zelf spreek ik überhaupt maar één woord Diets, maar zie, gans deze aanspraak
werd door de rekenaar verhandelingszeker overgezet. En van Diets weder terug
naar Nederlands! Moedeloos!
Of een ander bijspel: ik wilde nieuwlijk het Engelse woord voor ‘poep’ benutten
maar shit, ik was het gans vergeten! Echter, het elektronische
overzettingsrekentoestel snelde mij te hulp! Een zegen der mensheid! Enfin, voor
het gealfabetiseerde deel ervan, tot minst.
Of maken wij ons bijmonster een kleine aanspeling van wat deze
spitsentechnologie kan betekenen voor de overzetting van de vele extreem
gecompliceerde woorden die het Diets kent, een nagel aan de zerk van
spraakmiddelaars, de alpdroom van menig beroepsoverzetter. En zie:
rundvleesetiketteringsbewakingsopgaveoverdragingswetgeving! De
overzettingsgegevensverwerker heeft er geen enkele moeite mee!
Donaudampscheepvaartselektriciteitshoofdbedrijfswerkbouwonderbeambtengezelschap!
Opnieuw een pijpje van een penning!
Maar u kent het oude predicaat: in de bezuiniging toont zich de kampioen, en zo
is het.
‘Aan de nok van een man kent men zijn Johan’, tot voorbeeld, ja, in die overzetting
is ergenswaar openzichtelijk een faler binnengeslopen. En daar ontwaren wij mijns
aankijks de kern van de poedel van de rekenaaroverzettingskunde. Elke
consequentie voert tot de duivel, wij weten het, en als de lossing van een opgave
aanvordert dat de onderscheidende elementen in een vrijzwevende zelfdenkendheid
een nieuwe atomaire configuratie aannemen opdat zij in een grensdoorbrekende
metafysische catharsis een zodanig radicale verwandeling ondergaan dat zich
onbetreden paden van eenzicht en erkenning voor ons openen en combinaties
ontstaan die tot lang voor onverdraaglijk gehouden werden worden moeten zijn
geweest, ja, eerst dan zullen wij spreken kunnen van een werkelijk woordgewende,
tongklare machine! Laten wij dan nu dat glas heffen - nu ja, ik hoop dat het meerdere
exemplaren in de zaal geeft, haha - en geroosterd brood publiceren. Leve het
gegevensverwerkingstoesteltaaloverzettingskundelaboratoriumprogramma! Team!
Onderzoek! Tot welzijn!
Jan Kuitenbrouwer
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Uit elkaar gegroeid
Nederlands-Duitse wisselwerking door de eeuwen heen
Nicoline van der Sijs
Wat is Duits? En wat Nederlands? Lange tijd was die grens helemaal niet
zo duidelijk als nu. Hoe zijn de ideeë en over het Nederlands en het Duits
in de loop van de tijd geëvolueerd? En wat voor gevolgen had dat voor
de uitwisseling van leenwoorden? Een overzicht.

Illustratie: Matthijs Sluiter

Voor buitenlanders is het soms nog tamelijk ondoorzichtig. ‘Dutch’ is niet de taal
van ‘Deutschland’, maar van het kleine westelijke buurland, waar iets wordt
gesproken wat dan wel lijkt op ‘Deutsch’, maar in het land zelf ‘Nederlands’ wordt
genoemd. Eeuwenlang was het eigenlijk ook allemaal één pot nat: Duyts of Diets
was de taal die gesproken werd door het volk, door de gewone stervelingen (oftewel
de ‘Duytsers’) - of die nu in het tegenwoordige Nederland en Vlaanderen of het
tegenwoordige Duitsland woonden. Naast dit gewone volk had je de geleerden, die
zich in het Latijn uitdrukten. Diets, de westelijke vorm, en Duits zijn allebei afgeleid
van het Middelnederlandse woord diet, dat staat voor ‘volk, lieden’.

De dialecten die in de Middeleeuwen in Duitsland en de Lage Landen werden
gesproken, waren nauw aan elkaar verwant en met meer of minder moeite onderling
verstaanbaar. In die periode was het vanzelfsprekend dat de spreektaal overal
verschillend klonk, en men paste zich eenvoudig aan aan het gebied waar men
verbleef of waarvoor men schreef. Zo schreef de bekende middeleeuwse dichter
Hendrik van Veldeke (overleden vóór 1210) zijn teksten zowel in een Nederlands
dialect (het Limburgs) als in een Duits dialect, waardoor hij geldt als het beginpunt
van zowel de Nederlandstalige als de Duitstalige literatuur.

■ Etiketten
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Tegenwoordig verdelen we die middeleeuwse dialecten in Nederlandse en Duitse
dialecten, maar die etiketten zijn er achteraf op geplakt. Ze verwijzen niet echt naar
taalkundige verschillen, maar meer naar staatkundige grenzen: wat we Nederlandse
en Duitse dialecten noemen, zijn simpelweg dialecten die werden en worden
gesproken binnen de Nederlandse respectievelijk de Duitse staat. De staatsgrens
tussen Nederland en Duitsland bestaat officieel vanaf 1648. Van die grens trokken
bewoners van de grensgebieden zich niets aan: het taalgebruik in de grensstreek
was grotendeels identiek, en de mensen daar konden elkaar gemakkelijk verstaan.
De Saksische dialecten die gesproken worden in het noordoosten van Nederland
zijn nauw verwant met de Nederduitse dialecten in het aangrenzende deel van
Duitsland; hetzelfde geldt voor de Limburgse dialecten en de dialecten in het
aangrenzende Duitse gebied.
Uit het kaartje hiernaast, dat in 1966 is getekend door de Duitse taalkundigen
Frings en Lerchner, blijkt dat diverse dialectgrenzen niet samenvallen met de
Nederlands-Duitse staatsgrens. Zo zegt men in een deel van Duitsland zeer in plaats
van wee (Duits weh), en mooi en praten in plaats van schön en sprechen.

■ Standaardtaal
Vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw ging men zowel in Nederland als in
Duitsland geleidelijk werken aan de vorming van een bovenregionale standaardtaal.
Maar dan hebben we het
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alleen over de schrijftaal. In Duitsland verkoos men daarbij veelal vormen uit de
Hoogduitse dialecten, gesproken in de hooggelegen, bergachtige streken onder de
lijn Keulen-Berlijn, en dus niet uit de noordelijke Nederduitse dialecten, die veel
meer overeenkomsten hadden met de Nederlandse dialecten. Daardoor gingen de
standaardvormen van het geschreven Nederlands en Duits duidelijk van elkaar
verschillen. Dat gold aanvankelijk niet voor de spreektaal langs de staatsgrens.
Voor het eerst werd er nu ook nagedacht over de vraag wat de relatie is tussen
Nederlands en Duits. Sommigen beschouwden Nederlands en Duits als zusjes van
elkaar, als varianten van één en dezelfde taal. Vandaar ook dat de Nederlandse
taal eeuwenlang aangeduid is als ‘Nederduits’. Anderen meenden dat het Duits de
moedertaal van het Nederlands was. Beide partijen hadden warme gevoelens voor
de verwante taal. Terwijl men in de Renaissance zijn uiterste best deed Latijnse en
Franse leenwoorden te weren, zocht men in zijn puristische ijver heil bij de
bloedverwant. En dat gebeurde wederzijds: Duitse puristen namen Nederlandse
nieuwvormingen over en Nederlandse puristen deden hetzelfde met Duitse.
Momenteel weten we lang niet altijd in welke taal een neologisme voor het eerst is
gevormd. Zo bestaan er opvallende overeenkomsten tussen Nederlandse en Duitse
wiskundige nieuwvormingen, vergelijk aftrekken - abziehen, driehoek - Dreieck,
kegelsnede - Kegelschnitt, oppervlakte - Oberfläche en zwaartepunt - Schwerpunkt.
Een belangrijke intermediair tussen het Duits en het Nederlands was de Duitse
purist Philipp von Zesen. Von Zesen kende het Nederlands goed, want hij woonde
tussen 1642 en 1683 in Amsterdam. Hij was de oprichter van het Teutschgesinnte
Genossenschaft voor de vervanging van vreemde woorden door nieuwvormingen,
en een goede vriend van Vondel. Voor zijn nieuwvormingen, zoals Abstand, Bücherei,
Gesichtskreis, Sinnbild en Staatsmann, nam Von Zesen het Nederlands als
voorbeeld.

■ Tolken
Doordat Nederlands en Duits onderling redelijk gemakkelijk te begrijpen waren,
werden er tot de achttiende eeuw in de andere taal geen leerboeken zoals
grammatica's en woordenboeken geschreven, en werd er geen onderwijs in gegeven.
Langzamerhand begon dat te veranderen. Begin achttiende eeuw wierp de Keulse
taalkundige Matthias Kramer (1640-1729) zich op als grondlegger van de contrastieve
Nederlands-Duitse beschrijvingen. In 1716 publiceerde hij de eerste Duitstalige
grammatica van het Nederlands. In het voorwoord van dit in de achttiende eeuw
vijfmaal herdrukte werk geeft hij als reden voor de publicatie dat de Nederlanders
en Duitsers moeite hebben elkaar te verstaan en daarom tolken moeten inschakelen
of zich moeten behelpen met het Frans. Ook uit andere bronnen blijkt dat Duitsers
en Nederlanders in deze periode elkaars literatuur niet in de oorspronkelijke taal
maar in Franse vertaling lazen, en dat Duitse gezanten in Nederland zich in het
Frans verstaanbaar maakten. In 1719 publiceerde Kramer het allereerste
Nederlands-Duitse/Duits-Nederlandse woordenboek. In 1757 verscheen bovendien
de eerste Nederlandstalige grammatica van het Duits, een bewerking van een door
diezelfde Kramer geschreven grammatica door Wilhelm van der Heck, onder de
titel Nieuwe Hoogduitsche grammatica. In de tweede helft van de achttiende eeuw
werd Duits op sommige Nederlandse scholen ingevoerd als schoolvak.
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Kennelijk was in de tweede helft van de achttiende eeuw het verschil tussen het
Nederlands en het Duits zó groot geworden dat men elkaars taal slechts met
hulpmiddelen kon begrijpen. Dat geldt dan voor de standaardtalen: sprekers van
grensdialecten konden elkaar nog steeds zonder probleem verstaan.

In de achttiende eeuw was het verschil tussen het Nederlands en het
Duits zó groot geworden dat men hulpmiddelen nodig had.

Mooi of schön? Zeer of weh? Sommige woorden trekken zich niets aan van de
Nederlands-Duitse staatsgrens, zo blijkt uiteen kaartje uit 1966.

■ Harde Hoogduitse medeklinkers
In de negentiende eeuw wordt men lelijk tegenover elkaar. Nadat Napoleon was
verslagen, kwamen er nieuwe staten en staatsgrenzen in West-Europa. Met de
staatsvorming staken nationalistische gevoelens de kop op, en werden de
bovengewestelijke standaardtalen uitgeroepen tot staatstaak. Taal werd verbonden
met nationalisme. Enerzijds werd de loftrompet gestoken over de eigen taal,
anderzijds werden er onaardige dingen over andere talen gezegd. Zo schreef de
eerste hoogleraar
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‘Hollandsche welsprekendheid’ Matthijs Siegenbeek in Over het verband tusschen
taal en volkskarakter der Nederlanden uit 1814 dat het Nederlands bij vergelijking
met andere talen er met kop en schouders boven uitstak. De Nederlandse klanken
stonden volgens hem tussen de verwijfde en zachte Franse klanken en de harde
Hoogduitse medeklinkers. En in zijn inaugurele rede Over de noodzakelijkheid van
de beoefening der eigene taal en letterkunde voor de zelfstandigheid en den roem
van eene natie wees B.H. Lulofs er in 1815 op dat het Nederlands geen bastaardtelg
van het Duits was, maar een onvermengde, oorspronkelijke taal.

Als gevolg van het nationalisme ontstond in de negentiende eeuw een sterke
puristische beweging. De politieke macht van Duitsland nam in deze periode sterk
toe (denk aan de opkomst van Pruisen en aan de Duitse eenwording van 1871), en
daarom richtte het purisme zich in Nederland voornamelijk tegen het Duits. Leken
en wetenschappers sloegen de handen ineen in de strijd tegen de verderfelijke
germanismen (zie ook het kader op deze bladzijde). De al genoemde Siegenbeek
liet het niet bij woorden maar publiceerde in 1846 ook een Lijst van woorden en
uitdrukkingen met het Nederlandsch taaleigen strydende. Niet iedereen in Nederland
was overigens tegen het Duits; Duitse wetenschappers en taalkundigen waren
vooraanstaand en werden in de hele wereld nagevolgd. De taalkundige W.G. Brill
beschouwde het Duits als de superieure taal in Europa, maar oordeelde dat het
Nederlands die taal gelukkig zeer nabijkwam.

■ Boers dialect
De negatieve gevoelens waren wederzijds: in 1929 wijdde H. Schreiber een brochure
aan Die niederländische Sprache im deutschen Urteil. Een fundgrube voor de
masochistisch ingestelde medemens. Zo merkte de negentiende-eeuwse Duitse
dichter Wilhelm Busch op dat de lange a's en o's hem altijd deden denken aan de
‘zalvend geopende mondopeningen van dominees’. De meeste Duitsers bleken het
Nederlands ‘komisch’ (‘raar’) te vinden klinken, en het te beschouwen als een boers,
plat dialect van het Duits, mede vanwege de grote overeenkomsten tussen het
Nederlands en het Nederduits.
Intussen bleef tot in de twintigste eeuw het taalcontact over de grens heen gewoon
bestaan, onafhankelijk van de opvattingen over elkaars standaardtaal. Maar in de
loop van de twintigste eeuw en met name sinds de periode tussen de twee
wereldoorlogen gaat de staatsgrens tussen Nederland en Duitsland steeds meer
ook als cultuur- en taalgrens gelden. Door de toenemende invloed van de
standaardtalen Nederlands en Duits gaat het overgangskarakter van de
grensgebieddialecten steeds meer verloren, zo blijkt uit onderzoek van met name
Ludger Kremer. In het Oost-Nederlands wordt bijvoorbeeld wassen (Duits wachsen)
vervangen door het Standaardnederlandse groeien, en in het Nederduits verdwijnt
Pasen ten gunste van het Standaardduitse Ostern. Voor het begrip ‘trein’ zien we
nog enkele grensoverschrijdingen: trein en Isenbahn (Hoogduits Eisenbahn) komen
sporadisch over de grens voor, wat niet (meer) geldt voor spoor en Zug. Daarentegen
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geldt voor het later opgekomen begrip ‘bioscoop’ de staatsgrens als taalgrens: in
het Nederlandse gebied wordt bioscoop gebruikt en in het Duitse Kino.

■ Leenwoorden
Het ontstaan van de standaardtalen en de verdringing van de dialecten door de
standaardtalen in de twintigste eeuw hebben dus tot gevolg gehad dat de verschillen
tussen het Nederlands en het Duits en zelfs tussen Nederlandse en Duitse
grensdialecten steeds groter zijn geworden. Dit neemt niet weg dat de standaardtalen
over en weer van de oudste tijden tot heden woorden van elkaar hebben geleend.
Recent nog nam het Duits uit het Nederlands namen voor handelsproducten over
als Bintje, Boskop (appelsoort), Edamer en Matjeshering. Weer andere Nederlandse
woorden hebben zich met name verbreid in en via het Nederduits - bijvoorbeeld
fiets, bromfiets en veiling.
Het Nederlands leende op zijn beurt Duitse woorden als katenspek, kwark, muesli,
sachertaart, schnitzel en volkorenbrood, en er bestaat sowieso al geruime tijd een
kleine mode om het Nederlands te doorspekken met Duitse woorden; denk aan
ankeiler, draufgänger, fingerspitzengefühl en spielerei. (Zie ook de oproep op
bladzijde 319.)
In het meertalige Europa van tegenwoordig zijn er tal van mogelijkheden om met
elkaar te communiceren. Nog steeds kunnen Duitsers en Nederlanders in de
grensstreek zich met hun dialect verstaanbaar maken. Daarnaast zien we met name
onder jongeren een toenemend gebruik van het Engels als lingua franca, een situatie
die wel iets lijkt op het begin van de achttiende eeuw, toen er volgens Matthias
Kramer vaak een beroep werd gedaan op het Frans.
De belangstelling voor het Duits is in Nederland helaas niet zo groot. Het imago
van het Nederlands in Duitsland is sinds Schreiber daarentegen duidelijk verbeterd:
het aantal studenten Nederlands in Duitsland is aanzienlijk groter dan in Nederland
zelf (zie ook de eerste twee artikelen in dit nummer). Wie weet zullen er door deze
vorm van taalcontact in de toekomst nog andere Nederlandse leenwoorden in het
Duits belanden.

Onze Taal en het Duits
Redactie Onze Taal
Onze Taal dankt zijn bestaan oorspronkelijk aan het Duits- beter: aan de afkeer van
germanismen die eind negentiende eeuw, begin twintigste eeuw in Nederland
heerste. In 1931 besloot journalist C.K. Elout met enkele geestverwanten dat er een
dam moest worden opgeworpen tegen deze ‘hinderlijke insluipsels’. Zij richtten het
Genootschap Onze Taal op, met als boegbeeld de Raad van Deskundigen, die
bestond uit befaamde hoogleraren Nederlandse taal- en letterkunde. Die raad
publiceerde in Onze Taal maandelijks lijsten met verwerpelijke germanismen, en
goed Nederlandse alternatieven daarvoor. Stekker mocht bijvoorbeeld niet; dat
moest contactstop zijn.
Na de Tweede Wereldoorlog bleken veel van die germanismen probleemloos
onderdeel te zijn geworden van de Nederlandse woordenschat - niet alleen stekker,
maar ook andere gewraakte woorden, zoals liefdesbrief en rauwkost. En van de
alternatieven (minnebrief rauwe kost) werd steeds minder vernomen.
In de jaren vijftig sloeg Onze Taal een andere weg in. Vóórschrijven ging geleidelijk
over in béschrijven. Taal laat zich niet dwingen en de taalgebruiker ook niet, zo was
de overtuiging die steeds meer terrein won.
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Taaladviesdienst
Vraag en antwoord
Duitse dieren
? Waar komen de hoofdletters in d/Duitse h/Herder, d/Dobermann en
a/Appenzeller s/Sennenhond?
! Juist zijn Duitse herder, dobermann (of dobermannpincher) en Appenzeller
sennenhond. Hierbij spelen een paar spellingregels een rol, namelijk:
- benamingen van dieren krijgen een kleine letter: poedel, roodborstje, herder;
- uit het Duits overgenomen zelfstandige naamwoorden krijgen een kleine letter:
einzelgänger, glühwein, spachtelputz;
- een aardrijkskundig bijvoeglijk naamwoord behoudt zijn hoofdletter, ook in
woordgroepen: Franse kaas, Mexicaanse griep, Zweedse klompen.

Dobermann krijgt dus om twee redenen een kleine letter: het is een diernaam én
een Duits leenwoord. Dat geldt ook voor sennenhond, dat een halve vernederlandsing
is van Sennenhund. Appenzeller is het bijvoeglijk naamwoord bij de naam Appenzell
(een voormalig Zwitsers kanton) en krijgt daarom net als Duitse een hoofdletter.

Meerdere
? Keurt Onze Taal het germanisme meerdere nog steeds af?
! Nee, dat doen we al heel lang niet meer. De woordvorm meerdere bestaat al zeker
sinds de zestiende eeuw; eerder werd hij meestal geschreven als meerre, wat weer
een verbogen vorm was van meer. Het betekende oorspronkelijk ‘groter’ en
‘machtiger’ (denkaan tot meerdere eer en glorie, iemands meerdere zijn en
meerderheid). Halverwege de negentiende eeuw kwam daar de betekenis ‘meer
dan één’ bij, die is overgenomen van het Duitse mehrere.
Van oorsprong is dit gebruik van meerdere dus een germanisme, maar het is
volledig ingeburgerd en heeft zijn bestaansrecht ruimschoots bewezen. De
synoniemen verschillende en verscheidene zijn ook bruikbaar, maar kunnen ook
een nadeel hebben; bijvoorbeeld dat je sterk aan onderlinge verschillen kunt denken
(‘Ik heb verschillende brieven gestuurd’) en verscheidene kan verouderd overkomen.

Unheimisch/unheimlich
? ‘Er hing daar een unheimisch sfeertje.’ Of moet het unheimlich zijn?
! Beide woorden kunnen in het Nederlands gebruikt worden; ze staan allebei in de
woordenboeken, met de betekenis ‘beklemmend, naargeestig, onheilspellend’.
Unheimisch is het gebruikelijkst. Er wordt weleens bezwaar tegen dit woord gemaakt,
omdat de gangbare Duitse vorm unheimlich is; unheimisch zou ‘fout Duits’ zijn.
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Maar dat is niet helemaal waar. Unheimisch is wel degelijk een Duits woord, alleen
is het in die taal vrijwel uitgestorven. Het Duits kende enkele eeuwen geleden zowel
unheimisch als unheimlich, beide met de betekenis ‘vreemd, griezelig’. Unheimisch
is in het Nederlands gekomen toen het in het Duits nog gangbaar was; na die tijd
is het in die taal in onbruik geraakt ten gunste van unheimlich. Maar toen had
unheimisch al een plaatsje verworven in het Nederlands, en dat is zo gebleven.

Ruhrgebied/Roergebied
? Mag je in plaats van Ruhrgebied ook Roergebied schrijven?
! Nee, alleen Ruhrgebied is juist. Het gebied is vernoemd naar de rivier de Ruhr,
die in het Sauerland ontspringt en bij Duisburg de Rijn in stroomt. Van deze
riviernaam bestaat geen vernederlandste vorm. Er bestaat wel een rivier die de
Roer heet, maar de Duitse naam daarvan is Rur, zonder h, en die rivier loopt
bovendien niet door het Ruhrgebied. De Roer is een zijrivier van de Maas en ligt
wat zuidelijker en westelijker dan de Ruhr: hij ontspringt in de Hoge Venen
(Oost-België), loopt door Duitsland en komt in de Maas uit bij - hoe kan het ook
anders - Roermond.

Deelstaten
? Hebben alle Duitse deelstaten ook een Nederlandse naam?
! Nee, van de zestien Duitse deelstaten hebben er negen een Nederlandse naam.
Dat zijn Beieren, Berlijn, Mecklenburg-Voor-Pommeren of
Mecklenburg-Voor-pommeren, Nedersaksen, Noord-Rijnland-Westfalen of
Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Saksen, Saksen-Anhalt en Sleeswijk-Holstein.
Bij de zeven overige deelstaten zijn de Nederlandse en de Duitse naam gelijk:
Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Saarland en
Thüringen.
Omdat de Nederlandse en de Duitse namen behoorlijk veel op elkaar lijken
(Saksen/Sachsen, Rijnland-Palts/Rheinland-Pfalz, etc), worden ze in de praktijk
vaak door elkaar gebruikt; dat levert weinig verwarring op. Wel zijn Beieren en Berlijn
zulke ingeburgerde namen dat Bayern en Berlin vrijwel nooit worden gebruikt;
volgens de lijst Buitenlandse Aardrijkskundige Namen (BAN-lijst) van de Nederlandse
Taalunie gaat dat ook op voor Nedersaksen versus Niedersachsen. Voor de overige
namen geldt - ook volgens de BAN-lijst - dat ook de Duitse naam zeer gebruikelijk
is. Iemand die enigszins Duits spreekt en over Duitsland schrijft, zal veelal de neiging
hebben om ook de Duitse namen te gebruiken.
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Veel Duitse deelstaten hebben ook een gangbare Nederlandse naam.

Über? Hoe kun je het voorvoegsel übergebruiken?
! De laatste jaren is über- erg populair geworden in het Nederlands, met name in
wat ‘hipper’ taalgebruik. Het is een van de vele synoniemen van mega-, super-, kei-,
loei-, rete-, etc. en betekent dus zoiets als ‘ontzettend, op-en-top’.
Het werd oorspronkelijk vooral voor bijvoeglijke naamwoorden gezet: übergeil,
überleuk, übertof, etc. Maar het kan ook voor zelfstandige naamwoorden staan, met
name voor persoonsaanduidingen; Van Dale noemt in het Jaarboektaal 2007, 2008
en 2009 bijvoorbeeld überbitch, überchick en het mooi rijmende überpuber (‘kind
dat zich zeer puberaal gedraagt’).

Meer taaladvies?
Op onze website vindt u zo'n 1400 taalkwesties: www.onzetaal.nl/advies. De
Taaiadviesdienst is telefonisch bereikbaar op 0900 - 345 45 85 (zie ook colofon).
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Peter-Arno Coppen
Grammatica op de bühne
Het succes van het Duitse taalfenomeen Bastian Sick
Alles wat de Duitse taalpublicist Bastian Sick aanraakt, lijkt in goud te
veranderen. Zijn taalboeken domineerden jarenlang de bestsellerlijsten.
Zijn theatervoorstellingen trokken volle zalen, zijn tv-programma's over
taal werden goed bekeken, en er is zelfs een gezelschapsspel waar hij
zijn naam aan heeft verbonden. Hoe één man Duitsland massaal aan de
taal kreeg.

Foto: Herbert Schulze

Gebruik in je eerste zin de woorden dativus en genitivus, en je artikel wordt zeker
door de redactie afgewezen. Zelfs in een taalblad als Onze Taal worden taalkundige
termen met enige voorzichtigheid gehanteerd. Liefst vermijden, zeker niet te veel,
en in ieder geval helder uitleggen. Nederlandse lezers hebben het niet zo op
grammaticale terminologie.
In Duitsland lijkt dat anders. In 2004 bundelde een columnist van het Duitse blad
Der Spiegel, de journalist Bastian Sick, afleveringen van zijn taalcolumn ‘Zwiebelfisch’
onder de titel Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Dit boek en zijn twee vervolgdelen
met dezelfde titel domineerden jarenlang de Duitse bestsellerlijsten in de categorie
non-fictie. Maandenlang stonden ze op nummer één, en in totaal werden er meer
dan twee miljoen exemplaren van verkocht. Er verschenen talloze herdrukken,
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uitgaven ‘in einem Band’, en zelfs kwam er een ‘Schmuckausgabe mit
Lesebändchen’. En onlangs verscheen er weer een deel.

■ Stadion
Vanaf 2005 tot op heden trekt de auteur ook nog eens volle zalen met een
theaterprogramma, Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, die Bastian Sick Schau, dat
al door meer dan 80.000 mensen bezocht is. De show werd eind 2008 zelfs in vier
delen op de Duitse publieke televisie (WDR) uitgezonden. Tussendoor speelde hij
een Keuls sportstadion vol (15.000 toeschouwers) met een heuse grammaticashow:
Die gröβte Deutschstunde der Welt. Er is een dvd en een gezelschapsspel, en in
sommige deelstaten zijn de boeken door de overheid verplicht gesteld op de scholen.
In 2007 startte Sick een nieuwe succesreeks onder de titel Happy Aua.
Wat is dat voor een fenomeen? Wat staat er in die taalcolumns dat de Duitse
harten sneller doet kloppen? De voorgeschiedenis biedt wat dat betreft weinig
opzienbarends. Het schijnt dat de columns ontstaan zijn uit de interne e-mails die
de auteur in zijn functie van corrector onder de redactieleden van het Duitse weekblad
Der Spiegel verspreidde. Taalkritiek met humor, dat was het zo'n beetje. Maar
ondanks die schoolmeesterachtige achtergrond werd Sicks column, ‘der
Zwiebelfisch’, vrijwel meteen een succes.

■ Speels
Misschien lag het aan de titel: Zwiebelfisch is het Duitse woord voor een echte vis
(de ‘Alburnus alburnus’, in het Nederlands de ‘alver’ of ‘panharing’), maar het is ook
een term voor een onopvallende drukfout, een lettertje dat in het verkeerde lettertype
is gezet. Met die titel is meteen de toon gezet: het is allemaal speels bedoeld, en
de gesignaleerde foutjes zijn misschien helemaal niet zo erg of opvallend, maar als
je de puntjes op de i wilt zetten, kun je ze toch maar beter herstellen.
Ook de titel van de bundel, Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, getuigt niet meteen
van een norse kijk op de verloedering van de Duitse taal. Letterlijk vertaald luidt hij
‘de datief is de genitief z'n dood’, en het is een voorbeeld van een taalvorm die in
een van de columns ironisch bekritiseerd wordt: de ondergang van de Duitse
genitiefnaamval ten gunste van een datiefconstructie. Die ontwikkeling is te
vergelijken met het Nederlandse Jan z'n boek in plaats van Jans boek. De laatste
vorm, de genitiefvorm, is de formele schrijftaalvorm. De andere, Jan z'n boek, is de
wat lossere omgangstaalvorm. In het Duits zou je dan iets
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krijgen als dem Hans sein Buch, waarbij dem Hans de datief is: die datief wordt nog
eens de genitief z'n dood.
Toch is het niet allemaal lichtvoetigheid wat de klok slaat. De ondertitel slaat
meteen een ernstiger akkoord aan: Ein Wegweiser durch den Irrgarten der deutschen
Sprache (‘een wegwijzer door de doolhof van de Duitse taal’). Het gaat dus wel
degelijk om taalkritiek en taaladvies.

■ Die of das Nutella?
Wie alle banden van Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod doorleest, vindt een bonte
verzameling van onderwerpen. Zo begint de column ‘Krieg der Geschlechter’ (‘oorlog
der seksen’) met een kleine sketch waarin een Duits echtpaar een beetje ruziet aan
de ontbijttafel over de vraag of het nu die Nutella of das Nutella moet zijn. Ze komen
er niet uit, net zomin overigens als de columnist, want na een rondgang langs
verschillende merknamen - van wasmiddelen tot chocoladerepen - is de conclusie,
na telefonische raadpleging van de firma Ferrero, dat het geslacht van deze
merknaam ‘sich einer genauen Zuordnung entzieht’.
Er zijn ook stukjes waarin de auteur tekeergaat tegen in zijn ogen verwerpelijke
taalvormen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in ‘Stop making sense’, waarin de staf wordt
gebroken over het anglicisme Das macht keinen Sinn, dat de plaats van het correcte
Duitse Das hat keinen Sinn of Das ist nicht sinnvoll zou innemen. Maar ook zuiver
Duitse taalvormen kunnen op kritiek rekenen: in het stukje ‘Zweifach doppelt
gemoppelt’ (‘tweemaal dubbel gedaan’) worden pleonasmen onder handen genomen:
het stuk eindigt met een tabel van 54 bekende pleonasmen en hun verbeteringen.
Zo kun je in plaats van Baumallee (‘bomenlaan’) beter Allee gebruiken (‘laan’) of
von Bäumen gesäumte Strasse (‘met bomen omzoomde straat’). En het
pleonastische Das kann möglich sein (‘dat kan mogelijk zijn’) kan beter vervangen
worden door Das ist möglich of Das kann sein.
Ten slotte biedt het intrigerende ‘Von Knäppchen, Knäuschen und Knörzchen’
tientallen Duitse woorden voor een broodkorstje, op basis van inzendingen van
lezers. Geen geleerde verhandelingen over de ‘Ersatzinfinitiv’ of het
‘Präpositionalobjekt’, maar alledaagse Duitse taal in begrijpelijke termen uiteengezet.

■ Hilarisch meervoud
Ook de op tv uitgezonden theatershow ademt die sfeer. Ongeveer de helft van de
‘show’ wordt gevuld door Bastian Sick zelf, die gezeten achter zijn bureau, of losjes
met een been half zittend op de voorkant van zijn bureau, een van zijn columns
voorleest. In een ander onderdeel vertoont de auteur taalbloopers uit het alledaagse
leven in de vorm van dia's op een projectiescherm, en hij becommentarieert die met
een knipoog. Zoals een handgeschreven tekst ‘Trink Wasser für Hunde’ die boven
een waterbakje hangt (de onterechte spatie leidt tot een komische lezing), of een
tweetalig bordje in een Zuid-Afrikaans hotel, waar een ‘Non Smoking Room’ in het
Duits een ‘nicht rauchender Raum’ wordt. Of het Duitse café dat op een uithangbord
adverteert met een ‘Happy Aua’ (hardop uitspreken om te horen wat er bedoeld
wordt). Het lijkt een beetje op de rubriek ‘Ruggespraak’ op de achterkant van Onze
Taal, maar dan in het theater.

Onze Taal. Jaargang 78

De andere helft van de theatershow bestaat uit sketches, die in de meeste gevallen
ook uit de columns geciteerd zijn, bijvoorbeeld over het genoemde echtpaar aan
de ontbijttafel, of een zakenman die met zijn secretaresse in een restaurant ten
prooi valt aan een ‘hilarische’ verwarring rond het meervoud van leenwoorden (‘Zwei
Cappuccinis, bitte!’).
En dan is er als uitsmijter ook nog een taaltest, in de vorm van enkele
meerkeuzevragen die met handopsteken door de zaal beantwoord moeten worden.
‘Stimmung!’

■ Ziek van sick
Toch is er ook stevige kritiek. De Duitse taalkundigen zien het allemaal
knarsetandend aan, en halen zo nu en dan venijnig uit. Zo publiceerde de
taalwetenschapper André Meinunger een bundel anti-Sick-columns onder de titel
Sick of Sick?, waarin hij de succesauteur betweterij en ondeskundigheid verwijt. Hij
wijst erop dat Sick zich nu eens tolerant opstelt (zoals bij die of das Nutella) en dan
weer streng (zoals bij Baumallee), zo te zien naar eigen willekeur.
Ook blijkt hij vaak stellingen te verkondigen die volslagen onzin zijn. Zo beweert
Sick in zijn kritiek op keinen Sinn machen dat je het werkwoord machen alleen maar
kunt gebruiken in combinatie met concrete voorwerpen (‘Sinn und machen passen
einfach nicht zusammen’). Dat wordt al weerlegd met het bekende Duitse Spaβ
machen. Of hij beweert dat het verdwijnen van de genitief een gevolg is van de
invloed van het Engels, terwijl nota bene in het Engels de genitief het als enige
naamval overleefd heeft (John's book). En zo blijken de columns vol te staan met
uitspraken die de toets der wetenschap niet kunnen doorstaan.

■ Vertaalbloopers
Maar kritiek of geen kritiek: de zalen stromen vol, en de boeken en dvd's vinden
gretig aftrek. Hoe komt dat? Is dat typisch Duits, die plotselinge passie voor
lichtvoetige taalkritiek? Heeft het te maken met de val van de Muur, die met de
samenvoeging van Oost- en West-Duitsland tot taalonzekerheid heeft geleid? Het
kan, maar het is niet erg waarschijnlijk: de populariteit van de columns dateert van
2003, ver na de Duitse eenwording.
Wie de recente geschiedenis van taalboeken in Nederland en Groot-Brittannië
bekijkt, ziet verrassende overeenkomsten. Momenteel is een van de Nederlandse
bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding van Paulien Cornelisse, met columns
waarin modieus taalgebruik op de hak wordt genomen. Daarvóór had je I always
get my sin (2005), een verzameling hilarische vertaalbloopers, en Een slipje van de
sluier (1991), een Onze Taal-uitgave met ‘vermakelijke taalkronkels’. En in 1987
verscheen al de megaseller Turbotaal van Jan Kuitenbrouwer, die op onnavolgbare
wijze het taalgebruik van de managers en de zakenwereld in de schijnwerpers zette.
In hetzelfde jaar dat de Zwiebelfischcolumn startte, verscheen in Groot-Brittannië
het book Eats, Shoots & Leaves, van journaliste Lynne Truss, dat humoristisch
begon maar zich ontpopte tot een vrij serieuze taalkritiek op het gebruik van de
leestekens. Ook hiervan werden miljoenen exemplaren verkocht.
Eerder dan iets typisch Duits lijkt het dus een universeel recept voor succes:
humor gecombineerd met taalkritiek. Taalfouten op een hilarische manier in de
etalage zetten. Het kan natuurlijk ordinair leedvermaak zijn, maar misschien
appelleert het wel aan het calvinistische gevoel dat je weliswaar plezier hebt, maar
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er ondertussen toch iets van opsteekt. Feit is dat het al jaren enorm populair is:
lachen om fouten.
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Kommst du gut klar mit ihm?
Valse vrienden tussen Duits en Nederlands
Hans Beelen
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Het Duits is makkelijk, zijn wij Nederlanders geneigd te denken. Als je
het met een Duitser over appels, kippen of bromberen hebt, dan zeg je
gewoon ‘Apfel’, ‘Kipf’ of ‘Brombeer’. Als het meezit, pakt de gok goed uit,
maar vaak ook gaat het mis. Dan gebruik je per ongeluk een onzinwoord.
Of erger: een woord dat eigenlijk iets héél anders betekent. Over het
glibberige pad van valse vriendschappen.

