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Het is heel erg vorige eeuw om burnout te zijn
Af en toe verandert een woord van woordsoort. Zo kun je van
het werkwoord ‘vangen’ een voltooid deelwoord ‘gevangen’
maken. Dat is nog steeds een werkwoord, maar als je het hebt
over ‘de gevangen boef’, dan is het opeens een bijvoeglijk
naamwoord. Daar kun je weer een zelfstandig naamwoord van
maken: ‘de gevangene’.
Die drietrapsraket voltooid deelwoord > bijvoegljk
naamwoord > zelfstandig naamwoord is in het Nederlands heel
gewoon. Er zijn veel meer van dit
soort conversies (woordsoortveranderingen). Een ander type
dat vaak voorkomt is bijvoeglijk naamwoord > werkwoord
(wit > witten, groot > vergroten, fraai > verfraaien).
Er zijn ook zeldzamere gevallen. Zo kun je iemand ‘een
welgemeend welterusten’ wensen en dan is het tussenwerpsel
‘welterusten’ opeens een zelfstandig naamwoord geworden.
Een ander type dat weinig voorkomt is de conversie van
zelfstandig naamwoord naar een bijvoegljk naamwoord.
‘Luxe’ is daar een voorbeeld van. Van oorsprong is dat een
zelfstandig naamwoord (‘Dat is een grote luxe!’), maar het
wordt tegenwoordig ook als bijvoeglijk naamwoord gebruikt
(‘Die keuken is erg luxe’).
De conversie van zelfstandig naar bijvoeglijk naamwoord lijkt
zelfs een kleine trend te zijn. Ook het zelfstandig naamwoord
‘paranoia’ komt tegenwoordig als bijvoeglijk naamwoord voor
en het traditionelere ‘paranoïde’ is bij sommige sprekers zelfs
onbekend, die zeggen altijd ‘Hij is paranoia’. En recent hoor ik
af en toe ‘Hij of zij is burn-out’, waarin ‘burn-out’ niet als
zelfstandig, maar als bijvoeglijk naamwoord gebruikt wordt.
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Een stuk minder frequent is het woord ‘nerd’. Dat is een
Engels woord voor ‘studiebol’, dat door jongeren ook wel in
het Nederlands wordt gebruikt. Het was altijd een zelfstandig
naamwoord, maar ik ben ook al verschillende gevallen
tegengekomen van het type ‘Ben ik nou heel erg nerd als ik dit
mooi vind?’, waarin het als bijvoeglijk naamwoord wordt
gebruikt. Zelfs jaartallen worden tegenwoordig wel eens als
bijvoeglijk naamwoord gebruikt: ‘Dat is zó tweeduizend
zestien’.
Het kan nog opvallender. Op internet heb ik zeven
verschillend sites gevonden waarop de volgende zin voorkomt:
‘Dat is wel heel erg vorige eeuw’. ‘Vorige eeuw’ bestaat
natuurlijk uit een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig
naamwoord, maar in de internetzin worden ze samen als één
bijvoeglijk naamwoord behandeld.
(verschenen op www.demoanne.nl op 22 mei 2017)

6

Synesthesie: naamvallen zien
Alle cijfers en sommige letters hebben een eigen kleur. In mijn
hoofd wel. Daar had ik tot een paar jaar geleden nooit over
nagedacht. Toen vertelde een aankomend arts me op een
feestje over het verschijnsel synesthesie. Dat is het waarnemen
van iets wat niet via een zintuig wordt waargenomen. In de
taalkunde wordt de term gebruikt voor metaforen zoals warme
kleuren (het warmtegevoel wordt niet waargenomen via de
huid) en een bittere toon (de bittere smaak wordt niet met de
tong waargenomen). Er zijn mensen die kleuren daadwerkelijk
voelen, geluiden zien enzovoorts.
Ongeveer vier procent van de mensen heeft een vorm van
synesthesie. Het zien van kleuren bij het gebruik van letters is
een van de meest voorkomende vormen. Bij mij hebben niet
alleen sommige letters een kleur, maar veel woorden ook.
Letters met een duidelijk zichtbare kleur domineren. Zo heeft
het woord ‘acht’ een opvallende groene a, terwijl de ch en de t
vrij onduidelijke kleuren hebben. Het cijfer 8 is overigens
bruin.
Nederlanders die Duits spreken, struikelen massaal over de
vele naamvalsvormen van voornaamwoorden, lidwoorden,
bijvoeglijke naamwoorden en zelfstandige naamwoorden in
die taal. Ik heb daar nooit moeite mee gehad. Ik vermoed dat
mijn vorm van synesthesie daaraan bijdraagt.
In de zin ‘Sie steht am Fenster’ staat het woordje am in een
derdenaamvalsconstructie. Het cijfer 3 is opvallend oranje en
de letter m is opvallend rood. Die kleuren passen bij elkaar. De
a is opvallend groen. De combinatie van groen en rood in am
geven het woord iets van plaats en stilstand, alsof er gras naast
bloemen of woestijnzand staat. Het hele woord drukt stilstand
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uit. In de zin ‘Sie geht ans Fenster’ komt een
vierdenaamvalsconstructie voor. Het cijfer 4 is groen en de s in
ans is lichtgeel, bijna wit. Die kleuren passen goed bij elkaar.
Samen drukken ze iets vluchtigs uit, iets van beweging. De
oranje n van ans is in de groen-gele beweging nog net
zichtbaar en draagt bij aan het vluchtige van de beweging.
In het Russisch werkt het ook. Het cijfer 6 is rood of oranje,
dat is niet helemaal goed te zien, en de letter e is blauw.
Russische woorden in de zesde naamval krijgen vaak de
uitgang -e. Ik zie in mijn hoofd een blokje met een rode
buitenkant en een blauwe binnenkant waaruit de blauwe e zich
losmaakt en zich aan het einde van een woord hecht tijdens het
uitspreken.
Iets wat ik in het Duits geregeld verkeerd doe, is dat ik bij
‘verschwinden’ een vierde naamval gebruik. ‘Er verschwand
in den Wald’ in plaats van ‘er verschwand im Wald’. De rode,
woestijnzandachtige m van im ziet eruit als stilstand, terwijl er
in de zin beweging wordt uitgedrukt. Als ik de fout weer eens
heb gemaakt, denk ik nu: o ja, die groene a van ‘verschwand’
en die m van ‘im’ vormen samen dat stilstaande plaatje.
Natuurlijk is dat kleuren zien niet het hele verhaal. Als
taalkundige kan ik zinnen makkelijk ontleden