Illustratie: Hein de Kort

Voor velen zal de herinnering een gruwel zijn: het schoolboekje Schwere Wörter,
waarmee vele generaties scholieren allerlei vergezochte Duitse woorden in hun
hoofd moesten stampen, zoals emsig (‘naarstig’), flehentlich (‘vurig’) en Hauch
(‘waas’).
De titel van dit gevreesde idioomboekje heeft het Nederlands verrijkt met een
uitdrukking die nog steeds populair is, maar die een betekenis heeft aangenomen
die de oorspronkelijke lading slechts ten dele dekt. Schwere Wörter zijn niet langer
meer ‘moeilijke woorden’ of ‘de woordenschat van het gelijknamige idioomboekje’,
maar zogenoemde ‘valse vrienden’. Of zoals H.M. Hermkens in zijn boek Verzorgd
Nederlands (1974) zegt, met een illustratief voorbeeld: ‘Bij de zgn. schwere Wörter
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is een mechanische vertaling fout. Het Duitse kaufen is gelijk aan ons kopen, maar
het Duitse laufen is niet hetzelfde als ons lopen.’

■ Ziemlich doof
Al in 1886 wijst J. Leopold in het voorwoord van het leerboekje
Nederlandsch-Hoogduitsche klank- en zinverwante woorden enigszins onheilspellend
op de ‘schier tallooze struikelblokken, die de Nederlander bij de beoefening der
Duitsche taal op zijn weg vindt’. En dat die ‘struikelblokken’ na ruim een eeuw nog
altijd niet uit de weg geruimd zijn, bleek uit het vorig jaar verschenen Contrastief
woordenboek Nederlands-Duits met ‘duizenden lexicologische valstrikken waarmee
Nederlandstaligen die Duits leren, geconfronteerd worden omdat de beide talen zo
verwant zijn’.
Valse vrienden komen voor bij alle talen die met elkaar verwant zijn. Van oudsher
staat het Duits bij uitstek bekend om de talloze valkuilen die het herbergt voor
Nederlanders. Iedere Nederlander die met Duitsers omgaat, krijgt er vroeg of laat
mee te maken. Schrijfster Sylvia Witteman bijvoorbeeld, die een paar jaar terug
over haar verhuizing naar Berlijn schreef:
Een week na aankomst ging ik met mijn dochtertje naar de oorarts, en
verklaarde Sie ist ziemlich doof, und es wird immer schlimmer. De
bevreemde reactie van de dokter begreep ik pas veel later, toen ik er met
vertraagd schaamrood achterkwam dat doof stomvervelend betekent.
Vervolgens bestelde ik bij een groothandel vier Dosen bier, die wel degelijk
gebracht werden: vier blikjes dus, van 60 cent per stuk, plus 10 euro
bezorgkosten. In een warenhuis vroeg ik naar een Po, u weet wel, für
Kinder, zum Pinkeln. Maar Po betekent kont, helaas. Bij het zoeken naar
een geschikte woning was ik verheugd dat alle huurwoningen een Herd
und Spüle hadden, chique! Een open haard en afwasmachine! Dat bleken
dus een fornuis en gootsteen.
(de Volkskrant, 16 juli 2005)

■ Ick bin satt
Hoe zijn al die gevreesde Duits-Nederlandse valse vrienden ontstaan? Nederlands
en Duits zijn zustertalen en hebben talrijke woorden van gemeenschappelijke
afkomst. Omdat betekenissen zijn gaan verschuiven, hebben veel verwante woorden
zich ontwikkeld tot valse vrienden. Een voorbeeld is het paar tuin en Zaun, twee
woorden met dezelfde herkomst. Zaun betekent ‘schutting, omheining’, en dit is ook
de oorspronkelijke betekenis. In het Standaardnederlands is de nadruk komen te
liggen op het stuk grond binnen de omheining (zo ook in het Engelse town).
Een vergelijkbaar verwarrend voorbeeld is slim, waarvan de Germaanse oervorm
‘scheef, schuin, krom’ betekende. Hieruit ontwikkelde zich een negatieve betekenis
die we nog steeds aantreffen in het Duitse schlimm (‘Das ist sehr schlimm’ betekent
‘dat is heel erg’). In het Nederlands was slim ooit ook negatief van betekenis, maar
tegen-
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woordig is het vooral een compliment: ‘intelligent, schrander, pienter’.
Ook zat en satt zijn in betekenis gaan verschillen: zat is in Nederland een nogal
informeel woord voor ‘dronken’, maar ‘Ich bin satt’ is in Duitsland een keurige manier
om te zeggen dat je genoeg hebt gegeten. De overeenkomst zit 'm in het element
van verzadiging.

■ Uiteengegroeid
De twee talen zijn dus uiteengegroeid. Ook gemeenschappelijke leenwoorden zijn
hun eigen weg gegaan. Beide talen hebben het woord tafel ontleend aan het Latijnse
tabula, maar wat een Nederlander een ‘tafel’ noemt, heet in het Duits veelal een
‘Tisch’ (verwant met het Nederlandse dis). Het Duitse Tafel duidt een schoolbord
aan (an die Tafel schreiben) of een reep (eine Tafel Schokolade). En om de
verwarring compleet te maken: Tafelfreuden, een populaire naam voor eethuisjes,
betekent simpelweg ‘tafelgeneugten’.
Daarnaast zijn valse vrienden ontstaan doordat de vormen van verschillende
woorden zijn samengevallen. Heel toevallig is ons woord mist in Duitsland ook een
woord, alleen betekent het iets heel anders, namelijk ‘mest’. Bij dichte mist spreken
we in het Duits van ‘Nebel’. En een Nederlandse ‘brombeer’ is iets anders dan een
Duitse, want dat laatste betekent ‘braambes’.

■ Dichtklappen
Het is ook wel begrijpelijk dat Nederlanders soms wat overmoedig worden met hun
Duits. Hele reeksen van klanken en woorden kunnen vaak in een handomdraai
worden omgezet. Zo correspondeert de Nederlandse p heel vaak met de Duitse pf:
paal/Pfahl, appel/Apfel en plicht/Pflicht. Als je zo'n klankwet eenmaal hebt ontdekt,
pas je die bij het spreken van de vreemde taal natuurlijk vanzelf toe bij het vormen
van onbekende woorden. Vaak gaat het goed, maar het kan ook misgaan. Dan
wordt van een kip een ‘Kipf’ gemaakt, terwijl het in het Duits Huhn moet zijn (of
Hähnchen). De fouten die door zulke vergissingen ontstaan, waarbij de eigen taal
als het ware dus te veel doorklinkt in de vreemde taal, staan in de taalkunde bekend
als ‘interferentie’ of ‘negatieve transfer’.
Sommige mensen zijn dermate op hun hoede voor dergelijke fouten dat ze juist
daardoor fouten maken. Dan aarzelen ze om Noordzee gewoon met Nordsee te
vertalen, want hoe zat het ook alweer met Meer en See? (Het Duitse Meer betekent
‘zee’, en het Duitse See meestal ‘meer’.) Dit verschijnsel staat bekend als
homoniemenvrees. De taalgelijkenis leidt tot onzekerheid, die zó groot kan worden
dat mensen zelfs helemaal dichtklappen.

■ Lieve buurman
Ook Duitstaligen die onze taal spreken, moeten goed letten op ‘falsche Freunde’.
Vooral als een Duits woord in het Nederlands uiteenlopende vertalingen heeft, kan
het misgaan. Het woord Opfer is afhankelijk van de betekenis een ‘offer’ of een
‘slachtoffer’. In die laatste betekenis slaat een Duitser dus de plank mis als hij over
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een ‘offer’ spreekt. Een Hochschule kan zowel een hogeschool als een universiteit
zijn. Het woord Sprache komt meestal overeen met taal (die niederländische
Sprache), maar soms ook met spraak (Sprachverwirrung). Een Rundfahrt door de
grachten is een rondvaart, maar het kan ook ‘rondrit met de bus’ betekenen. Frisch
kan niet altijd worden vertaald met fris: frische Luft is wel frisse lucht, maar frisches
Brot vertaal je als vers brood, en frisch verheiratet als pasgetrouwd.
Soms leiden dit soort foutjes tot echte misverstanden: Lieber Nachbar als aanhef
van een briefje is niet lieve buurman, maar beste buurman. We zien hier dat de
misverstanden van twee kanten kunnen komen. De correcte Duitse vorm Lieber
Nachbar kan door de Nederlandstalige lezer/luisteraar verkeerd worden
geïnterpreteerd, of de Duitstalige spreker/schrijver produceert de incorrecte vorm
lieve buurman, die in de doeltaal tot verwarring leidt.

■ Verraderlijk
Soms wordt het snel duidelijk dat een gelijkluidend woord in het Duits iets anders
moet betekenen dan in het Nederlands. Dat zijn de zogeheten ‘complete valse
vrienden’. Voorbeelden zijn Enkel (‘kleinkind’), bellen (‘blaffen’) en popeln (‘in je
neus peuteren’). Deze valse vrienden hebben geen of weinig betekenisoverlap en
zeker in een zinsverband zullen Nederlanders niet snel denken dat er daadwerkelijk
enkel, bellen en popelen is bedoeld. De misverstanden die dit soort woorden wekken,
zijn veelal van korte duur en kunnen een bron van vermaak zijn. ‘Kommst du gut
klar mit ihm?’ betekent in het Nederlands: ‘Kun je goed met hem opschieten?’
Maar er zijn ook zogenoemde ‘gedeeltelijke valse vrienden’. Daarvan is de
klankvorm hetzelfde, terwijl de betekenis gedeeltelijk identiek, gedeeltelijk anders
is. Neem de woorden Stuhl en Bank. Die worden gebruikt voor ‘kale’ zitmeubels,
maar zodra ze bekleed zijn, spreekt de Duitser van een ‘Sessel’ dan wel een ‘Sofa’
(of een ‘Couch’). Ook het Nederlandse hard heeft verschillende equivalenten in het
Duits: een hard gekookt eitje is ein hart gekochtes Ei, maar harde muziek is laute
Musik, als het hard regent, regent het ‘kräftig’, en we rijden ‘zu schnell’.
Iets soortgelijks gebeurt met lekker. Het eten is ‘lecker’, maar we zitten ‘bequem’
en het water is ‘angenehm’ koud. De gedeeltelijke valse vrienden zijn minder duidelijk
herkenbaar dan de complete valse vrienden, en juist daarom verraderlijker.
Gedeeltelijk of niet, die valse vrienden dwingen je om je goed in het Duits te
verdiepen. Of, zoals het in Schwere Wörter staat: ‘Präge dir diese Wörter genau
ein.’

Beruchte valse vrienden
Hoe vertaal je het Nederlandse als in het Duits? Niet met als, wel met wenn of wie.
Het Duitse als betekent ‘toen’. Hier enkele befaamde struikelblokken.
Uit het Nederlands vertaald
als ‘wenn, wie’

Uit het Duits vertaald
als ‘toen’

deftig ‘vornehm’

deftig ‘copieus’

durven ‘sichtrauen’

dürfen ‘mogen’

enkel ‘Knöchel’

Enkel ‘kleinkind’

leren ‘lernen’

lehren ‘onderwijzen’
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meer ‘der See’ (soms: ‘das Meer’)

Meer ‘zee’, soms ‘meer’

zee ‘das Meer’ (of: ‘die See’)

See ‘meer’ of ‘zee’

mogen ‘dürfen’

mögen ‘lusten, aardig vinden’

raar ‘sonderbar’

rar ‘zeldzaam’

slim ‘schlau’

schlimm ‘erg’

tapijt ‘Teppich’

Tapete ‘behang’

verzoeken ‘bitten’

versuchen ‘proberen’

wie ‘wer’

wie ‘hoe’
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Duits voor en na ‘de val’
De talige resten van de Muur
Hans Beelen
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
De Duitse Muur, die twintig jaar geleden viel, scheidde niet alleen twee
staten, maar ook twee talen. Wat waren de verschillen? En verdwenen
die na de eenwording van de beide Duitslanden?

Met alle media-aandacht kan het u bijna niet ontgaan zijn: deze maand is het precies
twintig jaar geleden dat de Muur viel - eerst symbolisch doordat de grenzen tussen
Oost- en West-Duitsland werden opengesteld, maar daarna ook echt, toen hij werd
gesloopt en de twee Duitslanden werden herenigd.
De Muur, die in 1961 zomaar midden in de stad Berlijn was neergezet, werd door
de West-Duitsers gewoonweg ‘Mauer’ genoemd, ook in officiële
regeringsverklaringen. Maar in Oost-Duitsland was dat wel anders. De correcte
ambtelijke DDR-term luidde: der antifaschistische Schutzwall. Toen de laatste leider
van de DDR, Erich Honecker, in 1989 plotseling het woord Mauer in de mond nam,
was de verbazing dan ook groot. Het was een teken dat het einde van de tweedeling
in zicht was.

■ Sogenannte DDR
Hoewel de Muur dus uit de jaren zestig stamt, bestond de tweedeling van Duitsland
feitelijk al sinds 1945, toen het land door de geallieerden in verschillende bezette
zones was ingedeeld. De splitsing werd in 1949 officieel bekrachtigd, toen in het
westen de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) werd uitgeroepen, een parlementaire
democratie naar westers model, en in het oosten de Duitse Democratische Republiek
(DDR), een socialistische staat met een centraal geleide planeconomie. Die enorme
verschillen tussen beide landen hadden natuurlijk gevolgen voor de taal, en dat
werd al direct na de splitsing duidelijk. Omdat West-Duitsland weigerde de DDR
officieel te erkennen, sprak de regering ervan liever van de ‘Ostzone’, ‘die sogenannte
DDR’ of ze zette de afkorting tussen aanhalingstekens: de ‘DDR’.
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■ Ideologische kreten
Niet alleen waren er in de naoorlogse taal van de BRD typische
bondsrepubliek-neologismen te vinden als Bundespräsident (‘bondspresident’),
Bundeskanzler (‘bondskanselier’) en Bundeswehr (het West-Duitse leger). Maar
voor een belangrijk deel ook volgde de West-Duitse taal (net als het Nederlands)
de gebeurtenissen die heel West-Europa in de ban hielden. Er waren de onrustige
jaren zestig en zeventig, waarin woorden opkwamen als Demonstrationsrecht (‘het
recht te demonstreren’) en Radikalenerlaβ (‘radicalenbesluit’, oftewel een
beroepsverbod voor leden van een extreem-rechtse of-linkse partij).
En ook werd in West-Duitsland de invloed van het Engels steeds groter. Zo
kwamen leenwoorden op als Hobby, Sex-Appeal, Team, Shorts, Fan, Bestseller,
Party, Camping en Make-up.
Het Oost-Duits leek op het eerste gezicht doordrenkt van communistische retoriek.
De media en de politiek werden bijvoorbeeld gedomineerd door ideologisch geladen
kreten (en samenstellingen daarmee), zoals Volk, Staat, Norm, Kollektiv, Diktatur
des Proletariats en Arbeite mit, plane mit, regiere mit.
Verder waren DDR-politiek en -media dol op formule-achtig taalgebruik en
archaïsche woordvolgorde (ich erkläre... als eröffnet, unser aller Ziel, erhobenen
Hauptes), aanspreekvormen als Genosse en Freund en verhullend taalgebruik. Zo
werden traditioneel religieuze woorden vermeden: in plaats van Taufe (‘doop’)
werden woorden gebruikt als Kindesweihe of Namensweihe (letterlijk iets als ‘kinden naams(in)wijding’), en religieuze feesten die in de familiekring en in de kerken
nog wel werden gevierd, werden verhullend aangeduid met Familienfeste.

■ Verbaasd
Door al die gezwollen en statische taal op tv hadden veel westerlingen het idee dat
alle mensen in de DDR zo zouden spreken, en dat ze zich ook tegen vrienden en
familie zouden uitdrukken in socialistische terminologie. Nu was het ook wel zo dat
het alledaagse Oost-Duits een aantal Russische leenwoorden kende (zoals
Natschalnik, Traktorist, Novator, Kombinat en Spartakiade) en leenvertalingen uit
die taal (bijvoorbeeld Volkseigentum, Held der Arbeit en Arbeiter- und Bauernstaat).
En natuurlijk hadden Oost-Duitsers ook specifieke woorden voor zaken die afwezig
waren in West-Duitsland, zoals Vopo (‘Volkspolizist’), Textilkombinat (‘staatsconcern
waarin de textiele bedrijfstak geheel is samengenomen’), Nationale Volksarmee (de
naam van het Oost-Duitse leger) en Villa (in het algemeen-Duits ‘riant huis’; in het
Oost-Duits ‘riant huis van een partijbons’). Maar West-Duitsers die naar de DDR
reisden, waren vooral ook altijd verbaasd over het gewone alledaagse Duits dat er
werd gesproken.
Dankzij die contacten van reizigers en door het ‘Westfernsehen’, dat nagenoeg
overal in Oost-Duitsland te ontvangen was, raakten Engelse leenwoorden ondanks
de officiële weerstand namelijk ook dáár bekend. En de Muur,
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die volgens de autoriteiten dus ‘antifascistische Schutzwall’ moest heten, werd in
de Oost-Duitse volksmond net als in het Westen gewoon ‘Mauer’ genoemd. De
verschillen waren in de dagelijkse praktijk dus veel kleiner dan ze via de officiële
kanalen leken.

■ Ostalgie
Door de val van de Muur kwam er in 1989 een plotseling einde aan de DDR-staat,
en daarmee aan een periode van ruim veertig jaar waarin de Duitse taal in tweeën
was gesplitst.
In samenhang met de hereniging zijn een aantal nieuwe woorden in het Duits
opgekomen, bijvoorbeeld het beruchte Abwicklung (een gedistantieerde aanduiding
voor ‘de herorganisatie van de voormalige DDR’), Ostalgie (‘terugverlangen naar
de DDR-tijd’), Sibirienzulage (‘toeslag voor West-Duitsers’) en Wendehals (‘draaihals’
eigenlijk een vogelnaam, maar vanaf 1989 ook een scheldwoord voor ‘opportunist’,
met een knipoog naar Wende). Deze woorden hebben een tijdlang dienstgedaan,
maar zijn minder frequent geworden en zullen wellicht ooit weer verdwijnen.
Voor de mensen in de ‘neue Bundeslander’, zoals de voormalige DDR nu wordt
genoemd, was het na de Wende enorm wennen. De wereld van DDR-woorden was
ingestort, en om mee te komen in de nieuwe staat, moesten ze razendsnel allerlei
typisch West-Duitse woorden leren, al was het alleen maar om de formulieren te
kunnen invullen. Het ging om politieke en ambtelijke termen (Arbeitslosengeld),
maatschappelijke woorden (Sozialarbeit, Gesamtschule), modewoorden (Outfit,
relaxen, Feeling), vreemde woorden (Know-how, Crashkurs, Countdown) en
vaktermen op allerlei gebied. Ook was het wennen aan de vele afkortingswoorden,
zoals Azubi (Auszubildende, ‘in opleiding’), Bafög
(Bundesausbildungsförderungsgesetz, oftewel: ‘studiebeurs’) en Kita
(Kindertagesstätte, ‘kleuterdagverblijf’). Deze talige aanpassing ging aanvankelijk
gepaard met veel gemopper en onzekerheid, maar is al met al snel verlopen, temeer
daar heel veel DDR-burgers naar de BRD-gebieden zijn verhuisd.
Er is een kleine groep van enkele honderden woorden overgebleven waar nog
altijd een Oost-Westvariatie lijkt te bestaan. Bekende voorbeelden zijn:
West-Duits
(Brat) Hähnchen

Oost-Duits
Broiler

betekenis
‘gebraden kip’

Diskjockey

Diskosprecher

‘dj’

Jeans

Niethose

‘spijkerbroek’

Plastik

Plaste

‘plastic’

Zielsetzung

Zielstellung

‘doel(stelling)’

Vatertag

Herrentag

‘Vaderdag’

Ook in de jongerentaal is regionale Oost-Westvariatie aangetroffen:
West-Duits
bärenstark

Oost-Duits
affenstark

betekenis
‘heel goed’

voll abgehen

voll losgehen

‘goed op gang komen’
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umhauen

wegfetzen

‘van je stuk brengen’

reinziehen

reindrehen

‘consumeren’

De afwijkingen díé er bestaan, kunnen dus iemands herkomst verraden, oftewel:
ze kunnen als zogeheten sjibbolet fungeren. Als een vrouw van zichzelf zegt: ‘Ich
bin Lehrer’, is ze met grote waarschijnlijkheid in de DDR opgegroeid. In
West-Duitsland is hier de vrouwelijke vorm gebruikelijk: ‘Ich bin Lehrerin.’ En zo
blijven de laatste talige resten van de Muur voortbestaan als regionale varianten
van het Standaardduits.

Verkiezing: uw favoriete Duitse woord in onze taal
Redactie Onze Taal
Wat zouden we zijn zonder het Duits? We mogen dan veel woorden uit het Engels
gebruiken, maar ook van onze oosterburen lenen we naar hartelust. Er is één groot
verschil: de Duitse leenwoorden lijken breder geaccepteerd. Verre van fremdkörper
dus, deze salonfähige woorden.
Welke zijn u het dierbaarst? Zijn dat veelvoorkomende woorden als sowieso,
überhaupt en rücksichtslos? Of woorden die doen denken aan de Duitstalige cultuur
(schlager, lederhose, glühwein)? Zijn ze bij voorkeur kort (schwung, tschüs, kirsch),
of juist lang, zodat je ze kunt uitspuwen met een dik Duits accent
(schwarzwalderkirschtorte, fingerspitzengefühl, hineininterpretieren)?
We zouden het graag van u horen. Kies uit onderstaande eerste selectie uw
favorieten (maximaal drie), en stuur die naar redactie@onzetaal.nl (of Raamweg
1a, 2596 HL Den Haag). Of nog makkelijker: klik ze aan op www.onzetaal.nl/duits.
Vermeld bij uw inzending liefst uw leeftijd en ook uw adres, want onder de inzenders
verdelen we tien exemplaren van de Van Dale taalgids Duits. Eten & drinken, en
drie van het Contrastief woordenboek.
In het januarinummer komen we terug op de verkiezing. Bis dann!

■ De kandidaten
Ach so, aha-erlebnis, an sich, angstgegner, ankeiler, anschluss, apfelstrudel, auf
wiedersehen, begeistert, bildungsroman, blitzkrieg, bühne, draufgänger, einzelgänger,
fingerspitzengefühl, fremdkörper, fundgrube, gefundenes Fressen, gesamtkunstwerk,
gestalttherapie, gesundes Volksempfinden, glühwein, gründlichkeit, heimat, heimwee,
himmelhoch jauchzend, hineininterpretieren, hüttenkäse, ich bin dabei, im/in Frage,
ins Blaue hinein, kaiserbrötchen, kaltstellen, kirsch, konditorei, krimi, lebensraum,
lederhose, leitmotiv, mein Gott, prinzipienreiterei, quatsch, rücksichtslos, salonfähig,
scheisse, schlager, schwalbe, schwarzwalderkirschtorte, schwung, sowieso, spielerei,
sturm-und-drang, tschüs, über- (als voorvoegsel), überhaupt, umfeld, umlaut, umwelt,
unheimisch, unverfroren, was ist los?, weltschmerz, wiedergutmachung,
wienerschnitzel, zeitgeist en zum Kotzen.
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Sprechen Sie Englisch? Nee, ik luister Duits
De voordelen van luistertaal
Gerda Blees
Technische Universiteit Delft
Nu het Duits in Nederland steeds meer terrein verliest, lijkt het
onvermijdelijk dat we straks allemaal Engels zullen spreken met onze
oosterburen. Maar het kan ook anders. Op veel plaatsen begrijpen
Nederlanders en Duitsers elkaar via ‘luistertaal’: ieder spreekt zijn eigen
taal en begrijpt die van de ander.

Duitsers en Nederlanders kunnen elkaar verstaan door ‘luistertaal’.
Foto: © Hemann Bredehorst

Het schriftelijk examen is 26 april, 28 mei het mondeling. Dat is over ruim een
maand.
- Das ist ja nicht schlecht.
- Nee, dat is prima.
- Sechsundzwanzig ist das?
- Ja.

Hier spreken Peter en Franz, collega's bij het Goethe-Institut in Amsterdam. Peter
is Nederlander, Franz is Duitser. Allebei spreken ze hun moedertaal en hoe vreemd
het voor een buitenstaander misschien ook klinkt, ze begrijpen elkaar perfect.
‘We noemen dit verschijnsel “receptieve meertaligheid” of “lingua receptiva”,’ zegt
taalwetenschapper Jan ten Thije van de Universiteit Utrecht, ‘maar toen ik mijn zoon
erover vertelde, vertaalde hij dat met “luistertaal”. Dat is precies wat het is, want om
zo te communiceren, moet je de taal van de ander leren “luisteren”. Geen spreektaal
dus, maar luistertaal.’
Ten Thije onderzocht in 2004 de Nederlands-Duitse gesprekken tussen Peter en
Franz bij het Goethe-Institut en heeft sindsdien veel over het onderwerp geschreven.
‘Voor onderzoekers is het tamelijk nieuw, maar in de praktijk bestaat het al heel
lang. Een paar eeuwen geleden was het in het Habsburgse rijk zelfs officieel beleid
dat mensen uit verschillende gebieden in hun eigen taal tegen elkaar spraken.
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Tegenwoordig zie je het vooral in internationale organisaties, meertalige families
en grensgebieden.’

■ Gelijkwaardig
Luistertaal is interessant omdat het een gelijkwaardige vorm van communicatie is.
Ten Thije: ‘Als in een gesprek een van beiden de taal van de ander spreekt, zal hij
zich slechter kunnen uitdrukken, en is hij in het nadeel. En zelfs een lingua franca
als het Engels is niet voor iedereen even makkelijk. Bij luistertaal heb je dat probleem
niet.’
Ten Thije is een van de begeleiders van het onderzoek naar Nederlands-Duitse
luistertaalgesprekken dat is uitgevoerd door Roos Beerkens, promovenda bij de
Westfälische Wilhelms-Universität in Münster. Ze maakte opnamen van
vergaderingen bij overheden en non-profitorganisaties in het grensgebied waarbij
deelnemers allemaal hun moedertaal spraken. ‘Bij één organisatie is dat vanzelf zo
gegroeid, maar meestal is het afgesproken, met het argument dat mensen zich in
hun moedertaal beter kunnen uitdrukken. En soms is het principe van gelijkheid
belangrijk, zoals voor Nederlandse en Duitse provinciebestuurders. In het verleden
moesten Nederlanders zich aanpassen aan Duitsers, maar in deze samenwerking
zijn ze gelijkwaardig. Dus vinden ze het eerlijker dat iedereen zijn eigen taal spreekt.’
Dat dat soms onnatuurlijk voelt, weet ze uit eigen ervaring. ‘Zelf praat ik ook
Nederlands tegen sommige Duitse collega's. Maar vaak heb ik toch de neiging om
over te schakelen op het Duits, vooral als ik denk dat het Nederlands van de ander
niet zo goed is als mijn Duits.’

■ Verwante talen
Om een luistertaalgesprek te kunnen voeren, heb je wel wat kennis nodig van de
taal van de ander. Bij sommige talen gaat dat vanzelf. Beerkens: ‘Scandinavische
talen zoals het Zweeds, Deens en Noors lijken zó op elkaar dat iemand die een van
die talen kent, de andere twee ook begrijpt. In Scandinavië zie je dan ook vaker dat
mensen uit verschillende landen in hun moedertaal met elkaar praten.’
De verwantschap tussen het Duits en het Nederlands is minder sterk, dus moeten
deelnemers elkaars taal op de een of andere manier al kennen. ‘De mensen in de
vergaderingen waar ik naar kijk, wonen in het grensgebied en komen daardoor
geregeld in contact met de taal van hun collega's. Maar dan nog zijn er weleens
misverstanden die met taalvaardigheid te maken hebben’, vertelt Beerkens.
‘Deelnemers zijn daar erg op bedacht. Door uitspraken samen te vatten en te
herformuleren in allebei de talen, lossen ze misverstanden snel op.’
Toch hoef je een vreemde taal in een luistertaalgesprek niet zo goed te kennen
als wanneer je hem moet spreken. Wie zelf weleens een gesprek voert in een
vreemde taal, weet dat het vaak makkelijker is om de ander te begrijpen dan om
een passend antwoord te for-
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muleren. Welk taalniveau je precíés nodig hebt om luistertaal te kunnen gebruiken,
is echter nog niet bekend. ‘In Utrecht is in september een onderzoeksproject gestart
waarin dat wordt nagegaan. Dat onderzoek is gericht op de meertaligheid in Estland’,
vertelt Ten Thije.

■ Sleutelwoorden
De deelnemers aan de vergaderingen die Beerkens heeft gesproken zijn positief
over luistertaal. ‘Ze vinden het makkelijk dat ze zich in hun eigen taal kunnen
uitdrukken, maar ze merken wel dat het veel concentratie vraagt. Elke keer als
iemand iets zegt in een andere taal, moet je dat voor jezelf vertalen voordat je kunt
reageren. Dat omschakelen kost veel energie.’
Een van de manieren waarop deelnemers dat oplossen, is het gebruik van
sleutelwoorden. Van die woorden gebruikt iedereen in het gesprek alleen de Duitse
of alleen de Nederlandse variant. Beerkens: ‘Meestal zijn dat centrale begrippen
die voor alle aanwezigen een duidelijke betekenis hebben.’
Ten Thije ziet op termijn veel mogelijkheden voor luistertaal. Het hoeft volgens
hem niet veel moeite te kosten om die te leren toepassen. ‘Je kunt daarvoor
luistercursussen ontwikkelen, waarmee je heel gericht vanuit je eigen taal een
andere taal leert begrijpen. Zulke cursussen bestaan al voor leesvaardigheid. Ze
leren je om lettergroepen en woorduitgangen in een vreemde taal te koppelen aan
die van je eigen taal. Voor luistervaardigheid werkt het hetzelfde, maar dan met
klanken in plaats van letters. Zoals de Duitse uitgang -ung, die correspondeert met
het Nederlandse -ing, en de Duitse uitgangen -keit en -heit, die overeenkomen met
het Nederlandse -heid. En zulke regels bestaan natuurlijk ook voor andere verwante
talen, zoals Spaans en Portugees of Fins en Estisch.’
Daarbij moeten mensen ook leren hoe ze kunnen omschakelen naar de
‘luistertaalmodus’. Ten Thije: ‘Als je eenmaal hebt afgesproken om luistertaal te
gebruiken, hoef je daar niet meer over na te denken, maar hoe kom je tot zo'n
afspraak? Ook dat moet je leren om luistertaal onder de knie te krijgen.’
Voor meer informatie zie www.onzetaal.nl/luistertaal.
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Horstlog
Deutsche Sprachwelt

Deutsche Sprachwelt is zo'n tijdschrift waarin iedereen het met elkaar eens is. Alle
artikelen hebben ongeveer dezelfde strekking, en daardoor doet het soms denken
aan de Wachttoren of het Pijprokers nieuwsblad, dat de firma Niemeyer vroeger
uitgaf. Ik vermoed dat de redactie, voorzover ze niet zelf de kolommen vult, enkel
gelijkgezinden aan het woord laat.
De uitgedragen mening is duidelijk genoeg, namelijk dat het niet goed gaat met
de Duitse taal, en dat daar iets aan gedaan moet worden. Het grootste probleem is
de toevloed van Engelse woorden. Maar ook de uitspraak van het Duits op radio
en televisie laat veel te wensen over, de spelling is niet in orde, net zomin als het
onderwijs, en te veel wetenschappelijke onderzoekers publiceren in het Engels.
Maar er gloort licht. Op 18 januari 2007 is, mede door toedoen van voormannen
en -vrouwen van Deutsche Sprachwelt, de ‘Neue Fruchtbringende Gesellschaft’
opgericht. Dat is de wederopstanding van de oude Fruchtbringende Gesellschaft,
een taalacademie naar Italiaans en Frans model, opgericht te Weimar in 1617, maar
na een kleine honderd jaar ter ziele gegaan. De Nieuwe Vruchtbrengende
Maatschappij is gevestigd in Köthen, in het Vorst Ludwighuis, Schlossplatz 5. Grote
verwachtingen heeft men van die organisatie, maar het is me niet duidelijk waar die
op gebaseerd zijn. Ondertussen doet natuurlijk ook Deutsche Sprachwelt zijn werk,
naast diverse gelijkaardige verenigingen en organisaties.
De grote saaiheid van een blad vol bijdragen die allemaal dezelfde kant op wijzen,
verhindert niet dat af en toe een artikel heel informatief is. Zo staat er in het voorbije
winternummer een leerrijk stuk over de halfslachtige politiek van de Europese Unie
tegenover het Duits (‘Kein Europa ohne Deutsch’), en een ander over de
strubbelingen om het Duits in de grondwet te doen opnemen. Ik bedoel: men behoeft
het over de voorgestelde oplossingen niet eens te zijn om toch waardering te hebben
voor een zaakrijk overzicht. In Onze Taal worden we met deze thema's niet verwend.
Daar staat wel tegenover dat in Onze Taal veel en genuanceerd verteld wordt over
de taal zelf, terwijl voor Deutsche Sprachwelt de Duitse taal een gegeven lijkt te zijn
waar verder geen woorden aan verspild hoeven te worden; het gaat er slechts om
dat die taal ‘verdedigd’ wordt, en dat het ‘goede’ gebruik, waarover ook geen twijfel
bestaat, verbreid wordt. Plus natuurlijk dat het Engels bestreden moet worden.
Het Duitse taalgebied is erg in de weer met zijn taal. Dat blijkt onder andere uit
de stroom titels die er zoal besproken worden, zoals Sprache, wohin? (Johannes
Dornseiff), Deutsch raus - Englisch rein. Vom Abdanken einer grossen Kultursprache
(Dieter Föhr), Winken, wank, gewunken? (Gerhard von Harscher) en Trichter ohne
Denglisch (Rudolf Erler), om ons tot de meest recente publicaties te beperken. Het
komt me voor dat de bezorgdheid om de eigen taal in Duitsland een beetje groter
is dan in Nederland, en twee beetjes groter dan in Vlaanderen.
Joop van der Horst
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Ton den Boon
Net als in de film
Sissi-jurk
Van dirty dancing tot killingfields en van out of Africa tot una giornata
particolare: tientallen woorden die oorspronkelijk alleen bekend
waren van een film, zijn de laatste decennia onze taal
binnengeslopen. De afgelopen jaren besprak Ton den Boon,
hoofdredacteur van de grote Van Dale, ze om de maand. Hier de
laatste aflevering.
In 1955 werd Sissi uitgebracht, een kostuumdrama over de jonge jaren van Elisabeth,
een jong adellijk meisje uit Beieren dat de aandacht van haar neef op zich weet te
vestigen: de Oostenrijks-Hongaarse keizer Franz Joseph. Eigenlijk was dat helemaal
niet de bedoeling: Sissi's oudere zus Néné (officieel: Helene) was voorbestemd om
met Franz Joseph te trouwen. Het lot beschikte echter anders, en de film toont hoe
tijdens groots opgezette bals, waarbij lieftallige meisjes in betoverende hoepeljurken
bevallig dansen met charmante heren in elegante uniformen, de vonk overspringt
tussen Franz Joseph en Sissi. Er zijn nog wel wat strubbelingen voordat de jonge
gelieven kunnen trouwen, want de moeder van de aanstaande bruidegom,
aartshertogin Sophie, is niet erg onder de indruk van Elisabeth, maar ten slotte staat
ze het huwelijk toch toe. De film eindigt dan ook met een ware apotheose voor Sissi:
een droomhuwelijk in een droomjurk met een droomprins (nou ja, een droomkeizer
dus).

■ Tuttige hoofdstad
De film werd een overweldigend succes. Alleen al in Oostenrijk en Duitsland zagen
maar liefst zo'n 25 miljoen mensen de film in de bioscoop (en daarna zouden nog
eens miljoenen mensen de film op tv zien, vooral rond Kerst). Daarmee werd Sissi
de op een na grootste kaskraker in de geschiedenis van de Duitstalige filmindustrie
(na het in Nederland relatief onbekende Der Förster vom Silberwald). Ook in de rest
van Europa sloeg de film aan. Geen wonder dat regisseur Ernst Marischka werd
gevraagd een vervolg te maken, opnieuw met de mooie actrice Romy Schneider in
de rol van Sissi. Dat werd in 1956 Sissi - die junge Kaiserin. Weer een jaar later
werd de Sissi-trilogie afgesloten met Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin. Hoewel
ook deze films zwaar geromantiseerd zijn, maken ze wel duidelijk dat het
‘droomhuwelijk’ van de echte Sissi in feite helemaal niet zo gelukkig was.
Al snel begonnen woorden als sissiromantiek af en toe op te duiken in het
Nederlands. Zo sabelt in 1962 een literatuurrecensent van de Leeuwarder Courant
een boek neer waarmee volgens hem ‘zelfs de meest vurige liefhebbers van
sprookjes en “Sissi”-romantiek’ moeite zouden hebben. ‘Hollywoodromantiek’ zouden
we tegenwoordig zeggen, want hoewel er in de media nog weleens sprake is van
‘huwelijken vol Sissi-romantiek’ (Gelders Dagblad, 22 maart 2003), is dat woord
sissiromantiek nooit echt doorgedrongen in onze taal. Misschien wel omdat die
romantiek allang niet meer bestaat, zelfs niet in Wenen, zoals blijkt uit deze passage
uit de Volkskrant van drie jaar geleden: ‘Het meisje achter de kassa van het Sigmund
Freudmuseum heeft een kleine tribal tattoo op haar arm. Wat is er gebeurd met
Wenen, de tuttigste hoofdstad van Europa, met zijn Sachertorte, Mozartkugeln en
zoete Sissi-romantiek?’
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■ Droomwens
De woorden sissi-jurk en sissi-japon zijn veel succesvoller gebleken in onze taal.
Geen wonder, want van het kostuumdrama Sissi herinner je je uiteindelijk vooral
haar mooie gewaden. Nog altijd worden er (witte) trouwjurken aangeboden van het
model ‘Sissi’: hoepeljurken met een strak lijfje. Je kunt haast geen verslag van een
bruidsmodeshow lezen zonder dat het woord valt.

De filmklassieker Sissi uit.1955 heeft zijn sporen nagelaten in het Nederlands.

Voor menig meisje is het dragen van een sissi-jurk, al is het maar één keer in
haar hele leven (haar huwelijk natuurlijk!), een droom, die helaas niet voor iedere
vrouw uitkomt. Zo liet het Eindhovens Dagblad in 1995 ene Marion aan het woord,
die zes jaar voor de invoering van het homohuwelijk nog somber gestemd was over
het in vervulling gaan van haar wens: ‘Marion had een droomwens: ooit een
Sissy-trouwjurk dragen. “Maar ik hou van een vrouw, dus dat kon niet.”’ (Let ook op
de spelling van Sissi, die sowieso erg varieert: soms met y, soms ook met maar één
enkele s tussen de i's.) Bovendien is het uit oogpunt van lichaamsbouw niet voor
iedereen weggelegd in zo'n sissi-jurk te trouwen, zo stond twee jaar geleden in
Trouw: ‘Alleen een heel dun veertienjarig meisje bleek zich uiteindelijk met moeite
en met ingehouden adem in een van de Sissi-jurken te kunnen wurmen.’
Droomjurk of jurk om alleen maar van te dromen, duidelijk is dat sissi-jurk in onze
taal zó ingeburgerd is dat het eigenlijk verbazingwekkend is dat het woord nog niet
in Van Dale staat - iets wat in de volgende editie zal veranderen.
In de nieuwe jaargang van Onze Taal begint Ton den Boon een nieuwe
rubriek, waarin hij ons inwijdt in de nieuwe woorden van de multiculturele
samenleving.
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Taaltest
taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1.

a.
b.
c.

abc'tje
a-b-c'tje
ABC-tje

2.

a.
b.
c.

Einzelgänger
einzelganger
einzelgänger

3.

a.
b.
c.

in arre moede
in arren moede
in arren moeden

4.

a.
b.
c.

sowieso
zowiezo
zo-wie-zo

5.

a.
b.
c.

vaporisator
vaporissator
vapporisator

B. Vergroot uw woordenschat
1. aks
a.
a.
a.
2. bratsch
a.
b.
c.

bijl
onverschillig
raaf

altviool
braadpan
kletspraat

3. knipperbol
a. iemand wiens relatie nu eens aan, dan weer uit is
b. sherrycocktail
c. stroboscoop
4. putsch
a.
b.
c.

grap
schoorsteenveger
staatsgreep

Onze Taal. Jaargang 78

C. Zoek de fouten
1. De stuccadoor Bernd Müller had al 's morgens vroeg de wanden
gespachtelputzt, zodat een of meer collega's ze de volgende dag kon sausen.
2. Toen alles spik-en-span was en Bernd een van de vele konditoreis op de
Kürfurstendamm binnen was gegaan, dronk hij drie glazen Wiener melange
en at een fenominabele mozartkugel.

D. Extra
Welke woorden uit de volgende zin zijn leenvertalingen uit het Duits?

Plankenkoorts is weliswaar een doelmatige leenvertaling, maar dergelijke
fratsen leiden zonder meer tot verloedering van ons taaleigen.
De antwoorden vindt u op bladzijde 325 van dit nummer.

Spaan
Twain
‘Iemand die geen Duits heeft gestudeerd kan zich niet voorstellen wat een
verbijsterende taal het is’, schreef Mark Twain in zijn essay ‘The Awful German
Language’. Elke Amerikaanse columnist, of humorist, van Robert Benchley, James
Thurber, S.J. Perelman tot Woody Allen, heeft in badinerende zin geschreven over
het Duits. Het is allemaal begonnen bij Mark Twain, zoals de notie van de satirische
column ‘an sich’ bij hem vandaan komt.
Het best kan men het hele artikel van twintig pagina's lezen. Ik zal er in dit bestek
wat bloempjes uit plukken.
Twain beklaagt zich erover dat het werkwoord in Duitse zinnen helemaal achteraan
komt en in kranten niet zelden naar de volgende pagina verhuist, waar het, als de
zetters zich gaan haasten, soms het lood niet haalt en het loodje legt.
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‘Of course, then, the reader is left in a very exhausted and ignorant state.’ (Omdat
ik het als blasfemisch beschouw, zal ik Twain verder niet vertalen.)
Hij betoogt dat ze in deze taal persoonlijke voornaamwoorden beter helemaal
weg kunnen laten. Neem het woordje sie. Het kan ‘u’ betekenen, en ‘zij’ en ‘haar’
en ‘het’ en ‘ze’ en ‘hen’. Zo'n arm klein drieletterwoordje dat het werk van zés moet
doen. En denk aan de wanhoop van hen die nooit weten welke van de zes
betekenissen de spreker bedoelt.
‘This explains why, whenever a person says sie to me, I generally try to kill him,
if a stranger.’
Over het verbuigen van bijvoeglijke naamwoorden: ‘Difficult? Troublesome? These
words cannot describe it.’
In het geslacht van Duitse woorden zit immers geen enkele logica. Een been is
onzijdig, een hand vrouwelijk en het lichaam zelf mannelijk. Hieruit kan geen mens
wijs.
Een bij alle Amerikaanse columnisten terugkerende bron van vermaak is de lengte
van sommige woorden. Twain noemt: Waffenstillstandsunterhandlungen en, nog
langer: Generalstaatsverordnetenversammlungen.
Dan deze alinea:
Juli 1. In the hospital yesterday, a word of thirteen syllables was
successfully removed from a patient - a North German from near Hamburg;
but as most unfortunately the surgeons had opened him in the wrong
place, under the impression that he contained a panorama, he died. The
sad event has cast a gloom over the whole community.
Twain ziet ook voordelen: de hoofdletters aan het begin van een zelfstandig
naamwoord, alle woorden die een vredig gezinsleven beschrijven, die de liefde
behandelen, woorden die hun licht laten schijnen over weiden en wouden, over
vogels en bloemen, de geuren en de zon in de zomer en het maanlicht van vredige
winternachten.
Voor zulke beschrijvingen kun je niet beter terecht dan in het Duits.
Maar de dativus, de derde naamval? Een esthetische dwaasheid. Hij kan
weg. Ten slotte suggereert Twain noodzakelijke wijzigingen:
-

schuif het werkwoord verder naar voren;
herschik de geslachten;
gebruik Engelse scheld- en vloekwoorden;
schrap lange woorden;
stop eerder met de zin. Haben sind gewesen gehabt haben geworden sein,
vormen slotakkoorden die weglopen;
- geen bijzinnen!

Deze veranderingen zijn noodzakelijk aangezien je Engels in dertig uur leert, Frans
in dertig dagen en Duits in dertig jaar, zegt Mark Twain, schrijver van Huckleberry
Finn, wiens literaire onfeilbaarheid in tegenstelling tot anderen geen dogma nodig
heeft.
Henk Spaan
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Redactie Onze Taal
Tamtam
‘Es ist Deutschland hier’
Guido Westerwelle, de leider van de Duitse liberale FDP en sinds de verkiezingen
van september de gedoodverfde nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, heeft
onlangs voor opschudding gezorgd. Hij verklaarde bij officiële gelegenheden alleen
Duits te willen spreken.
Tijdens een persconferentie weigerde hij een vraag van een BBC-journalist in het
Engels te beantwoorden. ‘Es ist Deutschland hier’, zei hij. De journalist vroeg
vervolgens in het Engels of hij de vraag dan in het Duits wilde beantwoorden, waarop
de lichtelijk geïrriteerde Westerwelle uiteenzette dat er in Engeland van uit wordt
gegaan dat iedereen Engels spreekt, en dat daarom in Duitsland ook mag worden
verwacht dat er Duits wordt gesproken. Uiteindelijk schoot een collega-journalist te
hulp door de vraag in het Duits te stellen. Ongelukkig genoeg bleek toen ook nog
eens dat de vraag al eerder beantwoord was, in het Duits.
Volgens Westerwelle heeft zijn houding niets te maken met zijn beheersing van
de Engelse taal, want die is naar eigen zeggen goed. Het gaat om iets anders. In
een interview met de Duitse krant Bild zei hij: ‘De Duitse taal is wondermooi, en ik
zie geen reden waarom wij ons zouden moeten schamen voor onze eigen taal.’

FDP-leider Guido Westerwelle: ‘Alleen Duits.’
Foto: Ziko van Dijk

Inmiddels is er in Duitsland discussie ontstaan over de vraag of Westerwelle op
deze manier eigenlijk wel geschikt is voor het ambt van minister van Buitenlandse
Zaken.

Taaltoets inburgering moeilijker
Het kabinet wil strengere eisen stellen aan importbruiden, ook op het gebied van
hun beheersing van het Nederlands. Op die manier moet het makkelijker worden
om te voorkomen dat vrouwen onder dwang uit het buitenland worden gehaald en
hier in een afhankelijke positie terechtkomen.
In een brief aan de Tweede Kamer hebben de ministers Van der Laan (Wonen,
Wijken en Integratie) en Hirsch Ballin (Justitie) aangekondigd de mogelijkheden te
onderzoeken om de leeftijd waarop importbruiden naar Nederland mogen komen,
te verhogen. Ook schreven ze van plan te zijn het niveau van de mondelinge taaltoets
die mensen in het buitenland moeten afleggen te verzwaren, en een schriftelijk
examen in te voeren.
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Taalprijzen
VVD-leider Mark Rutte heeft de Klare Taalprijs gewonnen. Dat is een jaarlijkse
onderscheiding die de ‘Jargonbrigade’ van de Nationale Jeugdraad toekent aan het
Kamerlid dat zich het helderst uitdrukt tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.
Daarnaast wordt door dezelfde organisatie ieder jaar de Zwetsprijs uitgereikt aan
de meest onduidelijk formulerende politicus. Die dubieuze eer was weggelegd voor
Agnes Kant, fractievoorzitter van de SP.
Ook het Nederlands Debat Instituut reikte naar aanleiding van de Algemene
Beschouwingen een prijs uit. Volgens hen was Alexander Pechtold, fractievoorzitter
van D66, de beste debater.
Intussen kreeg de Vlaamse schrijver Erwin Mortier een heel andere bekroning.
Hij ontving de Tzum-prijs voor de mooiste literaire zin. De winnende zin is afkomstig
uit zijn roman Godenslaap en luidt: ‘Ik volg de cadans van mijn handschrift en zoek
naar de in letters gestolde, kwezelachtige wellust van het meisje dat ik ooit geweest
moet zijn, het wicht dat op de drempel van haar adolescentie haar schriftuur even
strak aantrok als de dunne lederen veters waarmee ze haar laarsjes dichtreeg - hoe
ze het vlees van het woord in de baleinen van de zinsbouw dwong, tot haar eigen
lijf vol striemen stond en ze naar uitbraak verlangde.’

Slecht presterende scholen harder aangepakt
De staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt (Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap) willen meer bevoegdheden om op te treden tegen scholen die slecht
presteren. Ze hebben een wetsvoorstel ingediend dat de overheid de mogelijkheid
biedt om in te grijpen als een school langdurig niet aan minimale leerresultaten
voldoet. Te denken valt aan het sluiten van openbare scholen en het stopzetten van
de bekostiging van bijzondere scholen. Bij de beoordeling van de scholen zal vooral
worden gekeken naar de vakken die de basis vormen voor schoolsucces: rekenen
en taal.
Onlangs werden al de rijksbijdragen opgeschort van twee slecht presterende
scholen, de As Siddieq in Amsterdam en de Nieuwe School in Culemborg.

Nederlands van hijskraanmachinisten schiet tekort
Hijskraanmachinisten maken zich grote zorgen over de veiligheid op grote
bouwplaatsen in Nederland. Daar werken steeds vaker hijskraanmachinisten uit
Oost-Europese landen, die soms amper Nederlands spreken. Dat kan leiden tot
levensgevaarlijke situaties. ‘Het wachten is op het eerste grote ongeval’, aldus Jan
Bootsma, voorzitter van de belangenvereniging voor zelfstandige
hijskraanmachinisten.
De Beroepsvereniging Interim Machinisten pleit voor een strengere controle en
toetsing door de Arbeidsinspectie.
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Frank Jansen
Hom of kuit
Meer Duits 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.
Vroeger kregen leerlingen drie verplichte vreemde talen (Frans, Duits en Engels);
tegenwoordig slechts één: Engels. Natuurlijk kunnen leerlingen die twee andere
talen (als er een docent voor is) wel kiezen, maar dat doen er maar weinig. Bijgevolg
zijn er maar weinig mensen van onder de dertig die het Duits beheersen. Is het
wenselijk dat leerlingen meer gestimuleerd worden om Duits als tweede vreemde
taal te leren?

Voorstander

Met het stimuleren van het Duits, de taal van onze voornaamste handelspartner,
helpen we in de eerste plaats onszelf. Natuurlijk kunnen Nederlanders en Duitsers
best met elkaar in het Engels converseren, maar voor een goed, meer dan
oppervlakkig contact is het beter als een van de twee op de taal van de ander
overschakelt. Ik heb tenminste nog nooit gehoord van een Duits-Nederlands echtpaar
dat thuis Engels sprak. Nederlanders met een beetje gevoel voor verhoudingen
zullen beseffen dat zij zich als sprekers van de kleinste taal aan de Duitsers moeten
aanpassen.
Maar dit zwaarwegende handelsargument is niet het enige. Voor Nederland geldt
dat het Duits de enige echte buurtaal is. Om Fransen of Engelsen te spreken, moet
je niet alleen de grens over, maar ook door Vlaanderen of de zee over. Dat verklaart
wellicht de structurele, innige regionale contacten tussen Nederland en Duitsland
op ambtelijk, politiek en cultureel niveau. Maar die contacten gedijen alleen bij een
grondige beheersing van de andere taal. Het lijkt wel alsof de Duitsers daar meer
van doordrongen zijn dan de Nederlanders, gezien de grote belangstelling voor de
Nederlandse taal op Duitse scholen en universiteiten.

Tegenstander
Voorstanders van meer onderwijs in Duits schermen vaak met dat betere, diepere
contact dat Nederlanders met Duitsers hebben als ze Duits spreken. Ik neem dat
graag aan, zo gauw er een bewijs bij gepresenteerd wordt. Bovendien vraag ik me
af of beide partijen van dat diepere contact profiteren. Zijn dat niet voornamelijk
diegenen die hun eigen moedertaal kunnen blijven spreken? Dat zijn in dit geval de
Duitsers. Uit de hele gedachte spreekt een groot wantrouwen tegenover het grote
Europese experiment dat nu gaande is, waarin alle volkeren (behalve de Britten) in
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hun contact met buitenlanders zich van een vreemde taal moeten bedienen. Waarom
zou dat per se tot oppervlakkigheid leiden? Bovendien, als blijkt dat diepgang
inderdaad ontbreekt, zijn mensen handig genoeg om voor dat probleem een
oplossing te zoeken.

Maar stel dat meer Duits op school wenselijk zou zijn, is dat dan eins-zweidrei
geregeld? Dat valt te betwijfelen, want op onze middelbare scholen mogen de
kinderen zelf hun profiel kiezen. En die kiezen op grond van hun onderbuikgevoelens.
De favoriete profielen zijn gericht op een - laten we zeggen - bepaald soort
vakantiebesteding en de manier waarop je het daarvoor benodigde geld snel verwerft.
Een profiel met Spaans en economie.

Wat vindt u ervan? Moet het Duits op school gestimuleerd worden?
Geef voor 23 november uw mening op onze website:
www.onzetaal.nl/homofkuit. Of stuur een briefkaart met ‘Duits op school
stimuleren’ of ‘Duits op school niet extra stimuleren’ naar de redactie van
Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In de volgende aflevering de
uitslag.

Uitslag vorige stemming
Moet de regel voor de slot-n van onbepaalde telwoorden afgeschaft worden? Oftewel:
zouden we af moeten van de regel dat beide(n) in een zin als ‘Ze waren beide(n)
gevallen’ een n krijgt als het naar mensen verwijst, maar niet als het om dieren gaat,
of om dingen?
U blijkt bijzonder gehecht aan deze lastige regel: 129 inzenders (74%) willen hem
handhaven. Deze schrijvers is het gelukt om hem te leren, en ze waarderen het
subtiele betekenisverschil dat je ermee kunt uitdrukken.
Een minderheid van 45 inzenders (26%) heeft problemen met de regel. Opmerkelijk
vind ik dat veel kritiek zich niet richt op die relatief lastige grammaticale kwestie ‘wel
of geen n’. Nee, veel mensen blijken zich eraan te storen dat ‘dieren’ bij de ‘dingen’
horen en niet bij de mensen. Dieren hebben ook recht op een n!

Antwoorden Taaltest
(zie pagina 323)
A. Spelling
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1.
2.
3.
4.
5.

a. abc'tje
c. einzelgänger
b. in arren moede
a. sowieso
a. vaporisator

B. Woordenschat
1.
2.
3.
4.

a. bijl
a. altviool
b. sherrycocktail
c. staatsgreep

C. Zoek de fouten
1. stukadoor, konden, sauzen mag ook.
2. spic en span, konditoreien, Kurfürstendamm, wienermelange, fenomenale.

D. Extra
Plankenkoorts, doelmatig, leenvertaling, fratsen, zonder meer en verloedering zijn
allemaal ooit letterlijk uit het Duits vertaald.
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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 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.

Ondersnor [1]: potverdommetje, mouche, soulpatch
Frits J. Mostert - Leeuwarden
Joop van der Horst vraagt zich in de septemberaflevering van zijn ‘Horstlog’ af hoe
je het soort ‘sikje op de kin’ noemt dat hij aantrof bij vertaler Harm Damsma, die met
zijn co-vertaler Niek Miedema werd geportretteerd in het juli/augustusnummer. Van
der Horst suggereert de benaming ondersnor, en daagt Damsma en passant uit
daar een Engelse of Franse vertaling voor te verzinnen.
Maar als we Van Dale mogen geloven bestaan er al twee goede Nederlandse
woorden voor, namelijk het charmante potverdommetje, en het leenwoord mouche
(‘vlieg’). En ik vermoed dat het Damsma maar weinig moeite zal kosten om uit te
komen bij de Engelse vertaling soul patch.

Ondersnor [2]: lipsikje
Mimi Polet - Utrecht
Met genoegen las ik de column van Joop van der Horst in het septembernummer
van Onze Taal, waarin hij op zoek is naar een bruikbaar woord voor een bepaald
type gezichtsbeharing bij mannen, tussen de onderlip en de kin. Hij stelt ondersnor
voor, maar zelf gebruik ik hiervoor al sinds lange tijd lipsikje. Het woord sikje geeft
aan dat het zich onder de mond dient te bevinden en dat het niet een hele baard
betreft; de aanduiding lip geeft de hoogte van het sikje in het gezicht aan; de
verkleinvorm duidt aan dat het om slechts weinig beharing gaat. Gezien de reacties
in mijn omgeving is het een bruikbaar woord: ik hoef het nooit uit te leggen.

Ondersnor [3]: Unterlippenbart, soul patch, mouche
Hink Speulman - Buitenpost
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Als notoire baarddrager wil ik graag reageren op de column van Joop van der Horst
in het septembernummer, waarin hij op zoek is naar een woord voor een plukje
kinbeharing. Ontegenzeggelijk een leuk en origineel onderwerp, alleen doet het
door hem voorgestelde woord ondersnor mij denken aan beharing op een geheel
andere plaats van het lichaam. Op zoek dus naar een beter alternatief.
Uit het Duits ken ik het woord Unterlippenbart (‘ein kleines Bärtchen in Form eines
Dreiecks, das man unterhalb der Lippen trägt’, aldus de website Trendfrisuren.eu),
en uit het Engels de artistieke aanduiding soul patch, maar eveneens het chique
mouche (‘a small patch of hair just below the lower lip’). Dit uit het Frans afkomstige
woord (dat daar ‘vlieg’ betekent, maar ook als aanduiding voor de ondersnor gebruikt
wordt) blijkt ook in het Nederlands in gebruik te zijn. Op de website Kapsel.net (‘Alles
over kapsels, mode & haar van om het even waar’) wordt de desbetreffende
haardracht aangeduid met ‘de kleine baard of het streepje’. Er is dus geen noodzaak
tot taalvernieuwing: mouche is prima te gebruiken.

Ondersnor [4]: clitorisborstel
Een Studentenmoeder - Amersfoort
Naar aanleiding van Joop van der Horsts column over de ‘ondersnor’ het volgende:
in studentenkringen noemt men het door hem bedoelde plukje haar een
‘clitorisborstel’ of ‘kutschrobber’.

Mijn ‘ondersnor’
Harm Damsma - Voorburg
In het septembernummer van Onze Taal onderwerpt Joop van der Horst mijn
konterfeitsel, zoals dat in een vorig nummer van het blad stond afgedrukt, aan een
minutieus onderzoek. Vrijwel geen onderdeel van mijn fysieke verschijning ontgaat
zijn adelaarsblik. Uiteindelijk spitst zijn opsomming van uiterlijke kenmerken zich
toe op het kleine plukje haar dat ik op mijn onderlip laat groeien. Daarbij constateert
de columnist dat voor iets dergelijks in het Nederlands vreemd genoeg geen apart
woord bestaat. Dat is inderdaad merkwaardig, zeker wanneer men bedenkt dat een
dergelijk groeiseltje niet alleen heden ten dage veel mannen siert (over de keuze
van dat laatste woord valt uiteraard te twisten), maar ook in het verleden tal van
mannen tot (vermeende) verfraaiing heeft gediend. Van Michiel Adriaansz. de Ruyter
(nou ja, van elke zichzelf respecterende zeeheld uit die tijd) tot Frank Zappa hebben
heren der schepping zo'n haarplukje op hun onderlip gecultiveerd.
Gelukkig laat de columnist het niet bij het signaleren van bovengemeld tekort,
maar gaat hij zelf naarstig op zoek naar een term die in de leemte zou kunnen
voorzien. Na enig wikken en wegen kiest Van der Horst ten slotte voor het
zelfontworpen neologisme ondersnor, al geeft hij onmiddellijk toe dat daar ‘eveneens
bezwaren aan kleven’.
Die (door Van der Horst niet nader aangeduide) bezwaren lijken mij van tweeërlei
aard. Om te beginnen van plastische. Voor mij is het woord ondersnor niet beeldend
genoeg. Ik merk dat ik mij bij het gangbare woord snor automatisch een geheel
begroeide bovenlip voorstel, en mutatis mutandis bij het woord ondersnor een
volkomen begroeide onderlip (terwijl daar duidelijk noch bij Michiel, noch bij Frank,
noch bij mij sprake van is).
Een nog groter bezwaar lijkt mij dat het woord ondersnor zo weinig badinerend
van aard is. Naar mijn gevoel vraagt een dergelijk compensatoir, cosmetisch
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haartoefje om een welluidende, speelse naam. Naar nu blijkt bestaan er al een paar
officiële benamingen voor mijn ‘zielenmoesje’ (waar zouden wij zijn zonderde lezers
van Onze Taal!), alleen... zijn die nu echt beeldend of beeldig?

Popmuzikant Frank Zappa: beroemd drager van een ‘lipsikje’. Of is het een ‘mouche’? Of
een ‘soul patch’?

Van Rob Bartelds, die ooit (al vóór Van der Horst) de kwestie bij mij had
aangekaart, kreeg ik enkele suggesties die wél in zeker opzicht aan het criterium
van speelsheid beantwoorden, te weten befborsteltje
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(dat m.i. alleen al vanwege de alliteratie de voorkeur verdient boven het
clitorisborsteltje van de helaas anonieme studentenmoeder), sikkeneur en zappaatje.
Ik geef hierbij de woorden graag ter overweging. En wat de (mij tot dusver ook
onbekende) Engelse benaming soul patch betreft: googelen leerde mij: ‘any
self-respecting stylish male has one’. Blijk ik even bij de tijd te zijn!
Maar laat ik terugkeren naar Van der Horst. Want wat hij uiteindelijk wil weten, is
wat ‘een top-vertaler als Damsma’ met zijn (= Van der Horsts) vondst ondersnor
zou doen, als hij de desbetreffende column zou moeten vertalen, ‘laten we zeggen
in het Engels of het Frans’. Welnu, de vraag stellen is hem beantwoorden, lijkt mij.
Want wat zou ik (top-vertaler of niet) na Van der Horsts voorzet anders kunnen
bedenken dan het zowel in het Engels als in het Frans (en waarom niet ook in het
Nederlands) inzetbare soustachel

Jip-en-janneketaal
Louise Cornelis - Rotterdam
Uit het artikel ‘Zeg het in jip-en-janneketaal’ van Jacqueline Evers-Vermeul en Ted
Sanders (Onze Taal september) zou de indruk kunnen ontstaan - al wordt het niet
met zoveel woorden beweerd - dat de voormalige VVD-voorzitter Bas Eenhoorn
hetwoord in 2002 heeft bedacht. Het kan best zijn dat de term toen in de politiek is
geïntroduceerd, en daarmee bekend is geworden bij een breed publiek, maar de
uitdrukking bestaat al langer. Ik hoorde die voor het eerst in de laatste jaren van de
vorige eeuw, toen ik werkte voor het adviesbureau McKinsey. Een van de consultants
met wie ik werkte, had een plaatje van Jip en Janneke bij zijn bureau hangen. Hij
vond leesbaar schrijven voor zijn cliënten zeer belangrijk, en dit plaatje hield hem
bij de les om dat schrijven toch vooral simpel te houden.
Misschien is het geen toeval dat juist een VVD'er de term in de politiek bracht.
De VVD heeft immers van oudsher de nauwste banden met de top van het
bedrijfsleven. Voor Eenhoorn geldt dat zeker: hij werkte, in dezelfde tijd als ik, voor
adviesbureaus. Wellicht heeft hij de uitdrukking daar opgepikt?

Naschrift redactie
In NRC Handelsblad van 12 en 13 september jl. stond een stuk over taaltrainer
Peter Zuijdgeest. In een biografisch kadertje daarbij stond onder meer dit:
Van 1987 tot 1991 was hij beleidsvoorlichter bij de gemeente Voorburg,
waar Bas Eenhoorn (VVD) destijds burgemeester was. Voor zijn cursus
Begrijpelijk Schrijven maakte Zuijdgeest reclame met een affiche:
‘Burgemeester Eenhoorn schrijft begrijpelijk. Vindt hij. Maar begrijpelijk
voor wie? Jip en Janneke of Einstein?’

Nederlandse plaatsnamen in de VS
Willem Gijsels - Rijswijk
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Met veel plezier las ik het artikel van Nicoline van der Sijs over Nederlandse
plaatsnamen in Amerika (‘Van Harlem tot Kikeout’, Onze Taal juli/augustus). Het
aantal plaatsnamen en toponiemen in het artikel vormt slechts het topje van de
ijsberg. Toen ik in 1991 terechtkwam in ‘upstate New York’ om aan het Rensselaer
Polytechnic Institute in Troy (nabij Albany, het voormalige Beverwyck) te studeren,
was ik stomverbaasd dat ik zo veel herkenbare benamingen tegenkwam. Zelfs de
naam van mijn universiteit ging terug op iemand van Nederlandse afkomst, Steven
Van Rensselaer. Verder herinner ik mij namen als Poestenkill, Wynantskill,
Brunswick, Watervliet, Boght Corners, Vischer Ferry, Colonie, Rensselaerville,
Guilderland, Vorheesville, Snyders Lake en nog veel meer.
Later kwam ik onder andere via Charles Gehring van het New Netherland Project
en het boek Beverwijck van Janny Venema nog meer te weten over de Nederlandse
oorsprong van plaatselijke toponiemen, maar volgens mij is het een onderbelicht
aspect van de Nederlandse en Vlaamse kolonisatie dat zeker verder onderzoek
verdient.

Flux de paroles
Henk Scholte - Borne
Zojuist las ik de column ‘Wijntje’ van Henk Spaan (Onze Taal september). Die sluit
af met de volgende zin: ‘Maar veel belangrijker voor het uitoefenen van dit metier
is zijn flux de paroles.’ Spontaan heb ik een fles rode wijn opengetrokken. Hoera!
Eindelijk iemand die het verschil kent tussen flux de bouche (‘met speeksel
spetterend spreken’) en flux de paroles (‘woordenvloed’).

Afkortingen op de kassabon
Martijn de Vries - Bussum
In het artikel ‘Café SM: afkortingen op de kassabon’ (Onze Taal juli/augustus) schrijft
Mirjam Veenhof over de grappige afkortingen die je op je supermarkt-kassabon kunt
aantreffen, zoals ‘boerenvolk’ voor ‘boerenvolkorenbrood’. Ik zou daar graag mijn
persoonlijke favoriet aan willen toevoegen. Dat is ‘Wibo Tomsaus’ - niet de naam
van de filiaalmanager, maar de aanduiding voor een potje witte bonen in
tomatensaus.

Plaats
Gerard van Dyk - Frenchs Forest (Australië)
Riemer Reinsma schrijft in het februari/maartnummer in zijn rubriek ‘Namen op de
kaart’ over ‘Straatnamen in namaakvestingstadjes’. Over de straatnaam Plaats deelt
hij mee dat deze vroeger enkel in dorpen voorkwam. Eerdere brievenschrijvers
wezen er al op dat er in Utrecht en Montfoort ook ‘Plaetsen’ bestonden. Ik kan
daaraan toevoegen dat hetzelfde geldt voor Amsterdam. In de late Middeleeuwen
heette het plein voor het stadhuis (ongeveer de huidige Dam voor het Koninklijk
Paleis) ‘de Plaets’ of ‘die Plaetse’. Dat was het centrale plein van Amsterdam, waar
vonnissen werden uitgesproken en uitgevoerd, en waar ook dagelijks markt werd
gehouden.
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Weerbericht op teletekst
Ineke Putto - Leiderdorp
Onder de titel ‘De wind neemt gas terug’ schrijft de familie Hemelaar over het
omslachtige taalgebruik in het NOS-weerbericht op teletekstpagina 703, en over de
personificaties die daarin gebruikt worden (Onze Taal juli/augustus). Sinds bijna
een jaar noteer ik in een schrift (ja, lekker ouderwets!) opvallende zinnen van
teletekstpagina 703. Waarom? Niet omdat ik mij erger aan de stijlbloempjes, maar
omdat ik zo vreselijk moet lachen om de pogingen tot levendig taalgebruik. Vooral
de aflevering van 6.00 uur bevat komische zinnen, daarna is de toon meestal wat
ingetogener. Opvallend zijn inderdaad de personificaties.
Wat mij betreft houden we op met zeuren over het taalgebruik van onze
weermannen en -vrouwen en moeten we er gewoon plezier in hebben wanneer zij
proberen het weerbericht minder saai te maken. Ik heb er lol in en kijk ernaar uit
weer een vondst van hen in mijn schrift te kunnen noteren.

Herstel
Redactie Onze Taal
In de titel van het artikel ‘De ij is één letter’ (Onze Taal oktober) is een hinderlijke
fout geslopen. Er had moeten staan: ‘De ij is niet één letter’. Onze excuses.
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Raymond Noë
InZicht
Duitse taalverenigingen
‘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 Duitsland houden verschillende organisaties zich actief bezig met het Duits. Ten
eerste is er het Goethe-Institut, dat onder meer tot doel heeft de kennis van de
Duitse taal en cultuur in het buitenland te bevorderen. Het heeft 134 vestigingen in
82 landen, en het is een van de organisaties die zitting hebben in de Deutsche
Sprachrat, een orgaan dat zich om de positie van het Duits bekommert en de politiek
adviseert inzake taalkwesties. Hierin is ook de Gesellschaft für deutsche Sprache
(GfdS) vertegenwoordigd. In de doelstelling van deze vereniging wordt onder meer
gesproken over ‘het verdiepen van het buitse taal’, ‘het kritisch volgen van
taalontwikkelingen’ en ‘het geven van wetenschappelijk gefundeerde taaladviezen’.
Dit laatste gebeurt door de Sprachberatungsdienst van de GfdS.
De uitvoering van de andere twee doelen van de GfdS krijgt gestalte in de twee
tijdschriften die de vereniging uitgeeft: Muttersprache en Der Sprachdienst. Het
eerste blad heeft een wat wetenschappelijk karakter; er staan lange artikelen in over
uiteenlopende onderwerpen, zoals meertaligheid, jongerentaal, middeleeuws Duits
en Duitse woorden in het Turks, met lange titels als ‘Überlegungen zur
Anglizismenkritik im Gesamtzusammenhang der populären Sprachkritik’. Der
Sprachdienst is vooral gericht op de dagelijkse taalpraktijk. Het bevat kortere
artikelen, over zaken als spelling, interpunctie, stijl, grammatica, etymologie en
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naamkunde, en boekrecensies. Jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn de verkiezing
van het ‘Wort’ en het ‘Unwort’ van het jaar en de toekenning van twee prijzen voor
respectievelijk journalisten en mediapersoonlijkheden die zich verdienstelijk hebben
gemaakt voor de taalcultuur.
Onze oosterburen kennen ook een jaarlijkse verkiezing van de persoon die het
Duits een zeer sléchte dienst heeft bewezen - de ‘Sprachpanscher des Jahres’
(‘taalprutser van het jaar’). Die titel wordt toegekend door het tijdschrift Deutsche
Sprachwelt, een uitgave van de Verein für Sprachpflege. De Sprachpanscher is
vrijwel zonder uitzondering iemand die zich schuldig heeft gemaakt aan zeer onnodig
Engels, een onderwerp waar het in Deutsche Sprachwelt vaak over gaat - zie ook
Joop van der Horsts column op bladzijde 321.
Er zijn nog meer taalorganisaties in Duitsland (en in Oostenrijk en Zwitserland),
en sommige daarvan geven ook een tijdschrift uit. Het zijn er te veel om hier te
noemen, maar wie er meer over wil weten, vindt een overzicht van alle organisaties
op de website van de Verein für Sprachpflege.
Websites: www.goethe.de, www.gfds.de, www.deutsche-sprachwelt.de,
www.sprachpflege.info.

■ Overtuigende teksten

Iemand door middel van een tekst overhalen om iets te doen is nog niet zo
eenvoudig: met lezers is er geen wisselwerking en bijsturing mogelijk. In
Overtuigende teksten geven de communicatiewetenschappers Hans Hoeken, Jos
Hornikxen Lettica Hustinx een overzicht van de theorieën en inzichten op het gebied
van overtuigingsprocessen - hoe en waarom laten mensen zich overtuigen? - en
de rol die taal, tekst en beeld hierbij kunnen spelen. Het boek is in de eerste plaats
bedoeld voor studenten Nederlands en communicatieen informatiewetenschappen.
Het leert hun wat ‘persuasieve documenten’ zijn, hoe die in elkaar zitten, en hoe en
waarom ze werken (of niet).

Overtuigende teksten. Onderzoek en ontwerp is een uitgave van Coutinho
en kost €28,- (ingenaaid, 261 blz.).
ISBN 978 90 469 0169 4

Nederlands voor Duitsers
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Emeritus hoogleraar Siegfried Theissen en germaniste Caroline Klein zijn de auteurs
van diverse naslagwerken voor Duitse studenten Nederlands en Nederlandse
studenten Duits. In het 2/3-nummer van Onze Taal stond al een bespreking van
hun Contrastief woordenboek, dat een inventarisatie is van Duits-Nederlandse ‘valse
vrienden’: woorden die enkel op het oog equivalenten van elkaar zijn, zoals verhuren,
dat in het Duits ‘zijn geld aan hoeren uitgeven’ betekent. Het boek behandelt verder
o.m. verwarrende spreekwoorden en gezegden, lidwoorden, voorzetsels en
hulpwerkwoorden. Van dit boek is nu de Duitse evenknie verschenen: het
Kontrastives Wörterbuch, voor Duitsers die Nederlands leren, en waarin de
trefwoorden dus Duits zijn. Die ‘Duitse ordening’ kan natuurlijk ook heel handig zijn
voor Nederlanders die met Duitse teksten bezig zijn.
Iets dergelijks geldt voor Niederländische Redewendungen, Sprichwörter und
Vergleiche, waar behalve Theissen en Klein ook de Leuvense hoogleraar Nederlands
Philippe Hiligsmann aan meewerkte. Dit boek verklaart Nederlandse spreekwoorden,
zegswijzen en vergelijkingen voor Duitse studenten, maar door de Nederlandse
trefwoordindeling is het boek ook heel bruikbaar voor Nederlanders die een Duitse
vertaling voor een spreekwoord etc. zoeken.
• Kontrastives Wörterbuch is een uitgave van het Centre Informatique de
Philosophie et Lettres in Luik en kost €30,- excl. porto (gelijmd, 208 blz.).
Bestellingen via e-mail: Joseph.Denooz@ulg.ac.be. Zonder ISBN.
• Niederländische Redewendungen, Sprichwörter und Vergleiche is een
uitgave van Presses universitaires de Louvain en kost €28,80 (gelijmd,
295 blz.). Bestellingen: www.i6doc.com.
ISBN 978 2 87463 154 2

■ Engels voor kleuters
De kinderwoordenboeken van Van Dale zijn bedoeld om jonge kinderen vanaf een
jaar of drie te helpen bij het leren van taal. De
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woorden worden gepresenteerd in versjes en verduidelijkt met plaatjes, en de boeken
zijn dus zeer geschikt om voorgelezen te worden. Het nieuwste kinderwoordenboek
is My First English Van Dale, dat een Engelstalige bewerking is van Mijn eerste Van
Dale. Het behandelt 1000 eenvoudige woorden. Van het boek is ook een versie
voor op de computer verschenen, waarop de versjes worden voorgelezen. Samen
bieden de uitgaven, aldus de inleiding, weinig minder dan ‘een fris Engels “taalbad”
waarin het heerlijk is zich onder te dompelen en Engelssprekend weer boven te
komen’.

• My First English Van Dale. Voorleeswoordenboek van Mariska Albers
en Paula Gerritsen is een uitgave van Van Dale en kost €22,95 (gebonden,
136 blz.). ISBN 978 90 6648 045 2
• My First English Van Dale interactief woordenboek. Versjes en animaties
kost €17,50.
ISBN 978 90 6648048 3

Spreekwoorden en uitdrukkingen

Na Al regent het varkens... (2003) en Parels voor de zwijnen (2005) is Waarom is
een blauwe maandag blauw? het derde boek van Heidi Aalbrecht over
spreekwoorden en uitdrukkingen. Deze nieuwe uitgave verklaart er zo'n vijfhonderd,
waaronder voornamelijk oude bekenden als gemak dient de mens en tegen heug
en meug, maar ook modernere vondsten als de Griekse beginselen aanhangen en
een vrouw zonder man is als een vis zonder fiets. Aalbrecht gaat in op de herkomst,
en noemt ook varianten uit andere talen. De lemma's worden afgewisseld met
kaderteksten, waarin wordt ingegaan op woorden die vaak in spreekwoorden en
uitdrukkingen voorkomen, zoals oog, water, neus, Jan en duivel.

Waarom is een blauwe maandag blauw? En meer dan 500 andere
verklaringen van spreekwoorden en uitdrukkingen is verschenen bij Sdu
Uitgevers en kost €17,50 (ingenaaid, 254 blz.).
ISBN 978 90 12 58142 4

Taalkalenders
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Sinds september liggen de nieuwe scheurkalenders in de boekhandel, en
traditiegetrouw zitten daar ook weer 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 zeventiende keer
verschijnt. Deze kalender bevat zeven rubrieken, voor elke dag van de week een:
taalkronkels, uitdrukkingen, taaladvies, toponiemen, taalquizzen, etymologie en
sporttaal. Op de adresdrager bij dit nummer van Onze Taal vindt u een bon waarmee
u in de boekhandel €2,45 korting krijgt op deze kalender.
• Onze Taal Taalkalender 2010 is een uitgave van Sdu Uitgevers en kost €14,95.
ISBN 978 90 12 12941 1
• Kindertaalkalender 2010 is een uitgave van Sdu Uitgevers en kost €14,95. ISBN
978 90 12 12942 8

Golfwoordenboek

Het derde deel in de reeks sportwoordenboeken van Van Dale gaat over golfen en
aanverwante disciplines als frisbeegolf, kolven, boerengolf en midgetgolf. Het
verklaart in die sporten gebezigde termen als amerikaantje, headcover, par, eagle,
hitler, mid-mashie, money list, scratchgolfer en zwenkgras. Waar nodig wordt de
betekenis nog verduidelijkt met een citaat of een illustratie. De lemma's worden
afgewisseld met kadertekstjes ‘vol sappige anekdotes, sporttalige
wetenswaardigheden en insideverhalen’.

Golfsportwoordenboek. Van afterswing tot zandbunker van Jan Luitzen
e.a. is een uitgave van Van Dale en kost €22,50 (gebonden, 224 blz.).
ISBN 978 90 6648 920 2
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl
Verloren!
Zaterdag 5 sept. gouden armband met papa erin.
Advertentie in Bunniks nieuws

Alleen Li Jiao door in dubbelspel
NOS Teletekst
Kappersbord in Jakarta
Foto: Munif Yusuf
Aanmeldingsformulier Facebook
Als u gedruppeld bent duurt het nog ongeveer een half uur voordat u door
de oogarts gezien wordt!
Bordje bij oogarts
Bruid brult ja ik wil in achtbaan
NOS Teletekst

Viroloog Ab Osterhaus ontkent dat hij voordeel heeft aan de Mexicaanse
griep. ‘Ik word er niet beter van.’
Dag.nl
Beschermt de huid van binnenuit tegen huidbescherming.
Folder drogist
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Verloren op weg van Zweeloo naar Aalden: een gehoorapparaatje.
Als iemand het heeft gevonden hoor ik dat graag.
Oes eign krantien
Marktplaats
Vrienden voor het leven
€500,-; looptijd vijf jaar
Keuzemogelijkheid donatie Museum Beelden aan Zee

Hoop bewoners grond ingeboord
Eindhovens Dagblad
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Het verschil tussen naakt en bloot
Het woordenboek in ons hoofd
Berthold van Maris
Een aap is een ‘vierhandig zoogdier uit de orde der primaten’ - althans:
volgens het woordenboek. Maar wij mensen denken bij het woord aap
aan iets anders: allereerst aan ‘dierentuin’, dan aan ‘mens’, pas dan aan
‘dier’ en vervolgens aan ‘banaan’. Dat blijkt uit recent
woordassociatie-onderzoek, dat een nieuw licht werpt op hoe woorden
werken in ons brein.

In ons hoofd roept ieder woord associaties op met andere woorden.
Illustratie: Simon De Deyne (KU Leuven)

Woorden zijn nooit alleen. Ieder woord roept associaties op met andere woorden.
Als je mensen in een experiment het woord bloed laat zien en vraagt: ‘Welk ander
woord komt er nu het eerst in u op?’, dan is het antwoord meestal: ‘rood’. En na
muis zijn ‘kat’, ‘grijs’, ‘kaas’, ‘klein’ en ‘staart’ de meestgenoemde associaties. Twee
Vlaamse onderzoekers, Simon De Deyne en Gert Storms van de Katholieke
Universiteit Leuven, brachten het afgelopen jaar de associaties in kaart bij tienduizend
Nederlandse woorden. Ze deden dat met behulp van een website die door
tachtigduizend mensen - vooral Vlamingen - bezocht werd. De deelnemers kregen
woorden te zien waarbij ze telkens drie associaties moesten geven. Elk woord werd
aan negentig mensen voorgelegd. Zo konden er lijstjes gemaakt worden van de
vaakst genoemde associaties. Voor aardbei en bed bijvoorbeeld was de top-vijf
(beginnend met de meestgenoemde):
- aardbei: rood, lekker, zomer, fruit, zoet
- bed: slapen, kussen, warm, seks, laken

De uitkomsten van dit unieke onderzoek zijn te bekijken op
www.kuleuven.be/semlab/associations. Ze vertellen veel over taal en denken - over
het woordenboek in ons hoofd.

■ Omkeerbaar
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Associaties hoeven niet omkeerbaar te zijn. Na appel wordt vaak ‘rood’ genoemd,
maar na rood volgt eigenlijk nooit de associatie ‘appel’. Sommige associaties zijn
wél mooi symmetrisch. Er zijn woorden die elkaars sterkste associatie zijn.
Bijvoorbeeld rood en bloed, woorden waarvan de betekenissen met elkaar
verstrengeld zijn. De definitie van de een is alleen mogelijk als je daarbij de ander
gebruikt. Rood is ‘de kleur van bloed’. En bloed is ‘een rode vloeistof die...’ (etcetera).
Woordenboeken proberen dit soort heen-en-weer-verwijzingen zo veel mogelijk te
vermijden. Want als rood de kleur van bloed is, en als bloed een rode vloeistof is,
dan is rood dus de kleur van een rode vloeistof - een cirkelredenering waar je niet
veel mee opschiet. Toch is dat naar elkaar verwijzen in het geval van rood en bloed
blijkbaar onvermijdelijk, want het Groot woordenboek hedendaags Nederlands van
Van Dale doet dat ook; rood wordt gedefinieerd als ‘de kleur hebbend van bloed’
en bloed als ‘rode vloeistof die circuleert in het lichaam van mensen en hogere
dieren’.
Er zijn nog meer paren van woorden die elkaars sterkste associatie zijn: water drinken, hond - blaffen, eten - lekker en broek - jeans. Wat die jeans betreft:
Vlamingen zeggen liever ‘jeans’ dan ‘spijkerbroek’. Dat het woord broek bij hen zo
sterk de asso-
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ciatie ‘jeans’ oproept, wijst erop dat de jeans tegenwoordig de broek bij uitstek is zoals bloed de rode substantie bij uitstek is. Eten en lekker is ook een mooi paar:
bij lekker wordt in de eerste plaats aan smaak gedacht - de andere associaties (in
dit geval: de andere zintuigen), zoals ‘een lekker gevoel’, ‘lekkere muziek’, ‘dat ruikt
lekker’ en ‘ziet er lekker uit’, zijn blijkbaar secundair. De tien meestgenoemde
associaties bij lekker laten dat heel mooi zien:

lekker: eten, snoep, chocolade, ijs, pizza, zoet, drinken, seks, chips, ijsje
Het enige niet-eetbare en niet-drinkbare in dit rijtje is ‘seks’.

Juniorwoordenboek
Woorden hebben andere woorden nodig. De betekenis van een woord kun je alleen
uitleggen met behulp van andere woorden, zoals in een woordenboek gebeurt. Het
is dan ook heel spannend om woordenboekdefinities naast de belangrijkste
associaties te leggen. Die van aap bijvoorbeeld:

aap: zoo, mens, dier, banaan, dierentuin
Hedendaags Nederlands van Van Dale omschrijft aap als ‘vierhandig zoogdier uit
de orde der primaten dat tot de onderorde Anthropoidae behoort’. Een heel
academische definitie, die behoorlijk ver afstaat van wat de gemiddelde
Nederlandstalige zich voorstelt bij een aap. Afgaande op de associaties ziet dat er
ongeveer zo uit: een aap is een dier dat op een mens lijkt, dat te zien is in de
dierentuin en dat graag bananen eet. Zo'n alledaagse omschrijving van een dier,
die heel anders is dan wat de biologie ons over dat dier vertelt, wordt ‘folk biology’
genoemd. Voor olifant geeft de hedendaagse Van Dale: ‘groot dikhuidig en
veelhoevig zoogdier met een lange slurf’. De associaties zijn:
olifant: grijs, groot, slurf, dik, Afrika
Het Juniorwoordenboek Nederlands van Van Dale, bestemd voor kinderen, komt
veel dichter in de buurt van deze spontane associaties: ‘Een olifant is een heel groot,
grijs zoogdier. Olifanten hebben een lange slurf. Ze leven vooral in Afrika.’ Terwijl
het woordenboek voor volwassenen een biologisch verantwoorde beschrijving
probeert te geven, gaat het Juniorwoordenboek dus meer richting folk biology.

Nieuw gezicht voor Onze Taal
Redactie Onze Taal
Als u in januari Onze Taal uit de bus haalt, zult u het blad misschien niet meteen
herkennen. Vanaf dan prijkt op het omslag namelijk niet langer een illustratie van
Frank Dam, maar werk van een van de tien fotografen en illustratoren die het van
hem gaan overnemen. Maandelijks zullen zij zich afwisselend ontfermen over het
omslag.
Dat nieuwe gezicht van Onze Taal zal even wennen zijn, want Frank Dam heeft
maar liefst elf jaar lang de omslagen van het blad gemaakt. Er was en is altijd veel
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waardering voor zijn mooie, robuuste, eigenzinnige en treffende illustraties, maar
na al die jaren was het tijd voor iets anders.
Gelukkig blijft Frank Dam verbonden aan Onze Taal. Hij zal illustraties gaan maken
voor het binnenwerk.

■ Vogels
De zes belangrijkste associaties bij vogel zijn:

vogel: vliegen, lucht, nest, ei, veren, vleugels
Als je iemand vraagt om een definitie te geven van een vogel, dan zal het
waarschijnlijk gaan over vliegen, vleugels, veren, een snavel en eieren. Van deze
vijf kenmerken komen er vier voor in dit rijtje van associaties; alleen ‘snavel’
ontbreekt. Toch is het onmogelijk om uit deze vijf kenmerken een sluitende definitie
op te bouwen - een bekend probleem in de woordenboekwereld. Want struisvogels
en pinguïns vliegen niet. En heeft een pinguïn eigenlijk wel vleugels? Ook zijn er
andere beesten met vleugels (vleermuizen) of veren (dinosauriërs) of een snavel
(het vogelbekdier). Natuurlijk zijn er veel vogels die wél netjes aan deze vijf
kenmerken voldoen: de merel en de mus bijvoorbeeld.
In het associatieonderzoek kreeg merel van 74 procent van de deelnemers de
associatie ‘vogel’. Bij pinguïn lag dat percentage veel lager: 9. Als je voor alle vogels
in het onderzoek die percentages vergelijkt, rolt daar een mooi lijstje uit, dat begint
met de meest prototypische vogel en eindigt met de buitenbeentjes:
merel, mus, roodborstje, meeuw, kanarie, ooievaar, struisvogel, pinguïn,
eend, kip
Als je wilt uitleggen wat een vogel is, kun je dat dan ook het best doen aan de hand
van een merel of een mus.

Dat het woord broek zo sterk de associatie ‘jeans’ oproept, wijst erop dat
de jeans tegenwoordig de broek bij uitstek is.

Categorieën
Waarom delen wij de wereld in, in vogels, fruit, meubels, kledingstukken en meer
van dat soort categorieën? Het maakt de wereld voorspelbaar. Fruit, bijvoorbeeld.
Als je weet dat iets fruit is, dan weet je dat je ervan kunt eten. En dat dat gezond is
en lekker, als je de associaties mag geloven:

fruit: appel, banaan, gezond, peer, lekker
Overigens gebeurt dat indelen in het dagelijks leven vaak anders dan in de
wetenschap. Kijk maar naar de associaties bij dier:

dier: hond, kat, paard, konijn, vogel
Dit zijn misschien de belangrijkste dieren die de gemiddelde Vlaming tegenkomt.
Maar er is iets geks: ‘vogel’ is veel minder specifiek dan ‘hond’ of ‘kat’. Voor een
bioloog - en voor een woordenboekmaker - is de vogel een aparte categorie, net
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zoals het zoogdier dat is, en het reptiel en het insect. Maar voor de gewone man is
de vogel een categorie naast de hond en de kat. In het dagelijks leven is het niet
zo belangrijk om te weten of een vogel een merel is of een lijster, maar wél om te
weten of een
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zoogdier een hond is of een kat. Want als je weet dat het een hond is, weet je dat
je moet oppassen, dat je dat dier geen schop moet geven, want dat het dan weleens
zou kunnen bijten.

Een deel van de associaties bij het woord aardbei.
Illustratie: Simon De Deyne (KU Leuven)

Kleuren zijn ook fascinerend, in de associaties die ze oproepen:
-

wit: sneeuw, zwart, kleur, melk, trouw
geel: zon, kanarie, kleur, citroen, groen
blauw: lucht, zee, water, kleur, hemel
groen: gras, kleur, natuur, boom, kikker

We zagen al dat rood de kleur van bloed is. We kunnen het rijtje nu uitbreiden. Wat
is typisch wit? Sneeuw. Geel: de zon. Blauw: de lucht, de zee, het water. Groen:
gras. Vraag je mensen om kleuren te definiëren, dan doen ze dat altijd aan de hand
van die natuurlijke referentiepunten. Die zijn overigens cultuurgebonden.
Nederlanders zeggen: ‘zo geel als de zon’, maar Russen ‘zo rood als de zon’. Soms
komt de kleur van het natuurlijke referentiepunt mooi overeen met de prototypische
kleur - bij bloed bijvoorbeeld. Maar soms ook niet. Vuur wordt gezien als exemplarisch
rood (‘vuurrood’), maar is in werkelijkheid vaak oranje, blauw of geel.

■ Hoge bergen
Ook bij andere bijvoeglijke naamwoorden heb je van die exemplarische objecten:

hoog: laag, berg, toren, gebouw, hoogtevrees
Bergen en torens zijn voor het begrip ‘hoog’ de voorbeelden bij uitstek. Als
volwassenen met kinderen praten, hebben ze het vaak over ‘hoge torens’ en ‘hoge
bergen’ in plaats van ‘torens’ en ‘bergen’. Zo proberen ze - veelal onbewust - kinderen
te leren wat hoog betekent. Jonge kinderen zelf zeggen ook vaak ‘hoge bergen’ en
‘hoge torens’. Veel sterke associaties zijn al in de kindertijd aangeleerd. Dat zie je
duidelijk aan de associaties bij klein en groot:
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- klein: groot, dwerg, kabouter, kind, duimpje
- groot: klein, reus, lang, gebouw, olifant

Wat is klein? Een dwerg, een kabouter. Groot? Een reus. Reuzen en kabouters
spelen een belangrijke rol in de gedachtenwereld van kinderen, in die van
volwassenen veel minder. Maar vraag je aan volwassenen naar hun associaties bij
klein en groot, dan komen die kinderassociaties toch weer spontaan naar boven.
Wat is bij uitstek mooi? De associaties zijn daar duidelijk over:

mooi: natuur, meisje, lelijk, knap, vrouw
De natuur, meisjes en vrouwen: dat zijn de mooiste dingen in het leven - in die
volgorde. Dat heeft ongetwijfeld iets met de evolutie te maken. Mensen houden van
vruchtbare landschappen en mannen houden van vrouwen die er vruchtbaar uitzien
- zo wordt de soort in stand gehouden. Maar als vrouwen mooi zijn, wat zijn mannen
dan? Om dat te weten te komen, vergelijken we de associaties bij vrouw en man:
- vrouw: man, mooi, moeder, borsten, kind
- man: vrouw, groot, jongen, baard, penis

Vrouwen zijn mooi, mannen zijn groot. De associaties bij de woorden vrouwelijk en
mannelijk zijn explicieter:
- vrouwelijk: mooi, zacht, mannelijk, elegant, borsten
- mannelijk: stoer, vrouwelijk, baard, sterk, macho

Vrouwen versus mannen
Mooi versus sterk, zacht versus stoer, elegant versus macho. Het ligt voor de hand
dat de associaties die vrouwen hebben soms verschillen van die van mannen. Als
we de resultaten opsplitsen (met dank aan onderzoeker Simon De Deyne), krijgen
we vanuit de vrouwen:
- vrouw: man, kind(eren), mooi, moeder, meisje
- man: vrouw, groot, sterk, jongen, kind

En vanuit de mannen:
- vrouw: mooi, man, borsten, moeder, lief
- man: vrouw, baard, penis, ik, vader

De verschillen spreken voor zich. Waar vrouwen al snel aan kinderen denken,
denken de mannen aan borsten, baarden en penissen. Ook de associaties bij mooi
verschillen per geslacht:
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- mooi (vanuit vrouwen): natuur, bloem, lelijk, weer, uiterlijk, zon, schoon, meisje,
kunst
- mooi (vanuit mannen): meisje, vrouw, natuur, schoon, landschap, lelijk, blond,
knap, kunst

Mannen vinden meisjes en vrouwen mooi en pas daarna de natuur en landschappen.
Vrouwen vinden de natuur en bloemen mooi. Opvallend is dat bij hen de associatie
‘man’ of ‘jongen’ niet in het rijtje voorkomt.
Het is ook leuk om te kijken naar woorden die qua betekenis dicht tegen elkaar
aan liggen. Rok en jurk bijvoorbeeld. Allebei zijn ze een ‘gewaad voor vrouwen’,
zegt de hedendaagse Van Dale. Het verschil is dat een rok ‘van het middel tot op
de benen reikt’ en een jurk ‘van de schouders tot op de
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benen’. Ligt het aan mij, of zijn die definities inderdaad een beetje erg vlak en
technisch? De associaties suggereren een subtieler betekenisverschil:
- jurk: zomer, vrouw, meisje, bal, feest
- rok: zomer, vrouw, kort, meisje, benen

Als je naar een feest gaat, trek je eerder een jurk aan dan een rok. Maar als je je
benen wilt laten zien, ligt een (korte) rok meer voor de hand. Dergelijke associaties,
die veel zeggen over hoe een woord daadwerkelijk gebruikt wordt, ontbreken
natuurlijk in de woordenboekdefinities. Maar zijn die associaties niet ook een deel
van de betekenis? Waar ligt de scheidslijn tussen betekenis en associatie? Tussen
de betekenis van een woord en de context waarin het meestal gebruikt wordt? Naakt
en bloot zijn ook een fraai paar:
- naakt: bloot, mooi, koud, seks, vrouw, puur, kunst, natuur, borsten, lichaam
- bloot: naakt, seks, koud, mooi, porno, strand, open, zonder kleren, vrouw, bad

Op pornografische afbeeldingen zijn mensen bloot, op schilderijen zijn ze naakt.
Op het strand: bloot. In de vrije natuur: naakt. Naakt en bloot roepen allebei de
associaties ‘mooi’, ‘koud’ en ‘seks’ op, maar de volgorde verschilt: bij naakt scoort
‘mooi’ het hoogst, bij bloot komt ‘seks’ op de eerste plaats.
Zelfs het meervoud van een woord roept soms heel andere associaties op dan
het enkelvoud:
- been: voet, hond, bot, lopen, knie, arm, haar, stappen, voetbal, breuk
- benen: lopen, lang, voeten, haar, twee, broek, slank, mooi, wandelen, lichaam

‘Hond’ en ‘bot’ moeten we hier even tussen haakjes zetten - die horen bij been in
de betekenis ‘bot’. De associaties die dan overblijven bij been zijn vrij abstract: ‘voet’,
‘knie’, ‘arm’, ‘breuk’. Maar zodra het woord in de meervoudsvorm staat, worden de
associaties levendiger: ‘broek’, ‘slank’, ‘mooi’, ‘wandelen’. Slanke, mooie benen in
een broek. En ze wandelen.

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 inkortingen en stilistische veranderingen
aanbrengen in reacties, en raadpleegt bij belangrijke wijzigingen de auteur.
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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.

Middenstandsrijm [1]: Alberdingk Thijm
Arie Zevenhuijzen - 't Harde
Ed Schilders biedt in zijn artikel ‘Piet Patat bakt de concurrentie plat’ (Onze Taal
oktober) een staalkaart van de rijmen en verzen waarmee de Nederlandse
middenstand zichzelf zoal aanprijst. Hij citeert ook een gedichtje dat in de restauratie
van het centraal station van Amsterdam hing/hangt.
Uit Ceres groen gewas
Wordt 't edel nat gebrouwen
Die 't recht met maten drinkt
En zal het nooit berouwen

Het is jammer dat de naam van de auteur er niet bij vermeld is. Dat was namelijk
de grote dichter Joseph Alberdingk Thijm (1820-1889), om de drommel geen
middenstandsdichter, maar een van de belangrijkste figuren uit het culturele leven
van de tweede helft van de negentiende eeuw: koopman, autodidact, dichter,
hoogleraar, en vader van Lodewijk van Deyssel. En ook een fervent voorvechter
van de culturele emancipatie van de katholieken. Hij inspireerde zijn vriend en
zwager Pierre Cuypers tot de (gotische) architectuur van het Amsterdamse
Rijksmuseum (waarvoor hij ook enige gedichten schreef). Cuypers bouwde ook het
centraal station en vroeg Alberdingk Thijm toen om een paar passende rijmen.

J.A. Alberdingk Thijm schreef een gedicht voor het centraal station in Amsterdam.
© Rijksmuseum Amsterdam

Middenstandsrijm [2]: Langezaal in Leiden
Jan Gerritsen - Ochten
In het oktobernummer schrijft Ed Schilders over middenstandspoëzie. Zijn artikel
deed me terugdenken aan de winkel van de firma Langezaal, die zich tegenover
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mijn lagere school op de Aalmarkt in Leiden bevond. Men verkocht er allerhande
spullen voor baby's en kleine kinderen. De leus van deze winkel was ‘Moeders
Ideaal, een Kinderwagen van Langezaal’ (ja, met hoofdletters). Het was toen (net
na de Tweede Wereldoorlog) de grap om het woorddeel -erwagen weg te laten.

Middenstandsrijm [3]: Piet Vonk
Niels H. Veldhuijzen - Zutphen
Naar aanleiding van Ed Schilders' artikel over middenstandsrijm het volgende: elke
echte Delvenees is opgegroeid met het gedicht ‘Ga niet van honk / Zonder rijwiel
van Piet Vonk’, dat in Delft op de Vol-
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dersgracht te lezen was. Het zal u niet verbazen dat er nu staat: ‘Ga niet van huis
/ Zonder fiets van Piet Vonk’.

Middenstandsrijm [4]: Teekens
Jac Aarts - Arnhem
In het oktobernummer las ik Ed Schilders' artikel over middenstandsrijmen, dat
gebaseerd is op zijn omvangrijke verzameling middenstandspoëzie (zie
www.cubra.nl). Aan die verzameling hebben veel mensen bijgedragen. In de selectie
die Schilders daaruit samenstelde voor het artikel in Onze Taal is ook een kleine
bijdrage van mij opgenomen over slagerij Teekens, zoals ik die in mijn jonge jaren
aantrof tijdens onze jaarlijkse vakanties in Katwijk aan Zee: ‘Tast toe. 't Is van
Teekens’, die ook in het artikel genoemd wordt. Jammer genoeg is er daarbij een
foutje ingeslopen: er staat ‘'t Is van Teefkes’. Maar met teefkes (‘teefjes’) had slager
Teekens niets te maken.

Middenstandsrijm [5]: Bob van Daalen
Peter Kraft - Leeuwarden
Met heel veel plezier las ik het humorvolle artikel van Ed Schilders over
middenstandspoëzie (Onze Taal oktober). Hij schrijft: ‘En als deze dichtregels al
aan het papier worden toevertrouwd, dan is dat het papier van frietzakken, placemats
en (vroeger) suikerzakjes.’ Dat mag zo zijn, maar er is een uitzondering: de
onvolprezen Bob van Daalen uit Leeuwarden. Bob runt al meer dan 27 jaar een
doe-het-zelfwinkel met als motto ‘Hout van Bob is top’. Maar daar blijft het niet bij,
want Bob prijst al zijn materialen in de winkel aan door middel van rijm. Nu is het
niet moeilijk om op Bob te rijmen, maar desalniettemin zijn het in de loop der jaren
zó veel gedichten geworden dat ze op een gegeven moment onder de titel
Verzamelde gedichten in boekvorm zijn verschenen (bij Perio te Leeuwarden).
Zonder verdere inleiding begint het boek op bladzijde 8 direct met ‘Dat is pech. Bob
is met vakantie weg’, en het volgende vers luidt ‘Wacht nog 7 dagen, dan gaat Bob
weer op maat zagen.’ En dan volgen nog 236 bladzijden met poëtische juweeltjes.

Middenstandsrijm [6]: Peters en Joosten
J.M. van der Most - Hillegom
Het aardige artikel van Ed Schilders over poëzie van de middenstand (Onze Taal
oktober) riep een herinnering bij me op die ik u niet wil onthouden. In mijn jeugdjaren
woonde ik in Veghel, dat toen twee schildersbedrijven rijk was. De ene zaak werd
gedreven door Peters, de andere door Joosten. Peters adverteerde in elke aflevering
van het streekblad met de slagzin:
Voor iets beters
Naar Wim Peters
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Joosten vond zichzelf als dichter kennelijk minstens zo geslaagd; hij liet een eigen
advertentie plaatsen onder die van Peters, zodat er het volgende kwam te staan:
Voor iets beters
Naar Wim Peters
Maar nooit zo goed
Als Joosten het doet

Middenstandsrijm [7]: overige
Redactie Onze Taal
Behalve de bovenstaande reacties ontvingen we nog meer aanvullingen op het
artikel van Ed Schilders over middenstandsrijm. Hieronder een greep daaruit.
- Her en Der koopt in en ver
(tweedehandsspullenwinkel Her en Der)
- Socrates zei: / Die hogere dingen, daar kan ik niet bij. / Ons lijkt die bewering
wellicht wat te snel: / Wat Socrates niet kon, kan Kukler vast wel.
(ladderverhuurbedrijf Kukler te Leiden, lang geleden)
- Iedere cliënt / Is onze vriend
(slagerij)
- Doe het beter, eet vis van Peter
(vishandel in Culemborg)
- Koopt onze zagen, want we zagen nooit zagen zagen zoals we onze zagen
zagen zagen
(ijzerhandel)
- Bij groen een auto / bij rood een foto
(politiemededeling bij stoplicht)
- Wat Kan kan, kan Kan alleen
(juwelier en goudsmid Kan in Amsterdam; ook bekend als loftuiting voor
cabaretier Wim Kan)
- Wat knort mijn maagje, ik wil een verse zak patat van Bram Ladage
(radioreclame snackbar)
- Vis van Hoek smaakt als koek
(viswinkel in Rotterdam)
- Voor polyether fijn / Naar het Rijswijkseplein
(winkel in schuimrubber, Den Haag)

Met dank aan de inzenders: Roelof de Waard, Bjarne Kristensen, Bert van der Haar,
M. Dirksen, Leen Plug, Leonard van Rhijn, Gerard Hogema, Monica Hallegraeff,
Frans Schreuder en Cor Nelisse.

Ondanks dat
Bonella van Beusekom - Barneveld
In de septemberaflevering van de rubriek ‘Vraag en antwoord’ stelt de
Taaladviesdienst dat er vrijwel geen verschil in betekenis is tussen ondanks dat en
hoewel. Dat mag zo zijn, maar ik vind ondanks dat een stotterend en haperend
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begin van een zin. Het zal me een worst wezen of Potgieter ondanks dat ook
gebruikte; negentiendeeeuwse schrijvers bedienden zich immers van wel meer
eigenaardige woorden. Waar het om gaat is: het blijft een gedrocht. Je kunt dit lelijke
ondanks dat ook eenvoudig vermijden door hoewel te gebruiken, en als je het wat
sterker wilt aanzetten kies je voor ook al of zelfs al. Om bij het aangehaalde voorbeeld
over de tennisser Nadal te blijven: ‘Ook al hoorde het niet zo, Nadal gaf de hertogin
een zoen.’

Sollicitatiebrieven op bestelling
Drs. Annet Kooijmans - Kmcommunicatie, Groesbeek
Frank Jansen betoogt in zijn artikel ‘Alleen nog een handtekening’ (Onze Taal
september) dat sollicitanten hun sollicitatiebrief zelf moeten schrijven, en die niet
door een tekstbureau mogen laten opstellen. Hij gaat zelfs zó ver dat hij bureaus
die ‘sollicitatiebrieven op maat’ aanbieden, strafbaar wil stellen. Strafbaar wegens
uitlokking.
Een vreemd standpunt, want het houdt in dat iedereen die iets wil promoten dat
zélf moet doen. Meneer Verkade moet zelf zijn koekjes aan de man brengen, en
de ambtenaar zelf zijn of haar beleidsnota. Wie een tekstbureau in de arm neemt,
is een bedrieger. Maar zo is het natuurlijk niet.
Een sollicitatiebrief is een manier om te laten merken dat je graag in aanmerking
wilt komen voor een gesprek. Je vertelt in je brief dat je interesse hebt in de
desbetreffende functie, waarom dat zo is en wat je te bieden hebt. Tot slot vertel je
dat je graag eens een praatje komt maken. Je schrijft dit alles in een korte, redelijk
gestructureerde brief, zonder taal- en stijlfouten, en voegt daar je cv bij. Niet iedereen
kan zo'n brief schrijven en gelukkig zijn er dan taalbureaus die je daarbij graag een
handje helpen.
Vervolgens wordt de brief gelezen. Iedere personeelsfunctionaris doet dat in een
paar seconden. Brieven met fouten worden direct aan de kant gelegd. Brieven
zonder fouten mogen door en worden meteen beoordeeld op het bijgevoegde cv.
Als alles naar wens is, volgt de uitnodiging voor een eerste gesprek, en eventueel
een
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tweede gesprek. Met een beetje pech, of geluk, volgt er een psychologische test.
(Waar je je overigens ook heel goed op kunt voorbereiden. Mag dat dan ook niet?)
Wanneer de sollicitant dan uiteindelijk wordt aangenomen en aan het werk gaat,
zou iemand zich die geweldige sollicitatiebrief dan nog herinneren? Cv, gesprekken
en testen... daar gaat het om.
Ik ben eigenaar van zo'n zogenaamd ‘uitlokkend taalbureau’. Wij blijven dicht bij
de sollicitant, laten de sollicitant zelf een voorzetje maken, kijken ook heel goed
naar het cv en desgewenst oefenen we het sollicitatiegesprek. Wat is er mis met
iemand die zó graag een baan wil dat hij of zij zich al deze moeite getroost? Helemaal
niets, zou ik zeggen, en direct aannemen, deze gedreven kandidaat.

‘Mijn ING’ [1]: mijn heel verklaarbaar
Walter Coyen - Amersfoort
In het oktobernummer stond in de rubriek ‘Taalergernissen’ een inzending over de
tegenwoordig populaire aanduidingen als ‘Mijn INC’ en ‘Mijn Ziggo’. Jo Geval vindt
die aanduidingen irritant, omdat bedrijven zoals INC en Ziggo niet je eigendom zijn.
Dat mag dan zo zijn, maar dergelijke benamingen zijn in de internetwereld al vele
jaren een ingeburgerd fenomeen; bedrijven bakenen er het gedeelte van een website
mee af waar de klant zijn persoonlijke (afgeschermde) gegevens kan beheren. Juist
vanwege dat persoonlijke gehalte van de informatie, die alleen voor míj́ zichtbaar
is, vind ik dat mijn niet vreemd of ergerlijk. Het is juist een heel compacte term,
uiterst herkenbaar voor bezoekers en daarmee heel praktisch en zinvol. Korte,
heldere labels zijn van groot belang voor de navigatie op websites; bezoekers
moeten de gehanteerde begrippen zonder moeite kunnen begrijpen. Dat is intussen
het geval met mijn. Korter en herkenbaarder kun je dit persoonlijke deel van een
site volgens mij niet aangeven. Het gebruik lijkt te zijn overgewaaid uit de Verenigde
Staten, waar men al heel lang my gebruikt, bijvoorbeeld bij My MSN, My Yahoo! en
My IBM.

‘Mijn ING’ [2]: Mijnmayonaise?
Erwin Wijman - Monnickendam
‘Mijn ING’, ‘Mijn Ziggo’, het klinkt inderdaad even bedrieglijk persoonlijk als idioot.
Ik ben het dus helemaal eens met Jo Geval uit Hoorn, die in de rubriek
‘Taalergernissen’ van het oktobernummer klaagt over dat ge-‘mijn’. Je hebt ook nog
Mijn overheid, Mijn apotheek, Mijn KNVB, Mijn Gelderland, Mijnsoskinderdorp. nl
en Mijnwatjeallemaalnietmeerhebt.
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Na ‘Mijn ING’ en ‘Mijn Ziggo’ nu ook ‘Mijn mayonaise’.
Foto: Erwin Wijman

Maar die ‘mijn puntjepuntjepuntje’-trend kan ook nog eens heel vreemd en
onsmakelijk uitpakken, merkte ik laatst in mijn Deen (de plaatselijke supermarkt).
In het schap met aanbiedingen stonden potjes ‘Mijn mayonaise’. Mijn mayonaise
komt uit de serie ‘Mijn saus’, die op de markt wordt gebracht door SupperFood in
Woudenberg. Ze hebben ook Mijn knoflooksaus, Mijn barbecuesaus en Mijn
cocktailsaus. Ik kocht een pot Mijn mayonaise en zag die avond in mijn avondkrant,
NRC Handelsblad, de kop ‘Mijnreus raakt steeds verder in verval’ boven een artikel
over mijnbouw in Zuid-Afrika. De volgende ochtend las ik over het gloednieuwe en
duurzame CBS-gebouw in Heerlen, dat wordt verwarmd en gekoeld met mijnwater.
Dat ‘Mijn mayonaise’ klonk ineens niet meer zo lekker. Het klinkt naar
‘mijnmayonaise’, naar ‘mijnwerker’ en ‘mijnwater’. En naar ‘mijnongeluk’, zo'n
mijnongeluk als in de Chinese provincie Hunan op 8 oktober jl., waar zeker 26
mijnwerkers om het leven kwamen en er 5 gewond raakten.

Ministerie Nederlands in Utrecht
Herman Giesbers - Gennep
Het artikel ‘Zeg het in jip-en-janneketaal’ in het septembernummer van Onze Taal
is geschreven door twee medewerkers van het Departement Nederlands van de
Universiteit Utrecht. Het was mij helemaal ontgaan dat de Balkenende administratie
een departement voor het Nederlands had ingesteld - en nog wel in de stad van
Utrecht - maar dat zal wel komen omdat ik op het land woon. En is de secretaris
van Onderwijs, Plasterk, daar verantwoordelijk of komt er een eigen secretaris? Wat
is meer: zo'n eigen departement is zeker een assurantie voor de kwaliteit van onze
moedertong educatie en dat is wel nodig in deze tijd, in welke de influentie van het
Engels zo groot is. Elke weg, dat is mijn convictie.

Wasmachine (m/v)
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Bob Molenaar - Den Haag
Soms wordt het correcte gebruik van een vrouwelijk verwijswoord als vreemd ervaren,
zo schrijft de Taaladviesdienst in de oktoberaflevering van de rubriek ‘Vraag en
antwoord’. Dit dilemma ken ik als eindredacteur maar al te goed. Ik ben heus niet
zo iemand die kiest voor de term timmermens als sekseneutrale omschrijving van
een timmerman, maar het gaat me te ver om bij vrouwelijke zelfstandige
naamwoorden een mannelijke verwijzing te gebruiken. In een zin als ‘Hilde liep naar
de wasmachine en zette hem aan’ zou ik dan eerder kiezen voor het verwijswoord
die: ‘Hilde liep naar de wasmachine en zette die aan.’

Nederlands in Roemenië in 1989
Runa Hellinga - Boedapest
Arjen van Veelen schetst in zijn artikel ‘Nederlands wereldwijd’ (Onze Taal oktober)
een beeld van de internationale neerlandistiek. Hierin komen de in het buitenland
werkzame docenten Nederlands en hun studenten aan het woord. Het artikel riep
de volgende herinnering bij me op.
In december 1989, enkele dagen na de val van de Roemeense dictator Ceausescu,
bezocht ik als journalist met twee Nederlandse collega's het gebouw van de
schrijversbond in Boekarest. De deur werd opengedaan dooreen man van een jaar
of 25, die ons vervolgens voorging op de trap. Toen hij ons onderling hoorde praten,
draaide hij zich om en zei, in een wat archaisch klinkend Nederlands: ‘Maar u spreekt
Nederlands!’ Hij heette Sorin en bleek een van een handvol studenten Nederlands
in Boekarest te zijn. Hij had nog nooit iemand Nederlands horen spreken, en wat
meer is: zijn professor aan de universiteit had de uitspraak van het Nederlands ook
bij elkaar gedokterd uit boeken. In een land dat volkomen van de buitenwereld
afgesloten werd gehouden, was een werk van Louis Couperus het modernste boek
dat de Nederlandse bibliotheek op de plank had staan. Het was vermoedelijk de
enige plek in de wereld waar het Nederlands van Couperus nog een levende taal
was.
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Taaladviesdienst
Gaten in de taal
Partycrashen
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.
In het oktobernummer vroegen wij u of u een andere term kon bedenken voor
partycrashen, het verschijnsel dat men brutaalweg onuitgenodigd op een feest of
andere bijeenkomst verschijnt.
Er reageerden 37 lezers, die met elkaar maar liefst 87 termen bedachten. De
meeste daarvan zijn samenstellingen, bijvoorbeeld met fuif: fuif-enteren, fuifbanjeren,
fuifstruinen en zwartfuiven. Ook feest was een populair bestanddeel: feestbanjeren,
feestbreken, feest-enteren, feestglippen en feestsurfen. Sommige inzenders
benadrukten vooral de negatieve kant van partycrashen: feestparasiteren,
fuifvernaggelen en partijploerten.
In de categorie ‘woordspelingen’ willen we u de volgende inzendingen niet
onthouden: feestekeling, feestgangster (spreek gangster op z'n Engels uit), feestliften
en partyciperen.
In de categorie ‘bestaande werkwoorden met een betekenisuitbreiding’ zijn
ingezonden: binnenbreken, binnenglippen, binnensluipen, binnenwalsen en
verstieren/versjteren. Reinildis van Ditzhuyzen wees op het bestaan van het
Italiaanse portoghese, dat in die taal verwijst naar ‘iemand die zonder te betalen
een bioscoop, theater, enz. binnenglipt’. Op grond daarvan zou je portugezen kunnen
gebruiken voor partycrashen. Bert van Marrewijk stuurde het Surinaams-Nederlandse
werkwoord boren in, dat in Van Dale (2005) staat met de betekenis ‘zich moeizaam,
op een ongebruikelijke of ongeoorloofde manier een weg banen of ergens toegang
verschaffen’. Een boroman is iemand die onuitgenodigd vrolijk meefeest, -eet en
-drinkt. Victor Smit wees op het boek en de daarop gebaseerde film De verloedering
van de Swieps (1967), waarin iemand zich in een familie weet binnen te dringen
(met desastreuze gevolgen). Op grond hiervan komt hij tot swiepen.
Er waren veel kanshebbers voor de overwinning. We hebben besloten de meest
ingezonden suggestie tot winnaar uit te roepen, en dat is feestkraken (en het
bijbehorende feestkraker). Kraken maakt direct duidelijk dat het om binnendringen
gaat, terwijl het geheel toch niet heel negatief overkomt - ook met een feestkraker
in de gelederen kan een feest immers geslaagd zijn. De acht inzenders van
feestkraken zijn: Hans Kuis, Frens Bakker, Wilma van den Akker, Henk op den
Buysch, Sytze Dam, Dick Zuilekom, Claudia Ruigendijk en een anonieme inzender.
Het lot wees Frens Bakker aan als winnaar van de boekenbon van €25,-. Alle
inzenders hartelijk dank!

Oproep: ‘Don't mention the war!’
Iedereen heeft het waarschijnlijk weleens meegemaakt: u staat te praten met iemand
met een heel opvallend kenmerk, laten we zeggen een ongewoon grote neus. Tot
uw schrik hoort u telkens zinsneden uit uw mond rollen als iets aan iemands neus
hangen, je neus niet willen stoten en je neus niet in andermans zaken willen steken.
Of nog genanter: u weet dat uw gesprekspartner net zijn moeder heeft verloren, en
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hoort uzelf dingen zeggen als daar helpt geen moedertje-lief aan, bij moeders pappot
blijven en onder moeders paraplu.

‘Don't mention the war!’: gevleugelde uitspraak uit de tv-serie Fawlty Towers.

Liefhebbers van de tv-serie Fawlty Towers zullen zich Basil Fawlty herinneren,
die Duitse gasten krijgt in zijn hotel. Hij drukt iedereen op het hart niet over de oorlog
te beginnen (‘Don't mention the war!’), maar het onderwerp komt onbedwingbaar
bij hemzelf boven: hij heeft het in woord en gebaar alléén maar over de oorlog.
Weet u een goede Nederlandse term voor dit aan de freudiaanse verspreking
verwante verschijnsel? Stuur uw suggestie voor 10 januari 2010 naar
gaten@onzetaal.nl of naar Genootschap Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den
Haag. Ook suggesties voor deze rubriek (verschijnselen waarvoor een passend
woord ontbreekt in onze taal) kunt u hiernaartoe sturen.
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Groenmantaalprijs voor Drs. P
Redactie Onze Taal
Tijdens het Onze Taal-congres op 21 november in de Jaarbeurs in Utrecht heeft
lightverse-dichter Drs. P de Groenman-taalprijs van de Stichting LOUT (Let Op Uw
Taal) ontvangen. De Groenman-taalprijs wordt eens in de twee jaar toegekend aan
iemand die opvalt door een bijzonder goed en creatief gebruik van het Nederlands.
De LOUT-jury prees Drs. P (pseudoniem van Heinz Polzer) als ‘een unieke dichter,
die de meest uiteenlopende versvormen creatief en ambachtelijk beheerst,
spitsvondig gebruikmakend van alle mogelijkheden die de Nederlandse taal hem
biedt.’
De negentigjarige Drs. P kon zelf niet bij de uitreiking aanwezig zijn, maar de
congresbezoekers zagen hem in een speciaal voor de gelegenheid opgenomen
interview. Daarin uitte hij zijn liefde voor het Nederlands, dat hij ‘een superieure taal’
noemde - al zei hij vooral te houden van de wat oudere variant daarvan. ‘Het
Nederlands van heden, dat je in de krant tegenkomt, en in boeken en natuurlijk op
straat, is armetierig vergeleken bij het hoofse, rijke, veelzijdige Nederlands van eind
negentiende eeuw.’
Eerdere winnaars van de Groenmantaalprijs waren onder anderen Adriaan van
Dis, Freek de Jonge, Jan Mulder, Kees van Kooten, Frits Spits en Paul Witteman.

Iktionaire
Zelfhulpboeken
En welkom terug bij 1 op 2 van 3 tot 4 op Vijf, sinds kort van 6 tot 7 op Acht, mijn
naam is Tanja Boljé en naast mij zit zoals gebruikelijk Tjerk van den
Nagtkaerschenmaecker. Tjerk, wat gaan we het komende uur doen?
- We gaan het hebben over zelfhulpboeken!
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- Zelfhulpboeken?
- Ja, zelfhulpboeken! Wist u dat drie op de tien boeken die verkocht worden
zelfhulpboeken zijn? Er worden dus ontzettend veel zelfhulpboeken geschreven,
maar hoe doe je dat eigenlijk? Daarom is er nu dan eindelijk een zelfhulpboek voor
het schrijven van zelfhulpboeken. Het geheim van de hamster. Zelfhulp voor de
zelfhulpboekenschrijver. Het is geschreven door Nevelien Schemer-Waas,
ex-luchtverkeersleidster en tegenwoordig actief als ortho-sjamaan, en zij is
vanmiddag bij ons te gast. Welkom.
- Dank u.
- Een zelfhulpboek voor zelfhulpboekenschrijvers - waarom?
- In mijn praktijk als ortho-sjamaan kom ik ontzettend veel mensen tegen die op
zoek zijn naar het zelfhulpboek in zichzelf, en die daarmee worstelen. Ze zoeken
een antwoord, maar wat je moet zoeken is de vráág! Dat is de vraag: wat de vraag
is! Mensen zeggen: ik probeer in contact te komen met de schrijver in mijzelf, maar
goed, dan vind je hem, en wat dan?
- Nou?
- Dan moet die schrijver alsnog op zoek naar dat boek in zichzelf! Vandaar dat ik
zeg: zoek dat boek, dan vind je de schrijver ook.
- De titel: Het geheim van de hamster, kunt u dat eens uitleggen?
- Er zijn natuurlijk de nodige spirituele selfhelp-boeken met een dierennaam in
de titel, je hebt De wet van de waterbuffel, De les van de luipaard, De kracht van
de kreeft, De leer van de beer, De tao van de tapir, dus toen dacht ik: een knaagdier
hebben we nog niet.
- Maar de hamster staat toch ook voor een bepaalde levensfilosofie?
- Ach, welnee, dat maakt niets uit. Aan elk dier kun je wel een of ander filosofietje
ophangen. Het had net zo goed over een haai of een kanarie kunnen gaan. Maar
het geheim van de hamster, dat bekt wel lekker. Altijd proberen te allitereren, denk
aan de Suske en Wiske-titels.
- Juist. Maar hoe schrijf je nu zo'n zelfhulpboek?
- Je begint bij zin één.
- Goh...
- Het lijkt voor de hand liggend, maar je begrijpt het pas als je het doorhebt.
- Hoe bedoelt u?
- Doe je ogen dicht en kijk in de spiegel. Maak elke ochtend een lijstje van dingen
die je die dag wilt doen en gooi het weg. Denk door te doen en doe door te denken.
Maai het gras, niet het veld. Sla met je rechterhand op je hoofd terwijl je met je
linkerhand rondjes op je buik draait. Drink, maar geniet met mate. Je pad is je schild,
maar je schild is niet je pad. Eerst komt morgen, dan vandaag. Niet aan een olifant
denken is ook aan een olifant denken. Soms is vaak altijd. Snoep verstandig, eet
snoep. Een oog kun je zien, maar kun je een oor ook horen?
- Daar zegt u iets. En een neus, kun je die ook ruiken?
- Precies! Wat heb ik hier?
- Eh... uw boek?
- Precies. (Er valt iets.) En nu?
- Eh...
- Verdwenen!
- Ja nee, u gooide het weg.
- Dat bedoel ik! Weg boek! Boek weg! Het boek is weg, maar is de weg ook het
boek?
- Goh. Tjerk, kun jij mevrouw Waas nog volgen?
- Eh, tja, Tanja, nee, dat wil zeggen, ik bedoel...
- Maar daar gaat het juist om! U moet uzelf volgen! En hoe u dat doet, staat
allemaal in dit boek. En nog veel meer.
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- Juist. Wij spraken met Nevelien Schemer-Waas, van het boek Het geheim van
de hamster. Zelfhulp voor de zelfhulpboekenschrijver. Dank voor uw komst naar de
studio.
- Hebt u enig idee waar dit gesprek over ging? Ga naar www.10p2.nl/boeken en
laat het ons weten.
- Zometeen onze Haagse correspondent Dop Knijs, maar nu eerst: muziek! Luistert
u naar de Temptations met ‘Ball of Confusion’.
Jan Kuitenbrouwer
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Daniël Janssen en Nicole Mulder
Universiteit Utrecht
De taal van de onderbuik
De retoriek van Geert Wilders
Waaraan dankt PVV-leider Geert Wilders zijn succes? Vaak wordt gezegd:
hij speelt handig in op de emoties van de kiezers, vooral op hun
onderbuikgevoelens. Is dat ook zo? Gebruikt hij meer emotionele
argumenten dan bijvoorbeeld Femke Halsema en Alexander Pechtold?
Onlangs is daar onderzoek naar gedaan.

PVV-leider Geert Wilders beledigt veel vaker dan Alexander Pechtold (D66)en Femke
Halsema (GroenLinks).
Foto: © Peter Hilz / Hollandse Hoogte

Als je ‘Geert Wilders onderbuik’ googelt, krijg je duizenden treffers. In veel van
de teksten die achter die treffers schuilgaan, wordt beweerd dat Wilders inspeelt op
emoties van burgers om stemmen te winnen. Hoe Wilders precies op die onderbuiken
inspeelt, is nauwelijks bekend. Maar het is zonneklaar dat zijn taalgebruik de
aandacht trekt. Toen Wilders toenmalig minister Ella Vogelaar in 2007 voor
‘knettergek’ uitmaakte, was dat voorpaginanieuws. Kort daarop peilde Maurice de
Hond dat zes op de tien Nederlanders vonden dat Geert Wilders de tegenstellingen
in het politieke debat onnodig op scherp zette. Tegelijk vond 67% echter ook dat
Wilders het recht heeft om te zeggen wat hij wil. Intussen zoekt, zoals de Volkskrant
het vorig jaar formuleerde, ‘de Tweede Kamer naar woorden om de botheid van de
PW te pareren’. Maar Wilders' taalgebruik wordt ook geprezen. Zo kreeg hij in 2007
de Klare Taalprijs voor zijn ‘duidelijke manier van spreken’. Over het effect van
Wilders' optreden laten de peilingen in elk geval geen misverstand bestaan: zijn
partij zou op dit moment een van de grootste, zo niet de grootste zijn.

■ Emoties
Het is erg makkelijk om te beweren dat Wilders door zijn taalgebruik handig inspeelt
op de emoties van potentiële stemmers op zijn partij. En het is ook makkelijk om
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die bewering met voorbeelden te ondersteunen, zoals al vaker is gebeurd in ‘de
media’. Maar wijkt Wilders in dit opzicht wel af van andere politici? Om dat te
onderzoeken hebben we het taalgebruik van Wilders in tien Kamerdebatten
vergeleken met dat van Alexander Pechtold en Femke Halsema, respectievelijk
fractieleider van D66 en van GroenLinks. Beide politici zitten net als Wilders in de
oppositie, en beiden staan bekend als goede debaters, elk op hun eigen manier.
Halsema betrekt weleens emoties bij het debat, Pechtold is wat rationeler. Vooral
Pechtold is gaan gelden als een van de weinigen die erin slagen Wilders van repliek
te dienen.
Emoties, daar ging het dus om in ons onderzoek: om de manier waarop Wilders
met zijn taal inspeelt op emoties. Tegelijk hadden we het hierboven over ‘de
onderbuik’. Daardoor lijkt het misschien alsof een beroep op emoties niet thuishoort
in een rationeel debat. Maar van oudsher denkt men daar anders over. De grote
denkers over retorica zien inspelen op emoties als een belangrijk instrument. Zo
vond de Romeinse retoricus Quintilianus:
Het bespelen van deze emoties is, als het lukt, het heftigste middel dat
de redenaar ten dienste staat, maar faalt hij, dan worden zijn woorden
lauw ontvangen.
Zo bezien zou je als politiek redenaar wel gek zijn als je niet op de emoties
van je gehoor (in het bijzonder je kiezers) inspeelt. Hoe doen Wilders,
Pechtold en Halsema dat?

■ I have a dream
Om het taalgebruik van de drie politici goed te kunnen vergelijken, hebben we een
steekproef getrokken uit hun bijdragen aan Kamerdebatten. Van elk hebben we tien
bijdragen geanalyseerd op de aanwezigheid van verschillende retorische middelen
waarmee een beroep op emoties wordt gedaan (zie het kader).
We hebben de toespraken bijvoorbeeld bekeken op de aanwezigheid van de
‘anafoor’: een continue herhaling van een woord of woordgroep aan het begin van
op elkaar volgende zinnen of alinea's. Een bekend voorbeeld van een anafoor is
de beroemde speech van Martin Luther King waarin hij acht keer een alinea begon
met de woorden ‘I have a dream.’ Een recenter voorbeeld komt uit een ook vrij
befaamde speech van Barack Obama, van juni 2008, ‘Change We Can Believe In’:
America, this is our moment. This is our time, our time to turn the page
on the policies of the past, our time to bring new energy and new ideas
to the challenges we face, our time to offer a new direction for this country
that we love.
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Ook Wilders, Halsema en Pechtold gebruiken anaforen. Wilders bijvoorbeeld in het
debat over islamitisch activisme op 6 september 2007:
Zij [toenmalig minister Ella Vogelaar - DJ en NM] toont daarmee wat mij
betreft aan dat zij knettergek is geworden. Zij toont daarmee aan dat zij
de Nederlandse cultuur verraadt. Zij toont daarmee aan dat zij niet begrijpt
dat veel Nederlanders de islamisering en de islamitische traditie niet
willen.
En Halsema deed het bijvoorbeeld in het debat over Wilders' film Fitna op 1 april
2008:
Dan vindt u overal bondgenoten, ook bij ons, en kunt u politiek effectief
zijn. Dan is wel gelijkwaardigheid en wederzijds respect vereist. Dan kunt
u moslims niet als tweederangsburgers behandelen. Dan zult u uw pleidooi
voor een verbod op de Koran moeten intrekken.
In de tien debatten die we hebben geanalyseerd, gebruikt Wilders in totaal 27 keer
de anafoor; bij Halsema kwam hij tien keer voor, maar bij Pechtold 22 keer; hij zit
dus niet ver bij Wilders vandaan.
Een ander middel om in te spelen op emoties is het ‘parallellisme’. Daarbij gaat
het om zinnen of zinsdelen die grammaticaal op dezelfde wijze zijn opgebouwd.
Een parallellisme gaat vaak gepaard met een herhaling van dezelfde woorden (dus
een anafoor), maar niet altijd. Het volgende voorbeeld komt uit de speech ‘A Modern
Constitution’ van Tony Blair, die hij uitsprak op de partijconferentie van Labour in
oktober 1994. Het was zijn eerste speech als Labourleider.
We cannot buy our way to a safe society. We must work for it together.
We cannot purchase an option on whether we grow old. We must plan
for it together.
Ook de politici die wij bestudeerd hebben, gebruiken parallellismen. Geert Wilders,
opnieuw in het debat van 6 september 2007:
Doe waar veel Nederlanders om schreeuwen. Doe wat Nederland nodig
heeft. Stop de immigratie uit moslimlanden. Sta geen enkele nieuwe
moskee meer toe. Sluit de islamitische scholen. Verbied de boerka.
Verbied de Koran.
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Als Alexander Pechtold al beledigt, dan doet hij het mild en ironisch.
Foto: © Peter Hilz / Hollandse Hoogte

Een voorbeeld van Pechtold, uit de Algemene Beschouwingen van 2008:
Als het uw bedoeling is meer ruimte te scheppen ten opzichte van de
Verenigde Staten, zeg het dan. Als het uw bedoeling is, meer ruimte te
scheppen ten opzichte van Europa, laat het dan.
Femke Halsema gebruikt slechts twee keer zo'n parallellisme; Pechtold (zes keer)
en Wilders (zeven keer) zitten dicht bij elkaar in de buurt.

Hoe speel je in op emoties?
In ons onderzoek hebben we de bijdragen van Geert Wilders, Femke Halsema en
Alexander Pechtold geanalyseerd op de aanwezigheid van de volgende twintig
retorische middelen. Allereerst twaalf middelen die door alle drie ongeveer evenveel
werden gebruikt:
-

anafoor: herhaling van een woord(groep) in op elkaar volgende zinnen
parallellisme: ‘Home of the free, land of the brave.’
quaestie: een reeks van retorische vragen
apostrof: je afwenden van het publiek en je tot iemand specifiek richten
tegenstelling
ironie: a zeggen maar b bedoelen
opsomming: ‘Het is voor onszelf, voor onze ouders en voor onze kinderen.’
drieslag: ‘We must pick ourselves up, dust ourselves off, and begin again.’
climax: ‘We wachten uren, dagen, maanden en jaren.’
prijzen: de tegenstander loven
metafoor: vergelijking
herhaling: ‘Het was zinloos, zinloos, zinloos.’

De volgende acht middelen kwamen we bij Wilders opvallend veel vaker tegen dan
bij Halsema en Pechtold:
- spreken in de ik-vorm
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-

beschimpen, het doen van persoonlijke aanvallen
voorspellen van rampspoed: ‘Nederrabië is slechts een kwestie van tijd.’
beloven van trouw (aan ‘het volk’ en de PVV-kiezers)
onderstrepen van de eigen loyaliteit (aan ‘het volk’ en de PVV)
achterwege laten van complimenten (aan anderen dan ‘het volk’ en
PVV-collega's)
- gebruik van volkse clichés en minder creatieve metaforen: ‘Hardwerkende
mensen krijgen het niet cadeau.’
- sarcasme en cynisme

■ Beledigen en prijzen
Bij twaalf van de twintig stijlmiddelen die we onderzochten, konden we geen
‘statistisch significant’ (niet op toeval berustend) verschil vinden tussen Wilders aan
de ene kant, en Pechtold en Halsema aan de andere kant. (Zie nogmaals het kader.)
Desondanks kost het weinig moeite om van een discussiebijdrage vast te stellen of
die van Wilders is of niet. Je herkent zijn bijdragen uit duizenden. Maar waar zitten
de verschillen dan?
De meest opvallende zit 'm - niet geheel verrassend - in de beledigingen. Wilders
beledigt zijn toehoorder(s) in de tien debatten in totaal veertien maal, zoals in het
bekende voorbeeld hier-vóór, waarin hij Ella Vogelaar ‘knettergek’ noemt. Hij beledigt
veel vaker dan Pechtold (één keer) en Halsema (twee keer). Bovendien zijn de
beledigingen van Pechtold en Halsema milder en vaak ironisch. Halsema vond in
2006 dat minister Verdonk klinkt ‘als een kalkoen die tegen beter weten in blijft
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voorstellen om met Kerstmis vegetarisch te eten’.
Een ander verschil vinden we bij het ‘prijzen’, het loven van anderen - óók een
strategie die op de emoties werkt. Wilders prijst de regering of collega-Kamerleden
in geen van de debatten die wij hebben geanalyseerd. Pechtold en Halsema doen
dat nadrukkelijk wel. Ze geven bijvoorbeeld vaak complimenten aan anderen voordat
ze kritiek of bezwaren uiten.
- Het is deze regering te prijzen dat zij daaraan hebben meegewerkt.
(Pechtold, april 2007)
- De honderd dagen - Mark Rutte heeft het al vaardig uitgelegd - is daarnaast
ook (...)
(Halsema, juni 2007)

Wilders prijst ook wel, maar dan alleen mensen die aan zijn kant staan, zoals ‘het
volk’, in het bijzonder zijn eigen aanhang; in april 2008 zei hij:
Ik ben er trots op om voor die Nederlanders op te komen.
Ook zijn partijgenoot Hero Brinkman krijgt in een Kamerdebat een compliment - dat
overigens vergezeld gaat van een belediging aan het adres van de Antillen:
De Partij voor de Vrijheid is het net als heel veel burgers van Nederland
zat dat het grotendeels corrupte boevennest op de Antillen, zoals mijn
collega Brinkman altijd prachtig zegt, dat al decennia teert op de zakken
van de hardwerkende Nederlanders omdat het geheel failliet is, geld erbij
krijgt.

■ Rampspoed
Wilders voorspelt ook geregeld ‘rampspoed’ als niet wordt gedaan wat er volgens
hem moet gebeuren. Bijvoorbeeld in september 2007:
Als wij de islamisering niet stoppen, zijn Eurabië en Nederrabië slechts
een kwestie van tijd.
Halsema en Pechtold gebruiken dit ‘rampspoed’-middel niet in de debatten die wij
hebben onderzocht. Mensen die vinden dat Wilders inspeelt op de
onderbuikgevoelens in de samenleving, zullen hun mening waarschijnlijk vooral
baseren op dergelijke onheilsvoorspellingen uit de mond van de PVV-leider.
Wilders gebruikt verder opvallend vaak de ik-vorm, en hij geeft nadrukkelijk zijn
eigen mening in plaats van die van zijn fractie, zoals in deze voorbeelden:
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Femke Halsema prijst haar opponenten geregeld.
Foto: © Arie Kievit / Hollande Hoogte

- Het gedraai van het CDA is naar mijn mening met geen pen te beschrijven.
(december 2006)
- Dat is volgens mij een juiste manier van handelen van het kabinet, van het
vorige kabinet wel te verstaan.
(april 2007)

Het eerste voorbeeld is typerend. Het gaat om Wilders' mening tegenover die van
het CDA als partij. Wilders zelf plaatst zich op deze manier buiten de politiek, buiten
de ‘gevestigde orde’. Dat trekt stemmen, zoals we weten sinds de opkomst van
Fortuyn.
Pechtold en Halsema gebruiken de ik-vorm veel minder prominent. Zij plaatsen
vaker hun fractie voorop. Zo zegt Pechtold in het debat over het generaal pardon
(30 november 2006):
Mijn fractie vindt dat niet goed genoeg.
Het gaat dan nadrukkelijk om een fractie waar hij zelf deel van uitmaakt.

■ Ongebondenheid
Wilders wijkt dus af van Halsema en Pechtold door het gebruik van de eerste
persoon, het beledigen, het niet-prijzen en het voorspellen van rampspoed. Die
combinatie heeft een opmerkelijk effect. Wilders onderstreept hiermee zijn
individualiteit en ongebondenheid. Hij spreekt namens zichzelf voor ‘het’ volk, en
neemt daarbij geen blad voor de mond. Dat maakt hem in de ogen van zijn gehoor
oprecht. Hij hoeft niet met ‘meel in de mond te spreken’, zoals hij dat zelf altijd noemt.
Maar bovendien manifesteert hij zich met die directheid ook als iemand die niet
twijfelt, als iemand die weet hoe het zit. Dat zie je bijvoorbeeld ook in zijn gebruik
van opsommingen die vaak eindigen met zinsneden als ‘enzovoort, enzovoort’ en
‘ga zo maar door’:
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- Voor hogere accijnzen op diesel, lpg en alcohol tot de vliegtaks, de
verpakkingstaks, de slurptaks, de komende btw-verhogingen en ga zo maar
door.
(mei 2008)
- Waar zijn de forse bijdragen in het zuiden van Afghanistan van landen als
Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Griekenland, België en ga zo maar door?
(december 2007)

Kortom, geen twijfel over mogelijk, het is veel, en er is nog veel meer. Wilders
presenteert zichzelf in de onderzochte debatten vooral als iemand die beter dan
anderen weet hoe het zit. Wilders is overtuigd van zijn eigen standpunten, en draagt
dat uit. Het beleid moet om, anders dreigt er rampspoed. En misschien is dat wel
iets waar zijn kiezers voor vallen. Men zoekt een sterke leider, niet iemand die wikt
en weegt en compromissen zoekt. Debatteren, standpunten uitwisselen, het eens
worden het hele politieke spel is voor mietjes, lafbekken en twijfelaars.
Zie voor literatuur hierover www.onzetaal.nl/wilders.

Ander onderzoek
Ook de Leidse taalkundige Maarten van Leeuwen heeft het taalgebruik van Wilders
onderzocht. Hij vergeleek Wilders op dit punt met voormalig minister Ella Vogelaar.
Hoewel Vogelaar een genuanceerdere boodschap moest uitdragen, had ze zeker
nog iets van de stijl van Wilders kunnen leren, zo was Van Leeuwens conclusie.
Wat kenmerkt Wilders' stijl? Hij gebruikt veel herhalende constructies, superlatieven
(zowel negatieve als positieve), concrete voorbeelden, lidwoorden (‘de Nederlanders’,
‘de islam’, ‘de Haagse politiek’) en metaforen. Verder spreekt hij bij voorkeur in
hoofdzinnen. Al deze elementen dragen ertoe bij dat Wilders helder en stellig
overkomt.
Een verslag van Van Leeuwens onderzoek verscheen dit voorjaar in Tekstblad
(jaargang 2009, nr. 2). Het is ook te lezen op www.stylistics.leidenuniv.nl.
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Taaladviesdienst
Vraag en antwoord
Goedheiligman
? lk kan het woord goedheiligman niet vinden in het Groene Boekje. Hoe zit
dat?
! Het Groene Boekje, de grote Van Dale en Koenen vermelden alleen goedheilig
als trefwoord (betekenis: ‘vriendelijk en vroom’). Van Dale en Koenen noemen daarbij
wel de verbinding goedheilig man, met een spatie. Hieruit valt af te leiden dat in de
officiële spelling deze aanduiding voor Sinterklaas in twee woorden moet worden
geschreven.
In de praktijk wordt goedheiligman meestal aaneengeschreven, en dat is ook de
spelling die is opgenomen in bijvoorbeeld het Witte Boekje. Het woord klínkt ook
als een samenstelling, doordat de klemtoon op het woorddeel goedheilig ligt en niet
op man - anders dan bij bijvoorbeeld een vreemde man, een leuke vrouw.
Goedheiligman is net zo'n geval als edelman en wildeman: ook daarin is het
bijvoeglijk naamwoord samengesmolten met het zelfstandig naamwoord.
In het bekende liedje ‘Sinterklaas, goedheilig man’ is door het metrum niet te
horen of het één woord is of twee. In een sinterklaasliedje uit 1658 wordt het
overigens als drie woorden geschreven: ‘Sinte Niclaes Bisschop, goed heylich man’.

Goedheiligman of goedheilig man?

Onderhavig en onderhevig
? Je kunt zeggen: ‘Het onderhavige geval is aan nieuwe regels onderhevig.’
Hebben de woorden onderhavig en onderhevig iets met elkaar te maken?
! Ja, maar dat ligt een beetje ingewikkeld. Om met de huidige betekenis te beginnen:
onderhavig betekent zoveel als ‘waarvan op dit moment sprake is’: het onderhavige
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geval. Onderhevig wordt altijd gecombineerd met aan en betekent ‘onderworpen
aan (de werking of invloed van), lijdend aan’: onderhevig aan slijtage, aan twijfel.
In het Middelnederlands waren onderhavig en onderhevig vormvarianten van
elkaar en bestond alleen de betekenis ‘onderworpen, lijdend (aan)’. De
standaardvorm werd uiteindelijk onderhevig. Begin negentiende eeuw kwam
onderhavig weer in gebruik, nu om de betekenis ‘waarvan sprake is’ uit te drukken,
die was ontstaan onder invloed van de Duitse constructie die unterhabene Sache.
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) was daar in 1876 niet bepaald
enthousiast over: ‘[Men] koos daarvoor den vorm onderhavig, die in den
oorspronkelijken zin verouderd was en voor onderhevig had plaats gemaakt. Doch
met dergelijk willekeurig woordsmeden is de taal niet gediend.’
De afkeuring van het WNT is nog mild vergeleken bij die van de schrijver Bilderdijk:
‘Onderhavig is een onlijdelijk moffenwoord en verfoeilijk. Het heeft niets waar het
meê in verband staat. (...) Weg met dit gedrochtelijk uitspruitsel des onverstands!’
Volgens het WNT heeft dit onderhavig ‘weinig opgang gemaakt’ en is het ‘door alle
taalkenners eenparig veroordeeld’, maar 133 jaar later is dat anders: onderhavig
heeft zich stevig in het Nederlands genesteld en wordt door niemand meer
veroordeeld.

LED/led + verlichting
? Wat is de juiste spelling: LED-verlichting, led-verlichting of nog iets anders?
! De juiste spelling is ledverlichting. Wat eventueel ook kan, is led-verlichting, met
een streepje voor de duidelijkheid. LED in hoofdletters is niet juist: ingeburgerde
Engelse afkortingen worden met kleine letters geschreven, tenzij het afgekorte
namen zijn.
Het woord led is een afkorting van light emitting diode (‘lichtgevende diode’). Het
wordt alleen niet als afkorting (‘el-ee-dee’) uitgesproken maar als gewoon woord:
als ‘let’. Samenstellingen met zo'n afkorting worden, net als gewone samenstellingen,
aaneengeschreven: aidsvirus, pincode, vutregeling, ledverlichting. Bij afkortingen
die wél als afkorting worden uitgesproken, zoals cd en hbo, wordt een streepje
ingevoegd: cd-speler, hbo-student. Dat geldt ook voor afkortingen in hoofdletters:
CDA-minister, NIZO-medewerker.
Ook in andere samenstellingen is een streepje toegestaan, als dit de leesbaarheid
ten goede komt. In gangbare samenstellingen, zoals ledlamp en ledverlichting, is
zo'n streepje niet nodig, maar in bijvoorbeeld led-kerstverlichting is het wel wenselijk.
Zie voor meer voorbeelden en verwante kwesties:
www.onzetaal.nl/advies/ledlamp.php.

‘Het is noodzaak om...’?
? Kun je zeggen: ‘Voor veel spaarders is het noodzaak om een andere bank
te zoeken’?
! Onmogelijk is het niet, maar ‘het is noodzaak om (te)’ is in elk geval geen gangbare
constructie. Er zijn een paar alternatieven die veel gebruikelijker zijn en daardoor
voor de meeste mensen beter zullen klinken: ‘Voor veel spaarders is het noodzakelijk
(...)’, ‘Voor veel spaarders is het zaak (...)’, ‘Veel spaarders zijn genoodzaakt een
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andere bank te zoeken.’ Waarschijnlijk is ‘het is noodzaak’ een soort vermenging
hiervan.
Overigens had ook ‘het is een noodzaak om’ nog een optie kunnen zijn, maar die
constructie komt minder voor dan ‘het is noodzaak om’. Wat je wél vaak tegenkomt,
is ‘het is geen noodzaak’, maar daar staat dan meestal geen formulering met om
te achter: ‘We zouden het liefst snel een afspraak maken, maar het is geen
noodzaak.’

Her en der of hier en daar?
? Is her en der hetzelfde als hier en daar?
! Nee. De constructies mogen dan erg op elkaar lijken, er is wel degelijk een
betekenisverschil. Hier en daar betekent ‘op sommige plaatsen’, her en der betekent
juist ‘op allerlei plaatsen’. Neem de volgende zinnen:
1. Er liggen hier en daar pepernoten in het lokaal.
2. Er liggen heren der pepernoten in het lokaal.

In zin 2 gaat het (waarschijnlijk) om meer pepernoten dan in zin 1: ze kunnen echt
óveral liggen, terwijl er in zin 1 maar op enkele plaatsen pepernoten liggen.
De oorspronkelijke betekenis van her en der is overigens ‘naar alle kanten’: her
betekent ‘hierheen’ en der ‘daarheen’.

Meer taaladvies?
Op onze website vindt u zo'n 1400 taalkwesties: www.onzetaal.nl/advies. De
Taaladviesdienst is telefonisch bereikbaar op 0900 - 345 45 85 (zie ook colofon).
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Redactie Onze Taal
Het taalnieuws van 2009
Engels op de universiteit, sms-taal, taalbestsellers en meer
Wat gebeurde er het afgelopen taaljaar? Er verscheen een regelrechte
taalbestseller, het hoger onderwijs leek verder te verengelsen en
ondertussen stond ook het wetenschappelijk onderzoek niet stil - naar de
invloed van sms-taal bijvoorbeeld. Maar dat was nog lang niet alles. Het
taaljaar 2009 in vogelvlucht.

Illustratie: Hein de Kort

Engels op de universiteit
Het Engels heeft als onderwijstaal een vaste plaats gekregen aan de
Nederlandstalige universiteiten, in Nederland nog wat meer dan in Vlaanderen. De
protesten daartegen klinken steeds minder luid; je hoort er eigenlijk alleen nog over
als het Engels ook de voertaal dreigt te worden op formele bijeenkomsten als de
opening van het academisch jaar (dit jaar in Groningen) of een bul-uitreiking (vorig
jaar in Nijmegen). Maar verder volgen de aanstaande bachelors en masters braaf
een deel van hun colleges in het Engels.
Een argument tegen Engels als onderwijstaal was altijd dat het de studieresultaten
negatief beïnvloedt, maar uit onderzoek blijkt dat dat niet zo hoeft te zijn. Toch is
niet iedereen er even gerust op. Filosoof Ger Groot en taalkundige Pieter Muysken
spraken half mei in NRC Handelsblad onafhankelijk van elkaar hun bezorgdheid uit
over de kwaliteit van het universitaire onderwijs, die volgens hen te lijden heeft van
het voor academisch niveau ondermaatse Engels van studenten en docenten.
Muysken en Groot kregen steun van een groep van veertien Nederlandse
hoogleraren taalkunde. Eind juni spraken ze in een brief aan minister Plasterk van
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Onderwijs hun bezorgdheid uit over de in hun ogen soms te ver doorschietende
verengelsing van de universiteiten, die op termijn zelfs gevolgen zou kunnen hebben
voor de hele Nederlandse samenleving. Ze erkennen de rol van het Engels als
lingua franca van de internationale wetenschap, maar vinden dat binnen de
landsgrenzen het Nederlands de wetenschappelijke voertaal moet blijven. Zorg dat
wetenschappers het Engels beheersen, zo luidt hun aanbeveling, maar veranker
tegelijk de positie van het Nederlands aan de universiteiten, zodat het eerste gebruik
ervan voor iedereen vanzelfsprekend blijft. Verder suggereren ze een commissie
van deskundigen op te richten, die hier een adviserende rol in moet krijgen.
In zijn antwoord op de brief hield de minister zich op de vlakte. Hij vindt weliswaar
dat ‘het Nederlands als voertaal een vooraanstaande plaats moet behouden’, maar
in deze tijden van globalisering lijkt hem het versterken van het Nederlands als taal
voor de wetenschap ‘in zijn algemeenheid niet zinnig’. Hoe de universiteiten omgaan
met het Engels en het Nederlands is hun eigen verantwoordelijkheid, en dat wil
Plasterk zo houden. De hoogleraren vroegen juist om een actief beleid op dit punt.
De bezorgdheid van de briefschrijvers is dus niet verdwenen. Ze beraden zich
nu op verdere acties.

SMS-taal gn prblm:)
Veel berichten over sms-taal dit jaar in het nieuws. En met een opvallend
eensgezinde teneur: de capriolen die vooral jongeren uithalen in hun sms-berichten
zijn niet slecht voor hun taalvaardigheid. Het jargon, de losse letters, de woorddelen
in de vorm van cijfers, het Engels, de fonetische spelling, de emoticons, de
afkortingen - het
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gebruik ervan vereist een creativiteit die juist leidt tot een grotere taalbeheersing.
En de spellingvaardigheid lijdt er ook niet onder.
Dat laatste bleek bijvoorbeeld uit een onderzoek waarover de Vlaamse krant De
Standaard in oktober publiceerde. Drie Canadese wetenschappers hadden het
sms-gedrag van tieners tussen de twaalf en zeventien jaar bestudeerd. De uitkomst:
ze mogen dan voor buitenstaanders onbegrijpelijk sms'en, op school is dat aan hun
spelling niet te merken.

■ Voor de lol
Maar vooral blijkt het sms'en dus goed te zijn voor de taalvaardigheid. In De
Standaard kwamen deskundigen aan het woord die uitleggen hoe dat komt. De
Engelse taalkundige Andrea Lunsford onderzocht het schrijfgedrag van studenten
en concludeerde dat zij door de opkomst van nieuwe media niet alleen veel méér
schrijven dan vroeger, maar ook veel meer voor de lol. En al die vrijwillige oefening
baart dus kunst, ontdekte ook taalkundige Wilbert Spooren op basis van onderzoek.
‘Jongeren zijn daardoor juist creatiever bezig met schrijven’, liet hij weten aan De
Telegraaf.
Dat is allemaal leuk en aardig, maar wat als die jongeren nu opeens ‘gewone taal’
moeten gebruiken - bijvoorbeeld in een brief aan een instantie? Ook daar maken
de deskundigen zich geen zorgen over. In een lang stuk over sms- en jeugdtaal in
de Volkskrant kwam naar voren dat jongeren heel behendig zijn in het zogenoemde
‘codeswitchen’: het overschakelen op een ander soort ‘taal’.
En de leesvaardigheid, gaat die dan niet achteruit? Kunnen jongeren na al die
sms'jes en chattaal nog wel overweg met een normaal boek? Ja, zo leerde weer
een ander onderzoek. Engelse kinderen die vlak voor een leesopdracht veel sms-taal
hadden gebruikt, bleken zelfs béter te lezen.
Louter positieve geluiden dus, die nogal afsteken tegen het pessimisme dat te
horen was toen sms zijn intrede deed. Met de taalvaardigheid van de jongeren zou
het bergafwaarts gaan, zo werd verwacht. Bij niet-taalkundigen bestaat die angst
trouwens nog steeds. Een peiling van de Nederlandse Taalunie dit najaar maakte
duidelijk dat maar liefst 65% van de Nederlanders en Vlamingen bang is dat we
door de invloed van sms-taal minder goed Nederlands zullen schrijven.

Taalbestsellers
En toen was er in april opeens dat boekje met dat rood bekraste omslag, met in
grote witte letters: Taal is zeg maar echt mijn ding. Schrijfster (en cabaretière) Paulien
Cornelisse had daarin haar eerdere taalcolumns voor nrc.next en de Wereldomroep
gebundeld, aangevuld met andere teksten, oneliners en absurdistische tekeningen.
En dat sprak aan. Eind november waren er al zo'n 200.000 exemplaren van het
boekje verkocht.
Het succes zat 'm voor een groot deel in de toon van het boekje. ‘Ze hekelt niet
alleen, ze is ook blij verrast, prijst en beveelt aan’, aldus een recensie in de
Volkskrant. Ook de rake observaties en humoristische voorbeeldzinnen als
‘Ministekken, daar zijn wij gek mee’ spraken tot de verbeelding. En ondertussen
was het boekje nog leerzaam ook. Zo wordt de lezer in een stukje over Joran van
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der Sloot en passant bijgepraat over de wetenschappelijk vastgestelde
gebruiksmogelijkheden van de ‘fucking-insertion’ (als in fan-fucking-tastic).

■ Universeel recept
Het is niet de eerste bestseller over taal die humor combineert met (een milde vorm
van) taalkritiek. Taalkundige Peter-Arno Coppen noemde precies die combinatie in
het vorige nummer van Onze Taal nog ‘een universeel recept voor succes’. In de
landen om ons heen verschenen de afgelopen jaren inderdaad vergelijkbare werken
met soortgelijke oplagen. En ook eerder in Nederland zijn er van die taalboeken
geweest die bijna iedereen inmiddels wel in zijn kast heeft staan - van het aloude
Is dit goed Nederlands? tot recentere werken als Turbotaal, Een slipje van de sluier
en I Always Get My Sin.
Waarom mensen behoefte hebben aan dergelijke boeken? Volgens Coppen
appelleren ze ‘aan het calvinistische gevoel dat je weliswaar plezier hebt, maar er
ondertussen toch iets van opsteekt’.
Een in 2009 geïntroduceerd genre waarvoor dat laatste zeker opgaat, is ‘de
swingende taalmethode’, zoals de recentelijk verschenen cursussen Rock Your
English en Zingend Spaans leren. Het bleek een gat in de markt, en de methodes
vonden gretig aftrek. Woordjes stampen met Simon and Garfunkels ‘Bridge over
Troubled Water’, en Spaanse werkwoordstijden leren via Songfestival-kraker ‘Eres
tú’, dát was in 2009 kennelijk ook echt ons ding.

Dit jaar verder in het nieuws
maart
26 Het Taaluniecentrum Nederlands als Vreemde Taal opent zijn deuren in Brussel.
Leraren uit de hele wereld kunnen er advies krijgen over het doceren van de
Nederlandse taal in een anderstalige omgeving.

mei
11 VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx wordt benoemd tot Vlaams hoofdredacteurvan
de grote Van Dale. Hij zal ervoor zorgen dat er meer Vlaamse woorden in het
woordenboek komen.
27 De Vloekmonitor 2008 wijst uit dat voor het eerst in vijf jaar de hoeveelheid
grove taal op de Nederlandse televisie niet is toegenomen.

juni
3 Het vwo-examen Nederlands zorgt voor nogal wat consternatie. Veel scholieren
hadden moeite met het grote aantal open vragen. Ze waren daar niet op voorbereid.
22 De Nederlandse Taalunie geeft voorlichting over de officiële spelling in de
Nederlandse Antillen en Suriname. Tegelijk wordt het Gouden Boekje, een officiële
woordenlijst van het Papiaments, gepresenteerd.
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augustus
25 Uit onderzoek van Jan Renkema en Brigit Kolen van de Universiteit van Tilburg
blijkt dat grove taal averechts werkt voor politici. Als ze zo spreken, worden ze door
zowel ouderen als jongeren minder serieus genomen.
26 Naar aanleiding van de negentigste verjaardag van Drs. P wordt een
hommageconcert gehouden in het Vondelpark in Amsterdam. Later dit jaar, tijdens
de Taaldag 2009, huldigen de Nederlandse Taalunie en de VRT hem. Op 21
november ontvangt hij de Groenman-taalprijs uit handen van Stichting LOUT (Let
Op Uw Taal; zie ook bladzijde 343 van dit nummer).

oktober
27 De Vlaamse Taaltelefoon, waar burgers terechtkunnen voor taaladvies, viert zijn
tienjarig jubileum.

december
16 Voor de twintigste keer wordt het Groot Dictee der Nederlandse Taal uitgezonden.
De tekst is dit jaar geschreven door dichter en schrijver Gerrit Komrij.
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Het taaljaar 2009
Meningen van taalgebruikers
1. Wat is de
belangrijkste
gebeurtenis of
trend
van het afgelopen
taaljaar?

2. Wat is het beste
boek
(of artikel of
website)
over taal dat u dit
jaar
+las of gebruikte?
Adje
1. Je hoort steeds 2. Taal is zeg maar
sidekick van Paul vaker jongeren die echt mijn ding van
hakkelend
Paulien Cornelisse.
de Leeuw;
theaterprogramma Nederlands praten. Erg grappig.
Vervelend is alleen
Adje's sterrenrevue; Net of ze uit een
tv-serie Kamer 4B ander land komen. dat je je na lezing
(Omroep Brabant) Dat vind ik wel raar. voortdurend
Het wordt straattaal afvraagt of je
genoemd.
dingen niet
verkeerd zegt of
schrijft.

Foto: Wim Kluvers

Marit van
Bohemen
presentator
tv-programma De
taalmeester

1. Dit jaar staat in
het teken van de
crisis, en dus hoor
en lees je overal
woorden als
woekerpolis en
bonus.

2. Taal is zeg maar
echt mijn ding van
Paulien Cornelisse.
Een geweldig leuk
boek, herkenbaar
en heel komisch.

Bart Chabot
dichter

1. De gevoeligste
slag voor de
Nederlandse
literatuur was het
overlijden van
Martin Bril.

2. Hetwerk van
Hans Verhagen, die
dit jaar de P.C.
Hooftprijs ontving.

Frank Dam
illustrator

1. Dat nieuwslezer
Philip Freriks
steeds trotser lijkt te
worden op zijn
verbale gestuntel.

2. ‘Kunstwonderen’
door Gerrit Komrij
op de Achterpagina
van NRC
Handelsblad. Komrij
fileert genadeloos
humbug en
gezwollen
taalgebruik in de
moderne beeldende
kunst.
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Foto: Rebke Klokke

Agnes Jongerius 1. De Algemene
Politieke
voorzitter FNV
Beschouwingen.
‘Het was niet mijn
beste wedstrijd’, zei
Balkenende na
afloop van de
ministerraad. Als
trend zien we dat er
steeds meer
voetbaltermen
opduiken.

2. Erwin Mortier,
Godenslaap,
bekroond met de
AKO Literatuurprijs
2009. Belgen
gebruiken een soort
Nederlands dat
plechtstatig is en
tegelijk heel
informeel.
Nederlands met
een gevoelige
touch.

Herman Koch
schrijver

1. De behoefte om 2. James Wood,
iets mee te delen How Fiction Works.
via Twitter.

J.P.
enig jurylid Lingo

1. De definitieve
vervanging van het
bezittelijk
voornaamwoord
mijn door me in
internetteksten. Me
leraar Nederlands
draait zich om in z'n
graf.

2. Ik kan en wil er
niet omheen: de
verschijning van het
Officieel
Lingowoordenboek
van Van Dale, met
alle Nederlandse
vijf-, zes- en
zevenletterwoorden.

Tanneke
Schoonheim
woordenboekredacteur,
o.m. van het
Etymologisch
woordenboek van
het Nederlands

1. Vanaf dit jaar zijn
de grote
wetenschappelijke
Nederlandse
woordenboeken
gratis online
beschikbaar, van
het Oudnederlands
woordenboek tot
het Algemeen
Nederlands
woordenboek.
Ziewww.inl.nl.

2. Yankees, cookies
en dollars van
Nicoline van der
Sijs, in het Engels
verschenen als
Cookies, Coleslaw
and Stoops. Het
laat prachtig zien
dat het Nederlands
ook veel aan
andere talen heeft
gegéven.

Rob van Vuure
bladendokter;
schrijver van de
Volkskrant-rubriek
‘BLDNDKTR’ en het
boek Het
lingeriedenken

1. Je kon erop
wachten: een
Scheringaatje, een
Lakemannetje.
Armoe. Penalty
gemist? Een
Seedorfje, hoor ik
nog steeds.
Verspreking? Een
Freriksje.

2. Het artikel over
middenstandspoëzie
in Onze Taal van
oktober: ‘Piet Patat
bakt de
concurrentie plat’.
Ontroert me meer
dan die hele Komrij.
En: deel één van de
biografie van
Gerard Reve. Gaat

Foto: Mark Kohn
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vooral over
superieur
taalgebruik.
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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
3. Wat is het ergste woord4. Wat is het mooiste
5. Wie was dit jaar de
van 2009?
woord van 2009?
beste taalgebruiker?
3. Medelanders. Ik vind dat 4. Mijn neefje zei laatst:
5. Brabanders die dialect
er zo'n spruitjeslucht om ‘Da's echt poep man.’
spreken. Als ik met mijn
dit woord hangt.
Toen dacht ik: ja, dat is het theatervoorstelling door het
woord van 2009. Poep.
land tour en ik hoor iemand
Brabants spreken, dan
voel ik mij meteen thuis.
3. Swaffelen. Ik vind het
nog altijd heel raar dat dat
het woord van 2008 was.
Het klinkt lelijk en het is
een vreemde bezigheid.
Had er daarvoor ook nog
nooit van gehoord.

4. Mijn kind begint net te
praten, dus voor mij is dat
dit jaar eenvoudigweg
mamma.

5. Dirk Scheringa, die zei
dat hij altijd nog twee paar
handen had toen zijn bank
ten onder ging.

3. Scheringa, De Naald,
DSB.

4. Twitter. Fraai woord
voor een door mij
overigens matig
gewaardeerd fenomeen.
Ga ik niet aan meedoen,
aan het getwitter, dat
beloof ik de lezers van
Onze Taal.

5. Obama. Sterke
speeches, pakkende
slogans en een meer dan
uitstekende performance.

3. De gruwelijke
dooddoener zeg maar. En
Wilders' kopvoddentaks is
een woord dat in iedere
lettergreep beledigend
klinkt. Het is een woord als
een natte dweil, een in alle
opzichten vies woord.

4. Lucide. Een prachtig,
geheimzinnig woord, net
als lucifer (voor die
‘zwavelstokjes’), waarvan
de Nederlandse betekenis
buitenlanders altijd doet
glimlachen.

5. De tv-recensies van
Jean-Pierre Geelen in de
Volkskrant zijn scherp,
geestig en herkenbaar.
Cabaretier Wim Helsen:
vernieuwend,
onnavolgbaar en
ongelooflijk grappig.

3. Kopvoddentaks.

4. Vuvuzela
5. Cheryl Morero in
(Zuid-Afrikaans
Gooische vrouwen.
blaasinstrument, gebruikt
door publiek bij
voetbalwedstrijden).

3. Kopvoddentaks.

4. Murciélago (Spaans,
‘vleermuis’).

3. W-vormig herstel
(grafiek die stand van de
economie aangeeft).

4. V-vormig herstel (grafiek 5. Elke schrijver op
die stand van de economie internet. Niet alleen lijkt
aangeeft).
ineens de hele wereld te

5. P.F. Thomése in J.
Kessels: The novel en
Greatest hits.
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kunnen schrijven, diezelfde
wereld leest en leeft mee
via (micro)blog, Hyves of
Facebook.
3. Divo voor een
mannelijke diva; ik vind het
best als mensen dat willen
gebruiken, als ik maar niet
hoef.

4. Wachtverzachter voor
iets wat of iemand die het
wachten aangenaam
maakt; het is een prachtige
vondst die lief klinkt.

5. Ik kan wel genieten van
iemand die goed en
verzorgd spreekt of schrijft,
en me ergeren aan
anderen die dat niet doen,
maar de beste zou ik zo
niet kunnen aanwijzen.

3. Nog steeds kom ik het 4. Ik laat mijn baard staan,
woord tsunami tegen. Veel en ik hoor een nieuw
ideeën? Ach joh, een
woord: pensioenpuberteit.
‘tsunami van ideeën’!
Tsunami was ooit één
weekje een mooi woord. Ik
kan het t-woord niet meer
horen.

5. Wilders. In ieder geval
de slimste woordgebruiker.
Kopvoddentaks. Bedenk
een opvallend woord en je
komt in de krant. Ik kan het
politici wel toeschreeuwen.
En hoelang was Martin Bril
er dit jaar nog?
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Ford Onderdelen Rammelen Dagelijks
Pseudo-verklaringen van merknamen
Saskia Aukema
Redactie Onze Taal
Opel is vooral ‘Op Papier Erg Leuk’, de kleren van C&A zijn ‘Cheap &
Awful’ en de slogan ‘Life's Good’ van elektronicagigant LG kan volgens
sommigen beter luiden: ‘Lekker Gammel’. De pseudo-verklaringen zijn
soms treffender dan de originele - en vaak veel grappiger.

Illustratie: Matthijs Sluiter

Op internetforums wisten ze de afgelopen tijd wel waar DSB voor staat: niet
gewoon voor Dirk Scheringa Beheer natuurlijk, maar voor ‘Doortrapt, Slecht &
Bedrogen’ of ‘De Snelle Boevenclub’, en anders wel voor ‘Die Schurken Bank’.
De ervaringen die de schrijvers op internet moeten hebben gehad met DSB, laten
zich wel ongeveer raden. Ze komen vast bepaald niet overeen met het rooskleurige
beeld dat tot het einde toe geschetst werd door de echte naamgever van DSB.
Het bedenken van dergelijke nieuwe verklaringen voor bestaande afkortingen is
te zien als een kleine, creatieve daad van verzet tegen grote, machtige
ondernemingen. Als een soort ontmaskering ook, want de pseudoverklaring zegt
volgens de bedenker ervan natuurlijk veel meer over het bedrijf of het merk in kwestie
dan de inhoudsloze of juist prestigieuze naam die de oprichters er ooit voor hadden
bedacht.

■ Gekunsteld
Het is een populair genre, dat herinterpreteren van afkortingen (ook wel:
backroniemen, van back, ‘met terugwerkende kracht’, en acroniem, ‘afkorting’). Zo
stonden alleen al in de Volkskrant de afgelopen tijd de volgende voorbeelden opgeschreven door vier verschillende journalisten:
- TNT, dat staat voor ‘Teleurstelling Na Teleurstelling’
(25 april 2008; gezegd door stakende postbode)
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- Blote feestjurkjes in felle kleuren, tunieken met glitters en borduursels (...) alles
lijkt erop gericht voorgoed af te rekenen met het degelijke imago van Vervelend
& Duf.
(18 april 2009, in artikel over herprofilering V&D)
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- AZ staat ook voor Altijd Zichzelf
(20 april 2009, na landskampioenschap AZ)
- GM begint nieuw leven als ‘Government Motors’
(1 juni 2009, na kapitaalinjectie General Motors)

Op internet worden er hele sites aan het verschijnsel gewijd. Ze bevatten lijsten vol
alternatieve verklaringen voor namen, en ook af en toe voor gewone woorden (zie
voor dat laatste het kader hieronder). Daaruit blijkt dat er niet alleen de draak wordt
gestoken met namen die van zichzelf al afkortingen zijn. Het verzinnen van een
passende naam kan even makkelijk met een merk als Philips, dat eigenlijk genoemd
is naar oprichter Gerard Philips, maar nogal eens wordt aangeduid met ‘Productie
Hopeloos Iedere Lamp Is Praktisch Stuk’. Of neem Heineken: ‘Hij En Ik Nemen Elke
Keer Een Nieuwe’ (en met dezelfde letters terug: ‘Na Elke Keer Een Nieuwe Is Er
Hoofdpijn’).
Sommige vondsten op die sites zijn grappig en origineel, maar veel ervan doen
ook wel wat gekunsteld aan. Daarom vroegen wij ons afgelopen voorjaar in onze
wekelijkse column op Nu.nl af: zijn er echt mensen die zeggen dat ze met hun
‘Fiasco In Auto Techniek’ naar de ‘Elke Dag Armoedige Handel’ rijden om er een
diepvriesmaaltijd van ‘Inheems Gif Langzaam Opeten’ te kopen? Of worden ze in
ieder geval weleens aangehaald, zoals in de voorbeelden hierboven? En is dat
gebruik van de pseudo-verklaring iets van de laatste tijd, zoals je misschien zou
kunnen denken?

Metro, bier en andere gewone woorden
Niet alleen namen worden bij wijze van plaagstootje geïnterpreteerd als afkorting,
soms gebeurt dat ook bij gewone woorden. Schrijvers van managersboeken zijn er
dol op. Die leggen principes graag uit aan de hand van bestaande termen. Dan
staat het woord team niet alleen voor ‘groepje mensen’ maar ook voor het motto
‘Together everyone achieves more’, kis(s) wordt op die manier ‘Keep it simple
(stupid)’ en er is natuurlijk het ‘smartprincipe’, waarmee je je doelstellingen kunt
controleren op de punten ‘specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en
tijdgebonden’.
Maar ook buiten het managersjargon worden woorden volop geïnterpreteerd als
afkortingen. Het woord nozem werd bijvoorbeeld vroeger wel uitgelegd als
‘Nederlands onderdaan zonder enige manieren’, en bier staat in deze tijden van
comazuipen wel voor ‘ben in eeuwige rust’. Metro wordt verklaard als ‘met een
teringgang (of: treintje) Rotterdam onderdoor’ en kut als afgezwakte krachtterm voor
‘kwalitatief uitermate teleurstellend’. Die laatste term krijgt ook een uitleg in de meer
lichamelijke zin van het woord: ‘Het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk zit hem
voornamelijk hierin: LUL is Lange Urine Leider KUT is Korte Urine Trechter. Niks
schuttingtaal dus!’ En ten slotte schrijft ‘Ted K.’ over hetzelfde woord: ‘In de vroegere
Katholieke illustratie stond ooit een foto van een dorpsgezicht in Brabant waar op
een schutting het woord KUT te zien was. Na klachten van geschokte lezers was
de reactie van de redactie dat dit een afkorting was van “Katholiek Uit Traditie”.’
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■ Komt pas morgen
De respons op de oproep sprak boekdelen. Ruim 250 mensen stuurden ons bijna
400 pseudo-verklaringen (waaronder zo'n 250 verschillende), die ze kennelijk
inderdaad zo nu en dan gebruiken. Of: gebruikten. Want het genre bleek verre van
nieuw, zo konden we opmaken uit de genoemde merknamen, die soms al in geen
jaren meer op de markt waren.
Zo noemde J.D. Wiegman het sigarettenmerk Rhodesia, dat in de Tweede
Wereldoorlog te koop was. Dat merk was natuurlijk genoemd naar het Afrikaanse
land dat inmiddels is opgesplitst in Zambia en Zimbabwe, maar in Nederland stond
het ook wel bekend als ‘Regering Holland Ontdekte Deze Ellendige Sigaret In Afrika’.
En volgens de website van het Achterhoeks Museum ook wel als ‘Rokend Hooi
Overtreft Deze Ellendige Sigaret In Alles.’
In ongeveer dezelfde tijd werd de KPM (‘Koninklijke Paketvaart Maatschappij’)
voorzien van een mogelijk beter passende benaming. Die maatschappij, die heeft
bestaan tussen 1888 en 1966, vervoerde passagiers en vracht per schip binnen,
naar en van Nederlands-Indië. Alleen gebeurde dat blijkbaar niet zo snel, want de
alternatieve naam luidde volgens een lezer: ‘Komt Pas Morgen’.

Philips wordt nogal eens aangeduid met ‘Productie Hopeloos Iedere Lamp
Is Praktisch Stuk’.

■ Auto's
Ook de volgende ‘namen’ beschrijven merken - in dit geval allemaal auto-, motoren (brom)fietsmerken - die inmiddels alweer enkele decennia ter ziele zijn:
- Bij Storm Afstappen
(BSA, 1905-1971; eigenlijk: ‘Birmingham Small Arms Co. Ltd’)
- Elke Meter Pech Onderweg
(Empo, 1913-1979; Nederlands bedrijf; eigenlijk: ‘Emsbroek & Poesse’)
- Met Onze Rommel Rijdt Iedere Sukkel
(Morris, 1912-1984; Brits bedrijf; genoemd naar oprichter William Morris)
- Nooit Slechter Uitgevonden
(NSU, 1873-1969; Duits bedrijf; genoemd naar standplaats NeckarSUlm)

De verleiding is groot om in die herverklaarde afkortingen een mogelijke aanwijzing
te zien voor het verdwijnen van de merken in kwestie, maar dat is toch te simpel
gedacht. Van álle pseudo-verklaringen die zijn ingestuurd, gaat bijna een derde
over auto- en motornamen, en daaronder bevinden zich ook vele, vele merken die
nog gewoon in de showrooms staan.
Het lijkt erop dat mensen dus überhaupt graag van die pseudo-verklaringen
bedenken voor auto's. En misschien is dat niet zo vreemd. Bij geen enkel ander
consumentenproduct is kwaliteit zo belangrijk als bij een auto. Als je auto stukgaat,
kun je gevaar lopen, en op z'n minst kost het je bakken met geld. Reden genoeg
dus om de kwaliteit waar autofabrikanten hoog van opgeven met de nodige scepsis
te bezien.
En als die naam niet je eigen ervaringen of angsten weergeeft, dan kun je je
vondst altijd nog gebruiken als plaagstootje voor een ander die - anders dan jijzelf
natuurlijk - voor het ‘foute’ merk heeft gekozen. Op een internetforum bijvoorbeeld,
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waarop iemand reageert op de stelling dat echte mannen voor een KIA kiezen:
‘Haha KIA: Klootzak In Autowrak. Wtf is mis met een bmw???’ Enkele van de
aardigste nieuwe verklaringen voor hedendaagse automerken:
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Akzo: ‘Arm Kereltje Zonder Onderlijf’.
Foto: AkzoNobel

-

Honda: ‘Hoge Onderhoudskosten Na Dure Aanschaf’
Lada: ‘Lopen Achter De Auto’
Opel: ‘Op Papier Erg Leuk’ en ‘Ons Product Eist Levens’
Peugeot: ‘Probeer Eens Uw Geluk En Ondervind Trammelant’
Renault: ‘Roest En Narigheid Achtervolgen U Lange Tijd’
Toyota: ‘Tegen Oriëntaalse Yen Opkoopbare Trap-Auto’

Smokkelen met de spelling mag:
-

BMW: ‘Blik Met Wielen’, ‘Boerenmestwagen’ en ‘Beslist Minder Waardig’
Ford: ‘Ford Onderdelen Rammelen Dagelijks’
Volvo: ‘Verloren Onderdelen Liggen Verder Op’
Yamaha: ‘Yapanse Arbeiders Maken Alles Half Af’

Probeert u maar adidas
Ook in andere branches kan het er een en ander misgaan: niet ieder vliegtuig haalt
de eindbestemming, en broodjes worst bevatten wellicht onbestemde ingrediënten.
En anders is er altijd nog de basale, maar niet te onderschatten vrees dat we te
veel geld betalen voor een aftands product:
-

LG: ‘Lekker Gammel’
Alitalia: ‘Airplane Lands In Tokyo And Luggage in Amsterdam’
C&A: ‘Cheap & Awful’
Nike: ‘Na Inlopen Kapotte Enkels’
Wibra: ‘Wij Idioten Bieden Rommel Aan’
HEMA: ‘Hier Eet Men Afval’

Een enkele keer blijkt zich in de naam van een problematisch product ook een
mogelijke oplossing aan te dienen:
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-

Otis (liftfabrikant): ‘Onze Trap Is Sneller’
DAF: ‘Duwen Anders Fietsen’
BMW: ‘Bij Makke Wandelen’
IKEA: ‘Ik Koop Ergens Anders’
PUMA: ‘Probeert U Maar Adidas’
RET (Rotterdamse vervoersmaatschappij): ‘Roep Een Taxi’

Amoureuze praktijken
Er wordt via de herverklaarde afkorting niet alleen maar gekláágd over de producten.
Er zijn zo nu en dan ook andere geluiden. Zo kan chemieconcern Akzo Nobel
(voorheen Akzo) zelfs rekenen op compassie, of eigenlijk: het mannetje van het
Akzo-logo, dat slechts vanaf zijn middel wordt afgebeeld: ‘Arm Kereltje Zonder
Onderlijf’. En over wasmiddel OMO gaat ook een fraai verhaal. Inzender Rudy
Schreijnders: ‘De overlevering wil dat een pak in Engeland voor het raam werd gezet
als de huisvrouw aan haar minnaar wilde aangeven dat ze alleen thuis was: “Old
Man Out” (“de baas is niet thuis”).’
Er zijn meer merken die worden geassocieerd met amoureuze praktijken. Zo
denken sommigen bij het Tsjechische automerk Škoda aan ‘Schokkend Klaarkomen
Op De Achterbank’. En hoewel de meeste mensen de in 2001 opgedoekte
vliegtuigmaatschappij Sabena associëren met de uitroep ‘Such A Bad (of: Bloody)
Experience Never Again!’, koestert ene Bart héél andere herinneringen aan de
Sabena-vluchten: ‘Seks Aan Boord En Niets Anders’.
Verder zijn er nog de pseudo-verklaringen die helemaal niets te maken hebben
met het product of de instantie, maar wel weer met seks. Daarbij biedt het merk
eigenlijk niet meer dan een aanleiding om iets te mogen zeggen in het genre
poep-pies-neuken. Zo zijn er mensen die de omroepnaam VPRO uitleggen als
‘Vader Piest Recht Omhoog’ en Nike als ‘Neuken in Kotje Elf’. En de Amerikaanse
rockband Korn had in 1997 een bescheiden hit met het nummer ‘A.D.I.D.A.S.’,
waarvan het refrein luidde: ‘All Day I Dream About Sex’.

Politiek en voetbal
Hoewel het bij pseudo-verklaringen van afkortingen dus meestal gaat om
consumenten die bepaalde commerciële merken op de hak nemen, zijn ook weleens
andere namen het doelwit van hun milde spot. Namen van politieke partijen
bijvoorbeeld. Zo staat CDA volgens opponenten voor ‘Christus Denkt Anders’ en
VVD voor ‘Veelverdieners Voor Dictatuur’, ‘Voor Vraatzuchtige Directeuren’ of ‘Veel
Vrije Dagen’.
Op het voetbalveld is het eveneens een populair procedé. Als de naam van een
concurrerend team met een e begint, dan is het eerste woord van de afkorting snel
van een alternatieve verklaring voorzien. Zo werd EDO uit Utrecht ‘Elf Domme
Olifanten’, EMM uit Hilversum ‘Elf Makke Muizen’ en EBOH uit Dordrecht ‘Elf Boeren
Op Hol’. En ook verder kenmerkt het spel van de tegenstander zich volgens de
alternatieve namen natuurlijk door onsportiviteit en algehele suffigheid:
- OWIOS, Oldebroek: ‘Onbenullig Woest Is Ons Spel’ (eigenlijk: ‘OverWinnen
Is Ons Streven’)
- HMS, Utrecht: ‘Hollandse Mis Schieters’ (eigenlijk: ‘Houdt Moedig Stand’)
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- ZIGO, Tilburg: ‘Zeikerds In Gele Onderbroeken’ (eigenlijk: ‘Zonder Inspanning
Geen Overwinning’)

■ Positief
Regelrecht positieve omschrijvingen van producten zijn er ook te vinden onder de
lezersreacties, al zijn ze op één hand
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te tellen. Zo is er iemand die Opel omschrijft als ‘Onderweg Pret En Lol’. En ene
Lucienne heeft ook een gunstige verklaring voor een merknaam, maar die blijkt dan
wel weer gebaseerd op een misverstand: ‘Ik dacht altijd dat O.B. (tampons) voor
“onbeperkte bescherming” stond, maar het blijkt een afko van “ohne Binde” te zijn
(“zonder maandverband”).’
Op internetforums komen die positieve omschrijvingen van consumenten nog wel
af en toe voor, en dan vooral om het ‘eigen’ merk af te zetten tegen het ‘inferieure’
product waar anderen voor kiezen. Op de website Motorforum.nl bijvoorbeeld
reageert ene ‘Zazarino’ op de stelling dat de ZZR de lelijkste motor zou zijn: ‘Je
weet toch dat ZZR staat voor ZeerZeeR mooie motor!’

■ Knipoog
Soms proberen merkhouders zelf een positieve draai te geven aan de namen van
hun producten. Voetbalclub AZ profileert zich bijvoorbeeld inmiddels, zoals in het
begin van het artikel al bleek, niet alleen meer als een combinatie van Alkmaar '54
en FC Zaanstreek, maar ook als team dat ‘Altijd Zichzelf’ is. (Zie voor andere
benamingen voor voetbalclubs het kader hiernaast.) En het Duitse elektronicabedrijf
AEG (van oorsprong: ‘Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft’) kwam op een gegeven
moment met de slogan ‘Aus Erfahrung Gut’ (‘uit ervaring goed’), waar de Duitse en
Nederlandse consumenten zich overigens vervolgens geen klap van aantrokken,
en het hadden over ‘Auspacken, Einschalten, Geht nicht’ (‘uitpakken, aanzetten,
werkt niet’) en ‘Alles Even Gammel’. Het eveneens Duitse automerk DKW
(1916-1970) tot slot, dat zichzelf achtereenvolgens profileerde als
‘Dampf-Kraft-Wagen’, ‘Des Knaben Wunsch’ en ‘Das Kleine Wunder’, was in de
volksmond toch vooral: ‘Dat Kreng Weigert’ en ‘Duitse Kinderwagen’.
Geklaag en gemopper voeren dus onmiskenbaar de boventoon bij de
pseudo-verklaringen, maar het gaat wel om geklaag en gemopper met een knipoog.
Het zijn creatieve plaagstootjes; grimmig of vervelend wordt het bijna nergens bij
de herverklaarde afkorting. Het is duidelijk: ‘Al Fantaserend Krijgen Oninteressante
Reclameverzinsels Toch Iets Nogal Grappigs’.
Zie voor de complete verzameling onze site: www.onzetaal.nl/afkorting.
Aanvullingen zijn welkom.

Spaan
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Voetbalmeisje
Ze vroegen me laatst naar Françoise Hardy. Haar biografie is net verschenen. Ik
zei dat in mijn tijd - wat is dat eigenlijk: mijn tijd, waarom is deze tijd mijn tijd niet, ik
ben er toch nog? - dat in mijn tijd jongens als ik zich identificeerden met de
intelligentie in popmuziek. Niet voor niets zeiden we vaak veelbetekenend: ‘Heb je
die tekst gehoord?’
Tegenwoordig moet je van de straat zijn, omgekeerde petjes dragen en gouden
kettingen om erbij te horen, veel motherfucker's laten vallen en je bent cool.
Françoise Hardy was in 1962 supercool met haar ponyhaar, de zwartomrande
ogen, het modellenfiguur, de aarzelende gang van een antilope en met vooral: haar
literaire allure.
Tot op de dag van vandaag is dat een element in de Franse popmuziek.
De nieuwe cd van Mickey (3d) is uit, na jaren. Deze band uit Saint-Étienne blinkt
uit in een aspect dat de Nederlandse popcultuur, beheerst door proleten als Henkjan
Smits, zo node ontbeert: kwaliteit.
Ik heb om een idee te geven het grootste deel vertaald van het prachtige liedje
‘La footballeuse de Sherbrooke’.
Met een knotje op haar hoofd
En haar broekje nogal strak
Haar witte schoenen en de kousen
Opgetrokken tot net onder de knietjes
Zag ik in Sherbrooke dat kleine voetbalgrietje
Met haar licht gespierde benen
Meer die van Ribéry dan van
Angelina Jolie.
Ik geef toe: ze trok me aan
In het stadion van de universiteit
Ik ben altijd gevallen voor die Meisjes
Met een uitgesproken persoonlijkheid
Het was niet haar doelmatigheid
Noch het mannelijke in haar
Maar het niveau van haar passes
Dat haar deed uitsteken boven de massa.
Soms keek ze eventjes opzij
En wierp ze me een blik toe
Dan ging mijn hart veel sneller kloppen
En opeens zag ik ons samen daar
Ik zorgde voor de kinderschaar
Terwijl zij ging trainen
Maakte ik het eten klaar.
Maar mijn kleine voetbalmeisje van Sherbrooke
Ik heb geen keuze, ik moet weer gaan
Soms zegt men al au'voir
Voordat men bonjour zegt
Misschien kom ik hier ooit weer terecht
En zal ik proberen je te ontmoeten
Maar ik weet nu al dat het niet gebeurt
Dat ik je nooit meer zal begroeten.
Mijn kleine voetbalmeisje uit Sherbrooke
Ik herinner me, ik zie ze nog
De bomen langs de wegen van je land
Zo vroeg in de ochtend
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Mijn kleine voetbalmeisje uit Sherbrooke
Ik herinner me, ik weet het nog
En soms gaat mijn hart nog uit
Naar jouw Quebec zo ver weg
Jouw Quebec is veel te ver.
Henk Spaan

Onze Taal. Jaargang 78

358

Riemer Reinsma
Namen op de kaart
Bergbergen en heuvelheuvelheuvels
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.
Weinig inwoners van het Vlaamse dorpje Tomberg zullen zich ervan bewust zijn
dat de naam van hun dorp eigenlijk dubbelop is. De naam Tomberg is wat dit betreft
te vergelijken met woorden als ISBN-nummer of APK-keuring (strikt genomen voluit:
Internationaal Standaard Boeknummer-nummer en Algemene Periodieke
Keuring-keuring), die voor sommige scherpslijpers een voortdurende bron van
irritatie vormen.

■ Aardlagen
Tomberg was in oorsprong genoemd naar een tomme (uit tumulus, ‘grafheuvel’),
maar nadat die aanduiding in onbruik was geraakt, ontstond de behoefte om de
heuvel te benoemen met een woord dat men wél kende. De naam Tomberg is dus
eigenlijk een taalarcheologisch monument, dat zich laat vergelijken met een
opeenstapeling van aardlagen. Tom, het linkerdeel van de samenstelling, is dan de
onderste aardlaag, berg - het rechterdeel - de bovenste. In zulke namen weerspiegelt
de volgorde van de delen van de samenstelling dus de volgorde van ontstaan.
Het verschijnsel doet zich wereldwijd voor. Een voorbeeld uit Australië is de naam
van de stad Bundaberg, in het noordoosten van dat werelddeel. De stad is genoemd
naar een berg: bunda komt uit de taal van de Aboriginals en betekent ‘berg’, het
achtervoegsel berg komt van de Duitse immigranten die zich ooit in dit deel van
Australië gevestigd hebben.
Een recordaantal ‘aardlagen’ is te vinden in de naam Pendle Hill, van een heuvel
in Noord-Engeland. Oorspronkelijk heette deze heuvel simpelweg Pen (een Keltisch
woord voor ‘heuvel’). Nadat de Germanen dit deel van Engeland veroverd hadden,
werd de Keltische naam niet meer begrepen, en de nieuwe inwoners voegden er
hun eigen woord hill aan toe. Alleen als je Penhill snel uitspreekt, verandert het al
spoedig in ‘Pendle’. En zo was er opnieuw een ondoorgrondelijke naam ontstaan
die om een verduidelijking smeekte. Het uiteindelijke resultaat was Pendle Hill:
‘heuvelheuvelheuvel’.

Mount Everest
Is het linkerdeel van zulke samenstellingen altijd ouder dan het rechterdeel ervan?
Nee. Neem bijvoorbeeld Mount Kenya (inderdaad, in Kenia). De oorspronkelijke
naam van de berg staat hier juist aan de rechterkant: Kenya is, naar aangenomen
wordt, een verkorting van kere nyaga, een woord uit de taal van de Kikuyu's, dat
‘witte berg’ betekent, een verwijzing naar de eeuwige sneeuw op deze berg. De
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Engelse kolonisten, die het Kikuyu-woord niet (meer) begrepen, plakten daar hun
eigen woord Mount voor.
De volgorde is in dit geval eigenlijk heel vreemd. Bij Pendle Hill, waarvan de
uiteindelijke naam net als Mount Kenya in het Engels is gevormd, stond de oudste
bodemlaag links. Hoe kan die bij Mount Kenya dan rechts staan? Dat is goed te
verklaren. Het Engelse woord mount (‘berg’), omstreeks 1250 ontleend aan het
Frans, komt tegenwoordig alleen nog in aardrijkskundige namen voor (het gewone
woord is mountain) en heeft altijd een typisch Frans karaktertrekje behouden: het
vormt altijd het linkerdeel van een samenstelling. Zoals de Fransen Mont vooraan
plegen te zetten, met het ‘hoofd’ van de samenstelling aan de linkerkant (Mont
Blanc), zo doet de Engelstalige wereld dat met Mount: dus Mount Everest, Mount
Washington en Mount Pleasant.

■ Cap Gris-Nez
Om uit te maken wat de oudste en wat de nieuwere ‘aardlagen’ in zulke namen zijn,
moet je dus rekening houden met de volgorderegels die in de desbetreffende talen
gelden. In het Frans geldt, zoals gezegd, de ‘omgekeerde’ volgorde. En het is dan
ook goed te begrijpen hoe het zit met de naam van Cap Gris-Nez - de landtong die
iets ten zuiden van Calais het Kanaal in steekt. Want ook dat is een tautologische
samenstelling. Nez is namelijk niet het Franse woord voor ‘neus’, zoals vaak gedacht
wordt, maar komt van het Oudnederlandse woord nesa (‘kaap’; in Nederlandse
aardrijkskundige namen is het naderhand nes geworden). Toen de Fransen hierin
later het Franse woord voor ‘neus’ meenden te herkennen, kwam er behoefte aan
een verduidelijkend Frans woord. En zoals ISBN in het Frans vaak wordt aangevuld
tot numéro ISBN, zo werd Gris-Nez tot Cap Gris-Nez. Met de jongste ‘aardlaag’ aan
de linkerkant.

De naam van Pendle Hill in het Noord-Engelse Lancashire betekent ‘heuvelheuvelheuvel’.
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Taaltest
Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1.

a.
b.
c.

Chinese koolstamppot
Chinesekoolstamppot
Chinese-koolstampot

2.

a.
b.
c.

colpotlood
kohlpotlood
koolpotlood

3.

a.
b.
c.

geäerobict
geäerobict
ge-aerobict

4.

a.
b.
c.

hypnoticeren
hypnotiseren
hypnotizeren

5.

a.
b.
c.

scabreus
scrabeus
scrabreus

B. Vergroot uw woordenschat
1. consistent
a. in staat weerstand te bieden
b. volhardend
c. vrij van innerlijke tegenspraak
2. doddig
a.
b.
c.

grappig
mollig
snoezig

a.
b.
c.

kleine ui
mutsje
oorvijg

3. kalot

4. rinoplastiek
a. opgezette neushoorn
b. plastische neuschirurgie
c. sterk ruikend lakmengsel
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C. Zoek de fouten
1. De hoogblonde, minutieus verzorgde wenkbrouwlijntjes van de mannequin
detoneerden met de verfromfaaide diep gedecolleerde turkoise cocktailjurk die
ze droeg.
2. ‘Wat ziet ze er uit!’, schreeuwde een collegamodel, tevens jurylid, uit. Maar
hoewel de sfeer competatief was, brak zij een staf voor haar, omdat ze zo
prachtig voortschrijdde.

D. Extra
Welk Bargoens woord betekent níét (onder meer) ‘stelen’: dibberen, fazelen,
gannefen, snuffelen, tippelen?
De antwoorden vindt u op bladzijde 363 van dit nummer.

Horstlog
Eén ei is geen ei
Voor eieren gelden andere maatstaven dan voor standaardtalen. Ik houd me aan
de regel: één ei is geen ei, twee ei is een half ei, en drie ei is een paasei. Bij
taalnormen lijkt het me precies andersom: één norm is een standaardtaal, twee
normen is een halve standaardtaal, en drie normen is gewoon helemaal niks.
Volgens de jongste berichten gaan Het Spectrum en Van Dale hun woordenboeken
een beetje anders inrichten. Het Spectrum neemt in zijn vertaalwoordenboeken
namelijk voortaan ook Belgisch Nederlands op (bouwverlof, komaf maken), naast
het Nederlandse Nederlands (bouwvak, een eind aan iets maken). Motief: tot nu
toe waren de woordenboeken ‘niet altijd toereikend voor de Vlaamse gebruiker’.
Bij Van Dale was de praktijk dat woorden uit het Belgische Nederlands wel
opgenomen werden, maar voorzien van het label ‘Belgisch-Nederlands’. Alle overige
woorden waren ongelabeld. Maar er zijn ook woorden in Nederland gangbaar die
in België onbekend zijn (zoals tosti). Voortaan krijgen die ook een label:
‘Nederlands-Nederlands’. Ongelabeld blijven de woorden die in noord en zuid
gelijkelijk bekend zijn, zoals tafel en stoel. Dan zijn er drie soorten: BN, NN en
algemeen.

Onze Taal. Jaargang 78

Ik denk dat het uiteenwaaieren hiermee niet af is. Volstrekt niet. Ik denk eigenlijk
dat dit pas een allereerste stap is. Waarom zouden we ons beperken tot noordelijk
en zuidelijk? Er zijn ook verschillen tussen oost en west. En tussen taallagen die
niet regionaal zijn. Hebben die minder recht op een plaatsje in het woordenboek?
Je kan erop wachten dat er ook uit die hoek claims zullen komen. Vandaag de
Vlamingen, morgen de Twenten en overmorgen de Antillianen en inheemse Turken.
En ook mag je verwachten dat die claims vroeger of later gehonoreerd zullen worden.
Dat lijkt me niet meer dan redelijk.
En dan worden de contouren zichtbaar van het woordenboek van de toekomst:
voor iedereen een geïndividualiseerd lexicon. In de papieren versie is dat een beetje
lastig te realiseren, met al die varianten. Maar digitaal zal het heel goed mogelijk
zijn. ‘Het’ woordenboek maakt plaats voor ‘mijn’ woordenboek. Gewoon bij het eerste
gebruik een aantal opties aan- of uitvinken, en ongetwijfeld met de mogelijkheid om
woorden toe te voegen of juist te schrappen.
Deze ontwikkeling heeft stellig grote voordelen, maar waarschijnlijk ook even
grote nadelen. Daarom valt moeilijk te zeggen of het de goeie kant uit gaat of juist
de verkeerde kant.
Maar ondertussen is wel duidelijk dat met de vernieuwingen van Het Spectrum
en Van Dale de standaardtaal weer een beetje verder naar de marge schuift. Ik
beweer dat overigens al jaren. Eén norm is een standaardtaal, twee normen (noord
versus zuid) maakt er twee standaardtalen van, en drie normen is elk wat wils, maar
geen standaardtaal.
Joop van der Horst
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Ewoud Sanders
Bargoens [14; slot]
poet
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 ging het de afgelopen jaren na in deze
tweemaandelijkse serie. Hier de laatste aflevering.

De ratten van Amsterdam (1922) staat vol Amsterdamse boeventaal, zoals het woord poet.

In 1922 schreef de Amsterdamse misdaadverslaggever J.C.L. Sand een boek
over zijn ervaringen met criminelen. In dat boek, getiteld De ratten van Amsterdam,
lezen we:
De kerels mopperen af en toe iets onverstaanbaars. Ik hoor iets zeggen
van de ‘poet’ als ze het kantoortje weer uitkomen.

Poet was toen geen algemeen bekend woord. Het stond nog niet in Van Dale of
Koenen en ook in kranten en romans uit die tijd zal men er tevergeefs naar zoeken.

■ Gestolen goed
Toch bestond het woord toen al zeker dertig jaar, want in 1890 is het voor het eerst
opgetekend, in een ‘Alphabetische woordenlijst van het Bargoensch’ in het tijdschrift
Onze volkstaal. Het komt hierin voor in de vorm poetje, met als betekenis ‘kleine
diefstal’. Vervolgens vinden we het in 1898 in de Woordenschat van De Beer en
Laurillard, in twee betekenissen, namelijk ‘pak, baal’ en ‘kleine diefstal’.
Woordenschat, een van de eerste reguliere woordenboeken waarin Bargoense
woorden werden opgenomen, vermeldt als vaste verbindingen een poetje smook
(‘een pak tabak’) en een poetje mokka (‘een baal koffie’). Vervolgens nam de
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Amsterdamse commissaris W.L.H. Köster Henke poet in 1906 op in De boeventaal,
in de verbinding een poet lood (‘een hoop geld’).
Kennelijk was de betekenis van poet dus aanvankelijk ‘de hele hoeveelheid van
iets’ (zoals een pak of baal); stal men daar een portie van, dan ‘maakte’ men een
‘poetje’, een woord dat aanvankelijk alleen in de verkleinvorm werd aangetroffen.
Vervolgens werd zowel poet als poetje gebruikt voor ‘buit, gestolen goed’.

Kruimeldieverij
Het zogenoemde ‘poetjesmaken’ kwam vooral veel voor onder sjouwers, ook wel
veemarbeiders genoemd. In 1938 schreef H. Bovenkerk hierover in De nieuwe
taalgids, in een artikel getiteld ‘De taal der Amsterdamse veemarbeiders’:
Bargoense elementen zijn natuurlijk speciaal aan te treffen onder de
termen, die iets met fraude of bedrog te maken hebben. Het bedrijf [van
sjouwer] geeft veel aanleiding tot kruimeldieverij; de arbeider eigent zich
wat van de inhoud van een baal toe, en verkoopt de buit. Hij ‘maakt een
poetje’ of ‘slaat een melik’; poet is algemeen Amsterdams bargoens, melik
betekent (...) ‘zak’. Dat komt wel uit; in het veembedrijf zal de buit wel
meestal in een zak vervoerd worden.
Wie een poetje had gemaakt, kon dit zelf gebruiken of verkopen. Wie het verkocht,
kwam terecht bij de zogenoemde ‘poetjesbaas’ of ‘poetjeskoper’, synoniemen voor
‘heler’. We komen poetjesbaas onder meer tegen in een roman uit 1940 van Jan
Mens, getiteld Het gouden reael:
Dan ging-ie op strooptocht langs de kaai, dan rausjte hij in de Rietlanden.
Dan kroop hij in een goederenwagen, dan lichtte hij 'n losse plank van
een schuit. Want hij weet de weg, Hein, en hij kent de spraak. Koffie en
spek kan een arm mens 's winters altijd gebruiken, en wat er overblijft
gaat naar de poetjesbaas.
Overigens blijkt uit allerlei bronnen dat het poetjesmaken onder sjouwers,
bootwerkers en havenarbeiders vroeger heel vaak voorkwam. Velen zagen het als
een rechtvaardige aanvulling op hun loon. Het was andermaal Jan Mens, een auteur
die veel romans schreef over sociale misstanden, die hier iets over vastlegde. In
1950 schreef hij in Er wacht een haven:
Bij zoveel haast verslapte het toezicht, wie is bestand tegen verleiding?
Menig bootwerker maakte het aloude gezegde ‘Een dagloon verdienen,
een half dagloon pies’ tot werkelijkheid, zonder dat het merkbaar schade
deed aan hun ziel en zaligheid. 'n Mens moet alle windjes waarnemen.
Over de uitdrukking ‘Een dagloon verdienen, een half dagloon pies’ nog dit: de
strekking ervan is duidelijk (‘een heel dagloon verdienen, een half dagloon erbij
ritselen’), maar in overige teksten over het Bargoens ben ik die niet tegengekomen.
Als iemand de uitdrukking kent en weet of het inderdaad een ‘aloud gezegde’ is,
dan hoor ik het graag.
Dit is de laatste aflevering van de serie ‘Bargoens’. In het eerste nummer
van 2010 begint Ewoud Sanders met een nieuwe rubriek. Bij uitgeverij
Van Dale verscheen onlangs van zijn hand het Modern Bargoens
woordenboek.
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Guus Middag
Zong
Huis aan zee
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 nieuwe rubriek ‘Zong’ staat Guus Middag
stil bij de taal en de poëzie die te horen is in allerlei Nederlandstalige
liedjes, oud en nieuw.
De afgelopen zomer drong er een lekker lopend liedje in de hitlijsten door. Het ging
ook over iemand die lekker aan het lopen was, door de straten van de stad. En
intussen vertelde hij over wat hij zag en dacht, en over waar hij van droomde. Het
klonk grappig, maar er zat ook een serieuze ondertoon in. Het was ritmisch, maar
het klonk ook weemoedig. Je hoorde trommels, maar ook violen. Het meest
opvallende: het was een lied in het Duits. Het heette ‘Haus am See’. De zanger
Peter Fox.
Het begon zo: ‘Hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen. / Kenn die
Gesichter, jedes Haus und jeden Laden.’ Hij kent zijn wijk nu wel, hij wil weg meegenomen worden naar een ander leven. Hij is er helemaal voor in de stemming.
Het zonnetje schijnt, wind in de rug, het leven lacht hem toe. Hij kijkt maar eens
naar de blauwe hemel, sluit zijn ogen ‘und ich laufe einfach geradeaus’. En waar
loopt hij naartoe? ‘Am Ende der Straße steht ein Haus am See’, zingt Fox in het
refrein. Een huis aan een meer. Het is een mooie plek. ‘Orangenbaumblätter liegen
auf dem Weg’, er liggen daar sinaasappelboomblaadjes op de weg. Hij woont er in
zijn fantasie met een mooie vrouw en met maar liefst twintig kinderen. Het is een
plek om voor altijd gelukkig te zijn. Iedereen komt er graag op bezoek, dus hij hoeft
er nooit meer weg. ‘Alle kommen vorbei, ich brauche nie 'raus zu gehen.’

■ Nederlandse versies
Het wordt allemaal locker, losjes, bezongen, ook als er, in het tweede couplet, toch
het een en ander misgaat: gokken, valsspelen, alles verliezen, het hoofd op hol
gebracht door allerlei vrouwen. Maar steeds lacht het geluk hem toe, en steeds
keert hij weer met veel geld terug in het huis aan het meer, waar hij zich steeds
weer omringd weet door vrienden en familie, mooie feesten, dag en nacht - als het
maanlicht zacht over de sinaasappelboomblaadjes strijkt. Hier zou hij zijn oude dag
wel willen slijten, zo luidt het einde van het lied. Oud en grijs, kijkend naar zijn
honderd kleinkinderen die cricket spelen op het uitgestrekte grasveld voor de deur.
Zou die droom ooit werkelijkheid worden? ‘Ik mag er eigenlijk niet op rekenen’, zingt
hij in de laatste regel - en zo eindigt het lome lied toch nog licht in mineur.
Het lied is somber en vrolijk tegelijk, en ik denk dat het daardoor al meteen de
aandacht trok. In Nederland nog eens extra door het parlando uitgesproken Duits,
met een hier altijd goed in het gehoor liggende wending als ‘einfach geradeaus’ en
de altijd meteen opspelende vraag of met een ‘Haus am See’ nu een huis aan zee
of een huis aan een meer is bedoeld. Het is opmerkelijk dat er al snel een
Nederlandse versie van het lied werd gemaakt, door een zanger met niet al te veel
pretentie, die zich voor deze gelegenheid Peter Vos noemde. Vos volgde Fox vrijwel
woordelijk. Niet lang daarna diende zich een veel vrijere bewerking aan, van
tekstschrijver Sytse Wilman en zangeres Theresa, waarin meer recht werd gedaan
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aan het vluchtkarakter van het lied. Hier geen man die onbekommerd door zonnige
straten loopt, maar een meisje dat met iele stem vertelt dat zij ‘hem’ gaat verlaten
- en daarom maar besluit snel door te stappen naar haar ‘huis aan zee’, want daar
brandt de kachel en daar is iedereen. ‘De kinderen spelen en we drinken wijn, / ik
zie het voor me, dat is waar ik wil zijn.’

Peter Fox.

■ Parodie
Het lag wel voor de hand dat er zich ook al snel een jolige parodie zou aandienen.
Die was van Erik-Jan Rosendahl, een diskjockey van Radio Veronica. Hij maakte
van de lichtvoetige Duitse dagdromer een benepen Hollandse badplaatsbewoner
die het benauwd krijgt als de zomer er weer aan komt. ‘Het tij gaat keren en je weet
wat ik bedoel: / worden wij weer door de mof overspoeld.’ Het is voor hem blijkbaar
een vrijbrief om zelf een hele stortvloed aan anti-Duitse clichés los te laten. Van de
oorlog en de bunkerbouw tot en met de hoge snelheid op de Autobahn en het succes
van de Duitse economie - en de neiging om in de zomer ‘onze’ stranden te bezetten
en van grote kuilen te voorzien. Het refrein geeft, in een raar toeristenmengtaaltje,
een samenvatting van dit gezonde Hollandse Volksempfinden: ‘En de mof zit het
liefst in een huis aan zee, / als het kan met privat Parkplatz für sein BMW. / Seine
Kinder graben kuilen op ons mooie strand, / en kijken vol weemoed richting
Engeland.’
Is dit nu een lied voor vreemdelingenhaters of is het een spel met alle clichés
over Duitsers? ‘Hier ben ik geboren. / Er lopen mensen die hier eigenlijk niet horen’,
zingzegt de Hollandse badplaatsbewoner. Humor? Of gewoon ouderwetse
moffenhaat? Ik weet het niet goed, maar ik ben er niet helemaal gerust op. Later
voegde Rosendahl ook nog (op YouTube) een steenkolen-Duitsvertaling van zijn
anti-Duitse lied toe. Die is zó slecht dat het alweer bijna grappig wordt. Hier krijgt
het Duits zijn ‘Haus am See’ weer terug. Hoe zegt Rosendahl het ook alweer? ‘Und
die Deutscher zitst am liebsten in einem Haus am Meer.’
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Redactie Onze Taal
Tamtam
Vreemde talen op de basisschool
Dertig Nederlandse basisscholen gaan drie jaar lang experimenteren met het gebruik
van Engels, Duits of Frans als ‘deelvoertaal’, wat wil zeggen dat een gedeelte van
de vakken in die talen gegeven wordt. Voorlopig gaat het om vakken als gymnastiek
of wereldoriëntatie. De overige lessen zijn dan gewoon in het Nederlands.
Het project wordt uitgevoerd op advies van de Onderwijsraad. Die rapporteerde
in juni 2008 over het verbeteren van vroeg vreemdetalenonderwijs in Nederland. In
het advies wordt een wetswijziging voorgesteld waardoor in alle groepen van de
basisschool Engels, Duits of Frans als voertaal gebruikt mag worden in maximaal
15% van de onderwijstijd.
Op zich is deze vorm van onderwijs niet nieuw. In Rotterdam loopt sinds 2003
het Early Bird-project, dat vroeg vreemdetalenonderwijs in het Engels aanbiedt. Het
project leidde destijds tot onrust; de vrees bestond dat invoering van een vreemde
taal in het basisonderwijs ten koste zou gaan van het Nederlands. Maar onderzoek
wees uit dat het vroeg aanbieden van een vreemde taal geen negatief effect heeft
op de moedertaalontwikkeling.

Baby's huilen op melodie moedertaal
Pasgeborenen huilen op de melodie die typisch is voor de taal die ze tijdens de
laatste drie maanden van de zwangerschap hebben gehoord. Duitse wetenschappers
hebben onderzoek gedaan naar de invloed van blootstelling aan de moedertaal
voor de geboorte. Daarvoor analyseerden zij het gehuil van dertig Duitse en dertig
Franse baby's van drie tot vijf dagen oud. De Duitse zuigelingen bleken vaker te
huilen met een dalende melodie, terwijl de Franse borelingen een stijgende melodie
gebruikten. En dat komt overeen met de gebruikelijke zinsmelodie in beide talen:
Duitse kinderen zeggen later ‘pápa’, Franse juist ‘papá’.
De onderzoekers vinden het opmerkelijk dat elementen van de eerste taal al in
de baarmoeder worden verworven. Tot nu toe werd gedacht dat beïnvloeding door
de omgevingstaal pas veel later begon.

Campagne tegen kanker
Richelle Laurijsen, een meisje met kanker, had altijd al een hekel aan schelden met
het woord kanker. Maar pas toen ze zelf ziek werd, viel het haar op hoe vaak mensen
het doen en hoe kwetsend dat kan zijn. Ze wilde dat het woord verdwijnt als
krachtterm. Daarom begon ze de actie ‘Kanker verziekt je taal’. Met haar website
(www.kankerverziektjetaal.nl), posters en flyers wilde ze mensen bewust maken
van het leed dat ze anderen aandoen door te pas en te onpas kanker te gebruiken.
Op 21 november overleed Richelle; ze werd 16 jaar.
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Meertaligen zijn slimmer
Beheersing van meerdere talen zorgt voor een algehele verbetering van het verstand.
Leren in het algemeen, complex denken, creativiteit, geestelijke flexibiliteit,
interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden worden hierdoor bevorderd. Dat
blijkt uit de gegevens van meer dan 1400 onderzoeken op het gebied van
meertaligheid.
Een internationaal team van wetenschappers, verbonden aan de Universiteit van
Jyväskylä (Finland), bekeek in opdracht van de Europese Commissie de uitkomsten
van al dat onderzoek en concludeerde dat het beheersen van meerdere talen
aanzienlijke voordelen oplevert.
Veelbelovend vonden de wetenschappers de ontdekking dat de verbetering al
optreedt bij aanvang van het leren van een eerste vreemde taal. En niet, zoals lang
werd gedacht, pas als men twee of drie vreemde talen op een hoog niveau beheerst.

In sommige talen gaat leren lezen sneller
Leren lezen verloopt sneller in talen waarvan het schrift op lettergrepen is gebaseerd
(zoals het Japans) dan in talen waarvan het schrift stoelt op klanken (zoals het
Nederlands). Kennelijk is de lettergreep een natuurlijker eenheid van een taal dan
de klank, zo concludeert onderzoeker Yonas Mesfun Asfaha, die op 4 november jl.
aan de Universiteit van Tilburg promoveerde.
Hij verdiepte zich in de manier waarop lezen en schrijven wordt geleerd in Eritrea,
een land met negen verschillende talen en drie verschillende schriften. Hij ging na
hoe het leesonderwijs in die verschillende talen verloopt, en of het iets uitmaakt in
welke taal en welk schrift de kinderen leren lezen. Hieruit kwam naar voren dat
kinderen die leren lezen in schriften die uitgaan van lettergrepen beter scoren bij
leesen spellingtests dan kinderen die leren lezen in een schrift dat gebaseerd is op
klanken.
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Frank Jansen
Hom of kuit
Moet de kak-r worden tegengegaan?
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 r is een bijzondere klank. Het is de enige in ons taalsysteem die op diverse
plaatsen gearticuleerd kan worden, zolang er maar iets tegen iets anders aan trilt.
De meestvoorkomende r'en zijn de tongpunt-r (waarbij de punt van de tong verticaal
kwispelt tegen de kassen van de boventanden) en de huig-r (waarbij de huig kwispelt
tegen de achterrand van de tong). Deze ondervinden geduchte concurrentie van
de ‘kak-r’, waarbij de tongpunt naar boven omkrult, zodat een j- of w-achtig geluid
ontstaat. Deze laatste variant, ook wel de Gooise, Kennemer of Amstelveense r
genoemd, geeft aanstoot. Is het een goed idee de verdere verspreiding van deze
kak-r tegen te gaan?

Voorstander
De r mag dan door de variatie in articulatiemogelijkheden een fenomeen zijn, de
standaardtaal heeft behoefte aan stabiliteit en eenvoud. Dus liever niet naast de
tongpunt- en de huig-r nóg een variant in de standaardtaal opnemen. De kak-r is
ook een teken van gemakzucht, omdat het meer energie kost om tong of huig te
laten trillen. En natuurlijk loont een dergelijke inspanning: beide gewone r'en zijn
aanzienlijk duidelijker dan die vage j of w, die bovendien na een klinker helemaal
verdwijnt. Zegt Sacha de Boer nou ‘Hij giet’ of ‘Hij giert’?
Maar laten we eerlijk zijn. Dit zijn allemaal rationalisaties van een gevoel, en dat
gevoel heet afkeer: de kak-r klinkt aanstellerig, verwend, modieus,
polo-over-de-schouders-en-een-dubbele-bonus-in-de-beurs. Weg ermee!
Nieuwslezers moeten eerst leren het woord journaal uit te spreken. En op school
moeten weer uitspraaklessen komen, en wie het niet kan, moet maar naar de
logopedist. Tenslotte is het ook gelukt de brouw-r uit de standaardtaal weg te werken.
Deze g-achtige variant was een halve eeuw geleden nog algemeen, maar valt nu
eigenlijk alleen nog in plat Haags te bewonderen. Dan moet het ook lukken om de
kak-r tot enkele villagemeentes terug te drijven.

Tegenstander
Gelukkig is de voorstander in tweede instantie eerlijk, zodat ik aan zijn rationele
argumenten weinig ruimte hoef te verspillen. Die misverstanden zien er erg gezocht
uit. De historische variatie in de uitspraak van de r maakt al duidelijk dat ook voor
de klanken in de standaardtaal een zekere bandbreedte bestaat. Dat de kak-r minder
moeite kost, is natuurlijk alleen maar mooi meegenomen. Taal is een middel, geen
doel. Van dat grotere gemak hebben ook anderen voordeel, zoals mensen met een
spraakgebrek en moedertaalsprekers van een taal zonder r (Chinezen) of met een
kak-r (Engelsen).
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Maar laat ik eerlijk zijn: de echte reden om tegen een anti-kak-r-beleid te zijn, is
de onuitvoerbaarheid ervan. Voor een groot deel van de Nederlanders is die r
normaal. Blijkbaar hebben deze sprekers er een voordeel in gezien om deze klank
te adopteren. Hoe Youp van 't Hek er ook tegen fulmineert, die
polo-over-de-etcetera's hebben een zekere onderhuidse aantrekkingskracht. De
sprekers met kak-r zullen zich thuis voelen bij nieuwslezers met hun kak-r. Niemand
vraagt zich af hoe deze sprekers de tongpunt-r-sprekers waarderen. En dan die
arme leraren, die naast hun andere taken ook nog eens aan zo'n irrationele bijzaak
aandacht moeten besteden. Niet doen!

Wat vindt u ervan? Moet de kak-r warden tegengegaan?
Geef voor 21 december uw mening op onze website:
www.onzetaal.nl/homofkuit. Of stuur een briefkaart met ‘Kak-r tegengaan’ of
‘Kak-r niet tegengaan’ naar de redactie van Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL
Den Haag. In de volgende aflevering de uitslag.

Uitslag vorige stemming
Leerlingen moeten meer gestimuleerd worden om Duits te kiezen als tweede
vreemde taal. Dat vindt de overgrote meerderheid (91%) van de meer dan 200
stemmers. Slechts 9% is tegen het stimuleren van Duits op school.
Waarom is bijna iedereen voor? Het Duits is aan het Nederlands verwant, meer
dan het Engels, en er worden interessante en mooie boeken in die taal geschreven.
Met Duits bereik je bovendien zo'n 100 miljoen andere Europeanen.
In het stukje in het novembernummer stond niet waar die extra uren voor het Duits
vandaan moesten komen. Misschien waren er meer tegenstanders geweest als
erbij had gestaan welke vakken erdoor benadeeld zouden worden. Uit de reacties
van de stemmers blijkt dat de uren Duits in ieder geval niet van de uren Nederlands
af mogen.

Antwoorden Taaltest
(zie pagina 359)
A. Spelling
1.
2.
3.
4.
5.

b. Chinesekoolstamppot
b. kohlpotlood
a. geaerobict
b. hypnotiseren
a. scabreus

Onze Taal. Jaargang 78

B. Woordenschat
1.
2.
3.
4.

c. vrij van innerlijke tegenspraak
c. snoezig
b. mutsje
b. plastische neuschirurgie

C. Zoek de fouten
1. wenkbrauwlijntjes, verfomfaaide, diepgedecolleteerde of diep gedecolleteerde,
turquoise of turkooizen
2. eruit, collega-model, competitief, brak zij een lans voor haar, voortschreed

D. Extra
Dibberen; dat betekent ‘praten’.
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Raymond Noë
InZicht
Nieuwe woorden 1999-2009
‘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.

Al tien jaar lang blikt woordenwatcher Ewoud Sanders aan het eind van het jaar in
NRC Handelsblad terug op de nieuwe woorden die het voorbije jaar heeft opgeleverd.
Al deze woorden zijn nu samengebracht in Van asotaks tot zedenpleger, in totaal
een kleine vijfhonderd neologismen, inclusief een flink aantal uit 2009.
In zijn overzichten neemt Sanders enkel de markantste woorden van het jaar op,
zeg maar de woorden die het nieuws haalden. En dat blijken voor het overgrote
deel geen blijvertjes. Want wie kent nog de woorden accidentisme,
agroproductiepark, aibo, alarmbh, amandelhockey, antifilterorganisatie,
antisnurkspray, antivandaalpasta, apologieverbod en autobetaalbox? Het zijn tijdelijke
woorden, die weer verdwijnen als het nieuws geen nieuws meer is. Niemand had
het nog over ‘huwelijksvla’ nadat Máxima en Willem-Alexander getrouwd waren.
Zijn er de afgelopen tien jaar dan helemaal geen woorden bij gekomen die zullen
beklijven? Zeker wel, want antiglobalist, asobak, b2b, bankendomino, bermbom,
chicklit, comadrinken, demoniseren, dieplinken, dotcom en fotofucken zullen we
nog wel even blijven gebruiken. Net als jip-en-janneketaal, kogelbrief, (op)pimpen,
phishing, pyjamadag, speeddaten, sudoku en weeralarm.
De gebruiksfrequentie van de woorden is ook nooit Sanders' belangrijkste criterium
geweest: het gaat hem om ‘die woorden en uitdrukkingen die ons niet alleen het
meest vertelden over het voorbije jaar, maar ook over de tijd waarin wij leven’. Zo
bezien was het afgelopen decennium dan vooral de tijd van ‘problemen met het
verkeer, maatschappelijke veranderingen, schandalen en politieke verwikkelingen’
- want dat zijn, aldus Sanders, de onderwerpen die de afgelopen tien jaar de meeste
nieuwe woorden hebben opgeleverd. (Zie ook de aanbieding op blz. 357.)
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Van asotaks tot zedenpleger. Tien jaar nieuwe woorden is een uitgave
van NRC Boeken en kost €12,50 (gelijmd, 240 blz.). ISBN 978 90 79985
05 0

■ Vage taal

‘Vaagtaal bestaat uit woorden en uitdrukkingen die onduidelijk, dubbelzinnig,
misleidend, overbodig of storend zijn’, zo omschrijven Arjen Ligtvoet en Cathelijne
de Busser het onderwerp van hun boek Vaagtaal. Het is een wat brede definitie,
maar de auteurs maken al snel duidelijk waar het om gaat: het nietszeggende,
onnauwkeurige, man en paard vermijdende jargon van ambtenaren, politici,
managers, consultants en andere praatjesmakers. Het boek beschrijft op lichte toon
waar de neiging tot mistig taalgebruik vandaan komt, wat de kenmerken ervan zijn,
en welke stijlmiddelen de vaagspreker of -schrijver zoal ter beschikking staan - en
dit alles wordt geïllustreerd met vele schrijnende praktijkvoorbeelden. De auteurs
laten er geen twijfel over bestaan dat vaagtaal een kwaad is dat bestreden dient te
worden, en dus vertellen ze ook hoe je de nevelen uit je eigen en andermans taal
kunt blazen. (Zie ook de aanbieding op blz. 357.)

Vaagtaal. Vecht mee tegen beleidsbabbels, managementspeak en
zorggezemel is een uitgave van Haystack en kost €19,95 (ingenaaid, 176
blz.). ISBN 978 90 77881 60 6

■ Talen leren op het toilet

Na het succes van de vorig jaar verschenen cursus Spaans in de vorm van een
scheurkalender zijn er dit jaar bij uitgeverij Intertaal ook ‘scheurcursussen’ voor het
Frans, Italiaans en Portugees verschenen. Door het jaar heen leert men de eerste
beginselen van de grammatica, maakt zich de uitspraakregels eigen en leert
woorden. De lesjes worden afgewisseld met weetjes over de taal en cultuur van het
land, en tegen de zomermaanden wordt er met het oog op een eventuele vakantie
extra aandacht besteed aan het verrijken van de woordenschat.

Tous les jours. Taalkalender Frans (ISBN 978 94 6030 0455), Giorno per
giorno. Taalkalender Italiaans (ISBN 978 94 6030 0462), Dia-a-dia.
Taalkalender Portugees (ISBN 978 94 6030 0479) en Cada día.
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Taalkalender Spaans (ISBN 978 90 5451 863 1) kosten €16,95 per stuk.
Bestellen: www.intertaal.nl.

■ Leeswoordenboeken
De corebusiness van een woordenboekmaker is woordenboeken maken, boeken
waar je de betekenis of vertaling van een woord in kunt opzoeken, maar doordat
zulke woordenboeken steeds vaker op internet te vinden zijn, moet de
woordenboekmaker nieuwe markten aanboren. Van Dale is daar zeer actief in, en
een van de niches die het bedrijf gevonden heeft, is die van de leeswoordenboeken.
Hierin worden ‘woorden met een verhaal’ samengebracht, zoals eponiemen,
eufemismen of hedendaagse spreekwoorden. De twee nieuwste delen in deze reeks
gaan over Bargoense woorden en over uitroepen.

In het Modern Bargoens woordenboek heeft Ewoud Sanders zevenhonderd woorden
uit de Nederlandse dieventaal opgenomen. Een groot deel daarvan is oud, maar
sommige zijn toch ook van recente datum. Sanders verklaart de herkomst en
vermeldt bijzonderheden, en illustreert ieder trefwoord aan de hand van
voorbeeldzinnen.
Het tweede boek, het Modern uitroepenwoordenboek van Ton den Boon,
inventariseert 850 uitroepen, van aai poes en aangenaam! tot zucht en zulle. Het
zijn woorden en uitdrukkingen waarmee je tijdens een gesprek uitdrukking geeft
aan een bepaalde emotie, zoals afkeer (jakkes!), bewondering (bravo!) of berusting
(soit), woorden waar ‘vaak een uitroepteken achter staat’.
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Den Boon verklaart de betekenis, en illustreert ieder trefwoord met een of twee
voorbeeldzinnen.
• Modern Bargoens woordenboek. Van achenebbisj tot zwijntje en 698
andere informele woorden is een uitgave van Van Dale en kost €22,95
(gebonden, 240 blz.). ISBN 978 90 6648 886 1
• Modern uitroepenwoordenboek. Van aanvallûh tot ziezo en 848 andere
uitroepen is een uitgave van Van Dale en kost €22,95 (gebonden, 224
blz.). ISBN 978 90 6648 885 4

■ Afrikaans

De ondertitel van Piet van Sterkenburgs boek Moenie mounie luidt zeer terecht
Zuid-Afrikaans met een glimlach, want in dit boek gaat het om de lichtere kanten
van het Afrikaans, een taal die dankzij woorden als bossiekop, huurmeisie en
opskeploper bij ons vaak een zekere vertedering oproept. Van Sterkenburg verklaart
in dit boek enige honderden Afrikaanse woorden, die hij voor het gemak heeft
ondergebracht in thematische hoofdstukken als ‘Dieren en planten’, ‘Sport’ en
‘Politiek niet correct’. De woordenlijstjes worden afgewisseld met vaak persoonlijk
getinte beschouwingen over de Afrikaanse historie, taal en cultuur, en samenleving.
Lezers van Onze Taal kunnen gebruikmaken van de lezersaanbieding op blz.
357.

Moenie mounie. Niet mekkeren. Zuid-Afrikaans met een glimlach is een
uitgave van Scriptum en kost €17,50 (ingenaaid, 219 blz.).
ISBN 978 90 5594 689 1

Onnodig Engels

‘Een stille revolutie’, zo noemt de Stichting Nederlands de opmars van het Engels
in Nederland, want ‘als voertaal wordt het Nederlands steeds vaker vervangen door
het Engels’. Een van de manieren om dit tegen te gaan, is het vernederlandsen van
onvertaald Engels. Een door de stichting opgestelde lijst met ruim 11.000 alternativen
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voor 4500 in het Nederlands gebruikte Engelse woorden is nu in boekvorm
verschenen, onder de titel Funshoppen in het Nederlands. De lijst geeft zelfverzonnen
woorden als snotterfilm voor tearjerker, maar ook lang bestaande equivalenten voor
modieuze importwoorden, zoals blikvanger voor eyecatcher en neveneffect voor
spin-off. (Zie aanbieding op blz. 356.)

Funshoppen in het Nederlands. Woordenlijst onnodig Engels is een
uitgave van Bert Bakker en kost €9,95 (gelijmd, 154 blz.). ISBN 978 90
351 3506 2

Lingo-woorden

Al twintig jaar lang wordt iedere werkdag het tv-spelletje Lingo uitgezonden. De
opzet is simpel: raad binnen vijf beurten een bepaald woord van zes letters (op
vrijdag zeven letters). Als hulpmiddel bij het zoeken naar deze woorden is er nu een
officieel Lingo-woordenboek verschenen, waarin alle vijf-, zes- en zevenletterwoorden
uit de grote Van Dale staan, inclusief verbogen en vervoegde woordvormen - in
totaal 72.924 woorden.

Van Dale officieel Lingowoordenboek. Oefen- en meespeelboek voor
Lingoliefhebbers is een uitgave van Van Dale en Lingo en kost €9,95
(gelijmd, 224 blz.). ISBN 978 90 6648 839 7

■ Dyslexie
3 à 4 procent van de schoolkinderen heeft dyslexie. Door die ‘woordblindheid’ (zoals
het ook wel heet) leert het kind moeilijker, maar wordt het ook belemmerd in zijn
sociaal functioneren. Alle reden dus om dyslectische kinderen op de juiste manier
te begeleiden. Om leerkrachten en ouders daarbij de hand te reiken, heeft het HCO
(Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding) twee boekjes (een voor ouders, een
voor leerkrachten) samengesteld met informatie, tips en goede raad, onder de titel
Verdwalen in taal. De boekjes kosten €9,- per stuk en zijn te bestellen op www.hco.nl.

Nederland(s) voor Engelsen
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Er zijn in Nederland veel Engelstalige ‘expats’, personen die voor hun werk hier
verblijven, en degenen onder hen die zich openstellen voor de Nederlandse taal en
cultuur staan dan ook verscheidene gidsen ter beschikking. Als ze om te beginnen
meer willen weten over de Nederlandse taal, dan kunnen ze terecht in The Dutch
Tongue. In dit boek wordt in dialoogvorm (en in het Engels) uitleg gegeven over de
achtergronden van de grammatica, de uitspraak en de spelling van onze taal, maar
ook over dialecten, groepstalen, het Belgisch Nederlands, de historische ontwikkeling
van het Nederlands, en over etymologie en leenwoorden.
Behalve in de taal zal de inburgerende expat zich ook moeten verdiepen in de
samenleving. Daarbij kunnen de boekjes Dutch Ditz en A Dictionary of Dutchness
hem van dienst zijn. Het eerste wijdt de buitenlander in in de geheimen van de
Nederlandse volksaard en sociale gebruiken, waarbij ook de taal en de communicatie
aan bod komen. Het tweede boek, A Dictionary of Dutchness, is van meer direct
nut: het verklaart (in het Engels) de betekenis van typisch Nederlandse afkortingen
(CPNB, Febo, NSB, vinex) en sleutelwoorden (gedogen, lintjesdag, Loesje,
zesjescultuur).
• The Dutch Tongue. How Nancy Learns Dutch Thanks to Thomas van
Ben van der Have is een uitgave van Scriptum en kost €16,95 (ingenaaid,
176 blz.). ISBN 978 90 5594 633 4
• Dutch Ditz. Manners in the Netherlands van Reinildis van Ditzhuyzen
is een uitgave van Becht en kost €13,50 (gebonden, 200 blz.).
ISBN 978 90 230 1259 7
• A Dictionary of Dutchness. From ATV to ZZP van Abu Daruvalla en
Robin Pascoe is een uitgave van DutchNews en kost €12,50 excl. porto
(gelijmd, 145 blz.). Bestellingen: www.dutchnews.nl.
ISBN 978 90 812327 2 2

■ Stotteren

Door de eeuwen heen is over de oorzaak van stotteren veel onzin verkondigd. Zo
dachten sommigen dat het een straf van God was, en anderen dat het met de vorm
van de schedel te maken had. Tegenwoordig is er veel meer bekend over deze
spraakstoornis, maar er valt nog veel te onderzoe-
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ken. In zijn boek Hoe stotteren ontstaat en zich ontwikkelt van de Antwerpse
stotterspecialist Ronny Boey worden vier ‘klassieke studies’ (waaronder een van
Boey zelf) naast elkaar gezet om tot meer inzicht te komen. Het boek is in eerste
instantie bedoeld voor (aankomend) logopedisten en andere gespecialiseerde
hulpverleners.

Hoe stotteren ontstaat en zich ontwikkelt. Epidemiologie en fenomenologie
is een uitgave van Acco en kost €40,- (ingenaaid, 194 blz.).
ISBN 978 90 334 7502 3

■ Lezen versus kijken
De Stichting Lezen ‘levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en
de leescultuur, als onderdeel van het algemene lees- en literatuurbeleid van het
ministerie van OCW’. In 2008 bestond de stichting twintig jaar; tijdens haar
tweejaarlijkse internationale conferentie werd daarom stilgestaan bij de vraag wat
leesbevordering nog voor zin heeft en in hoeverre het geschreven woord nog iets
toe te voegen heeft aan de alomtegenwoordige beeldcultuur. De bijdragen van de
inleiders op deze conferentie - de schrijver György Konrád en vijf internationale
experts op het gebied van leesbevordering - zijn nu gebundeld onder de titel Reading
and watching. De teneur van de zes (Engelstalige) lezingen is overigens overwegend
optimistisch: het beeld zal het woord niet verdrijven.

Reading and watching. What does the written word have that images
don't? (redactie Dick Schram) is een uitgave van Eburon en kost €12,50
(gelijmd, 97 blz.). Bestellingen: www.eburon.nl.
ISBN 978 90 5972 321 4

En verder
■ Fiets Scheurkalender 2010 van Peter en Henk Tetteroo. Scheurkalender over
wielrennen van het tijdschrift Fiets, met één dag per week aandacht voor oude en
nieuwe wielertaal. Tirion Sport, €14.95. ISBN 978 90 4391 288 4
■ De nominale constituent. Structuur en geschiedenis van Freek Van de Velde.
Wetenschappelijke studie naar de ontwikkeling van de naamwoordgroep in het
Nederlands door de eeuwen heen. Universitaire Pers Leuven, €49,50 (gelijmd, 416
blz.).
ISBN 978 90 5867 732 7
■ Amsterdamse spreukenkalender van Jan Luitzen. Scheurkalender met
Amsterdamse uitdrukkingen, gezegdes, wijsheden en spreuken, aangevuld met
herinneringen en anekdotes van Amsterdammers. Uitgeverij Van de Berg, €11,95.
ISBN 978 90 5512 005 2

Rutger Kiezebrink
Spelen met taal
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‘Vrouwenzinnen’
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’.
In september ging deze rubriek over woorden, zinnen en verhalen die in hun geheel
bestaan uit letters zonder ‘stok omhoog’ of ‘staart omlaag’. Dion Nicolaas wees erop
dat Battus dit soort zinnen ‘vrouwenzinnen’ noemt, want ‘een letter met een stok is
mannelijk’ (zie Opperlandse taal- & letterkunde, pagina 21, 48 en 50, of Opperlans!,
pagina vz) - en natuurlijk is vrouwenzinnen zélf een woord zonder stokken of staarten.
Als ‘Spelen met taal’ een wedstrijd was, zou Jan van der Pol deze keer zonder
meer de winnaar zijn: hij schreef een verhaal van bijna duizend woorden zonder
stokken en staarten. Van der Pol is zelfs zó streng voor zichzelf dat hij de i niet
gebruikt, vanwege de punt; wel heeft hij soms een apostrof nodig. Een fragment uit
Van der Pols ‘romance van onno en anna’:
er was eens een ouwe zwerver, onno wamers, ex-zeeman en ex-veerman.
een warme zomer voer onno over een zeeuwse zeearm naar een verre
oever, waar een snoes van een vrouw zwom. (...) zozo, er was zowaar
succes voor onno wamers. mevrouw verwennen was nu nummer een.
en 'r eerzaam veroveren een essence.
Anna blijkt heftigere plannen te hebben - ‘ze was smoor, nee, ze was zowaar een
summum van voze wensen’ - en roept: ‘omarm en verwarm me, zoen me, verover
me ruw, neem 'm en raas ermee over m'n venus.’ Van der Pol schrijft dan
veelbetekenend: ‘... overuren voor een censor...’, en laat het aan de lezer om te
bedenken wat er nu gebeurt.
Na wat gehakketak keert de rust weer, en ‘zomer na zomer voeren onno en anna
samen over verre oceanen, over evenaar naar een zomerse amazone en weer
evenaar over naar een zomerse azoor.’ Het verhaal loopt helaas slecht af: ‘we
memoreren anna en onno voor eeuwen. amen.’ De volledige tekst van het verhaal,
dus ook de oorzaak van beider voortijdig verscheiden, is te lezen op
www.onzetaal.nl/spelen/stokloos.php.
De inzending van Bertha Barelds is interessant doordat er twee erg actuele thema's
in verwerkt zijn. Over ‘cor venema, een eerzaam man, en rosemarie van assen,
vrouw van cor’, schrijft ze bijvoorbeeld: ‘in een eeuw van crisis en recessie in onze
economie nemen ze soms een mini [als auto - RK].’ En: ‘wanneer ze over
mexicaanse virussen vernemen, nemen ze (...) zeer secuur een vaccin.’
Ook de volledige tekst van deze en andere inzendingen staat online.

Oproep: ovt-rijgen
De onvoltooid verleden tijd (ovt) meervoud van overrijden is overreden, en dat is
zelf weer een infinitiefvorm - met als verleden tijd overreedden. Hetzelfde geldt voor
bijvoorbeeld bidden - baden - baadden, blijken - bleken - bleekten en ontwaren ontwaarden - ontwaardden.
Je zou het verschijnsel ‘ovt-rijgen’ kunnen noemen. Ik ben benieuwd of er langere
voorbeelden te vinden zijn. Zelf kwam ik op een rijtje van vier: wijzen - wezen waren - waarden (het werkwoord waren betekent ‘rondhangen, spoken’ of
‘verzekeren, beschermen’). Suggesties zijn welkom op spelen@onzetaal.nl of via
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het postadres van Onze Taal (zie colofon). Ook bij deze oproep hoort een webpagina:
www.onzetaal.nl/spelen/ovt.php.
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Trefwoordenregister 2009
aanhef in e-mails

114, 189

academi(e)sering

23

affakkelen

293

afkortingen op kassabon

216

afwijzingsbrieven

242

Albert Heijn, (de -)

94, 154, 189

alfabetiseringsprijzen

292

ambtenarentaal

30, 31, 244

amoveren

46

ampersand

47

anagrammen

35

anglicismen

24

Annabel (liedtekst)

290

asfaltjungle

100

asogeen

125

autonamen

80, 153, 188, 267

autoverkoper, taal van de -

76

AVI-norm

30, 236, 244

babynamen

70

bajes

248

bajestaal

62

Balkenende, taal van -

275

Bargoens

62, 132, 189, 248, 360

bathos

204

bedoeling/bedoening

71

bedreigde talen

104, 154

begrijpelijke taal

30, 31, 244

beleefdheid tv-presentatoren

67

belevingswereld

57

Belgische taalstrijd in Afrika

142, 189

bestaande klanten

292

bewijslast

177

bewust kiezen

33, 46
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bij/van iemand weggaan

90

bijbel in gewone taal

104, 155

biljoen (betekenis)

270

Blokker, (de -)

44, 189

B/blu(-)ray

152

braille

54

brieven op bestelling

240, 340

brieven schrijven

112

buitenlandse woorden in het Nederlands 4, 18

care en cure

44

carnavalsliedjes

66, 118, 157, 232

chips is/zijn

257

congres Onze Taal

190, 271, 307, 343

Cornelisse, Paulien

92, 349

correct

257

culinaire taal

44, 136, 188

cursussen Taaladviesdienst

234

d/t

177

de/het afgelopen anderhalf jaar

152

debat

91

debatteren

158

deelstaten, namen Duitse -

313

denkers, jonge -

203

Deutsche Sprachwelt

321

dialect in Frankrijk

53

dialect

206, 233, 267, 310

dialectgrappen

206, 233, 267

diamonds are forever

22

die/dat

47

diens/zijn

257

Diets

310

digital native

190, 284

digitale Onze Taal

48, 253

diplomatentaal

228

dirty dancing

174

dodelijk slachtoffer

84

Drs. P

343
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dubbel in zitten, er -

257

dubbele ontkenningen

177

dubbelnamen

358

dubbelzinnen

35, 107

Duits als schoolvak

300, 325

Duits, gebrekkige kennis -

300, 308

Duits naast het Nederlands

300-325

Duitse eenwording

318

Duitse H/herder

313

Duitse taalverenigingen

321, 330

Duitse valse vrienden

68, 119, 304, 316

Duitse woord, favoriete -

319

Duitsland, imago -

300

eeterij

44

e-mail

112-117

e-mailadviezen

114, 117, 233

e-mailoverlast

116

Engels als instructietaal

10, 122

Engels, het - en Onze Taal

18

Engels in het hoger onderwijs

10, 348

Engels in meidenglossy's

210

Engels muziekjargon

14

Engels, onnodig -

141

Engels op basisscholen

30

Engelse invloed op het Nederlands

4-24, 122

Engelstalig onderwijs

122, 222

enige(n)

191

etymologie

12, 166, 286

eufemismen

228

factu(u)rabel

90

familicide

293

fonetiek, akoestische

102

Fries

176

gaan als hulpwerkwoord

208, 268

geheimtaal

62

germanismen

4, 18, 309, 310

gezinswoningen

293
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goedheiligman

347

Gotenburg (uitspraak)

153

grammatica als vermaak

314

groene()stroomproductie

152

Groenman-taalprijs voor Drs. P

343

Groot Dictee

176

Haags

34

hakkelen nieuwslezers

175

handschriftonderwijs

58, 118, 119, 233

hard()maken

191

hè en hé

235

her en der/hier en daar

347

Hoogduits

311

horecaf

44

Huis aan zee (liedtekst)

361

-huizen in dorpsnamen

20, 46

Hyves-taal

40

icoon

239

ij één letter?

139, 188, 269

in de war zijn/zitten

232

in(-) en uit(-)lopen

235

in/op water

47

inconvenient, an - truth

20, 84, 153

Indonesisch Nederlands

154

ingezworen

23

inspringen/inspelen

121

instelling, financiële -

46

internetnative

190, 284

inversie in zinsvolgorde

156

isogramnamen

173, 249

IVN

264

ja toch?

223

jaarvergadering Onze Taal

143, 252

Japin, Arthur, plagiaat -

45

jargon

76, 192, 223, 228

jas, een - uitdoen

21

jatmoos

132, 189
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je i.p.v. ik

283

jip-en-janneketaal

30, 31, 244, 327

Johanna (liedtekst)

161

jou/jouw

23

kanker

362

kauwgum/kauwgom(metje)

23

kijken i.p.v. bekijken

71

Kinderballade (liedtekst)

27, 85

klank en betekenis, verband -

50

krabbelen

40

krantenkoppen, komma's in

45

krantenkoppen, voorzetsels in -

257

KriQ

70

kunst in onze taal

276

Latijn

101, 258

leaseauto

223

LED/led + verlichting

347

leenwoorden

4, 12, 18, 310, 319

leenwoorden Duits

310, 319

leesvaardigheid

236

letternamen verklaard

352

lidwoord vóór (winkel)-namen

94, 154, 189, 233

lidwoordgebruik

49

liedteksten

27, 66, 85, 101, 118, 126, 157, 161, 218,
290, 355, 361

links()af

90

live

257

luistertaal

320

maar alleen

293

meerdere

313

meerkeuzevragen in examens

219

meertalige liedjes

126

meertaligheid

86, 196, 294, 320, 362

meidenglossy's, taal van -

210

merknamen, pseudoverklaringen -

352

metselaren/-laars

212

mevr. prof.

90
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middenstandspoëzie

272, 339

mijn + bedrijfsnaam

293, 341

minuut/minuten

270

moderne taal

92

muziektermen

14

n in uitspraak

199

n na onbepaalde telwoorden

291

namen van auto's

80, 153, 188, 267

namen vieze gerechten

136, 188

Nederduits

310

Nederlands in Amerika

184

Nederlands in indianentalen

184

Nederlands in Roemenië

341

Nederlands in Wallonië

196

Nederlands wereldwijd

264

Nederlands, imago - in Duitsland

304

Nederlandse woorden in het Engels

12

nederwiet (etym.)

166, 286

neerlandistiek in Duitsland

304

Negerhollands

86

nieuwe woorden 1999-2009

364

nieuwe woorden 2008

24, 70

Nieuwnederlands

267

noodzaak om (te)

347

nooit ente nimmer

223

Obama, retoriek van -

46, 158

of zo (toevoeging)

105

Omval (plaatsnaam)

172

omwoorden

107

ondanks dat/hoewel

235, 340

onderhavig/-hevig

347

ondersnor

253, 326

onderwijsniveau

213

onomatopeeën

50

Onze Taal, purismen en -

18

oorsprong van taal

178

op rij

141
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open()staan

121

oudste tekst van Nederland

176

overgankelijke werkwoorden

223

overlappen (met)

270

ovt-rijgen

366

Paaseiland

280

paradigma

239

partner

91

partycrashen

284, 342

Plaats (straatnaam)

61, 118, 189, 327

plaatsnamen, Ned. - in Amerika

184, 327

plaatsnamen, uitspraak buitenlandse -

16, 85

Plasterk, Ronald

122

poet

360

poëzie van de middenstand

272, 339

Poldernederlands

102, 155

politiek, taal van de -

148, 292, 344

punten in getallen

235

purisme

4, 14, 18

r, uitspraak -

140, 363

ram(p)koers

105

rangeerstation

21, 84

restaurantzitje

48

retoriek

158, 204, 344

R/rijk

47

rijm

272, 339

Roelands, Jan

162

rongorongo

280

rucksack (etym.)

191

Ruhr-/Roergebied

313

ruwe taal in het parlement

255, 292, 344

samentrekking

270

scheppen/schiep

105

schiereiland

23

schoenen (werkwoord)

141

schriftsysteem

280

scoop/scope

152
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sekseneutrale taal

140, 188, 233

Sick, Bastian

314

sissi-jurk

322

skelter (etym.)

166

sms-taal, invloed van -

348

sollicitatiebrieven

240, 242, 340

spaties bij rekenkundige tekens

152

speechschrijvers

148

spelen met taal

35, 107, 173, 249, 366

spelling, gevolgen herziening -

122, 176

spelvaardigheid

70

spraakverwarring

206, 233, 267

sta(an)plaats

121

Standaardduits

318

standaardtaal t.o.v. varianten

169, 292, 310, 359

stapeltjes ordenen

48, 124

steenkolen-Duits

308

steenkolen-Engels

10

stewardess, taal van de -

192, 223

stijl

130

stijlmiddelen

204

stilstand, tot - komen

84

stokloze letters

249, 366

stoptonend signaal

46

straatnamen

61, 189

Strokel, Adam

4, 84

struikelblokken Duits

316

studentenprijsvraag

206, 208, 210, 233

subcultuurtaal

40, 54, 62, 76

Taal is zeg maar echt mijn ding (boek)

92, 348

taal van de autoverkoper

76

taal van de diplomaat

228

taal van de stewardess

192, 223

taal van Geert Wilders

344

taal van het weer

216, 327

taal van Hyves

40

taal van meidenglossy's

210
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taal van politici

148, 228, 292, 344

TaalActief

70

taalbeïnvloeding

8, 12

taalbeleid

122

taalbestsellers

314, 348

taalergernissen

33, 71, 105, 141, 177, 223, 257, 293

taalgebruik van jongeren

176

taalgrens met Duits

310

taaljaar 2009

348, 350

taalniveau peuterleidsters

30

taalonderwijs Duits

300

taalprijzen

324

taalsignalementen

33, 71, 105, 141, 177, 223, 257, 293

taaltest

26, 60, 91, 133, 169, 195, 247, 285, 323,
359

taaltrends

92

Taalunie, Nederlandse

122, 176

taalverandering

4, 18

tafelproducten

124, 190

talenstudies, verbreding -

103

tartaar

286

teletekst

327

toespraken

148, 158

tosti (etym.)

166

towering inferno

254

transparantie

89

treinjargon

21, 46, 84

trend, een - is/heeft ingezet

90

Trenglish

17

tripartiet/-tite

177

Twain, Mark

323

tweetalig onderwijs

8, 85

Twië bein (liedtekst)

66, 118

über- (voorvoegsel)

313

uitleenwoorden Duits

310

uitleenwoorden Engels

12, 184

uitspraak buitenlandse plaatsnamen

16, 85, 153
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uitspraak f/v en s/z

71, 119

uitspraak hok/bok

121

uitspraak n

199

uitspraakverandering

102

unheimisch/unheimlich

313

valse vrienden Duits

68, 119, 304, 316

verdachte

223

verdacht(e) persoon

121

verdomming

283

verengelsing

4, 14, 16, 18

vergelijkingen

276

Verkavelingsvlaams

292

verkoop (klemtoon)

191

vertalen

200

verzoek om/tot

191

vice versa, en voor -

235

vieze gerechten, namen van -

136, 188

vinkje (etym.)

166, 286

vlaflip (etym.)

286

vlizotrap (etym.)

166, 286

Vloekmonitor 2008

222

voertaal in Nederlands onderwijs

8, 10, 348

voornaamwoord, verwijzend -

21

vraagintonatie

195

vreemdetalenonderwijs

292

Vrienden van Onze Taal, Stichting -

199

waal, weel, wiel

217, 268

waardevrij

177

wadjang

191, 232

Wallonië, Nederlands in -

196

want en dus

232

want en immers

189

wasmachine (m/v)

270, 341

Wat een taal (radioprogramma)

162

weerbericht-taal

216, 327

Welsh

256

Westerwelle, Guido

324
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wielerjargon

220

wijntaal

247

Wilders, Geert, taal van -

344

Witte Boekje

122

witte brigade

44

woordassociaties

336

woorden van 2008

24, 70

woorden 1999-2009

364

woordenboek in het hoofd

336

woordenboeken

359

Woordpost

137

woordvolgorde

156

Words out of Wood

280

zalig (etym.)

90

zelfhulpboeken

343

zitten

164

zoeken naar

33

zonnestralen, Het regent - (liedtekst)

20

zorg

168

zuiverheidsideaal

4, 18

Zwiebelfisch

314
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl
Bordje doucheruimte sportcentrum
Foto: Daphne Goedhart

De kinderen zitten hier op werpafstand op school. Zo weet je tenminste
waar de kinderen zijn, ideaal.
WIT Wonen
Deze camcorder is waterproof tot een diepte van 5 meter. Er zit een
infrarood Night Vision-functie op, voor het filmen van groene mensen in
het donker.
Nu.nl
Een primeur: de taigastrandloper is voor het eerst gesignaleerd in
Nederland. Martijn Bot uit Zuidhorn spotte het vogeltje donderdag voor
het eerst in de Vreugderijkerwaard en maakte het vrijdag af: het betreft
de Calidris Subminuta.

De Stentor
Klaassen treft Taylor op EK Darts
NOS Teletekst
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Er kwamen vrijwilligsters om bloemen te schikken, waarna ze aan de
voorkant van de tent zijn geplaatst en een aantal is opgehangen.

De Boro-krant
Deze oproep geldt voor de bekende risicogroepen, zorgverleners en
manteldragers.
Oproep griepprik in De Schakel
De christelijke organisatie Het Scharlaken Koord kan in Haarlem aan de
slag met een programma voor prostituees die uit het leven willen stappen.

Spits
Folder Grip op griep

SCP: Vrouwen willen niet langer werken
de Volkskrant
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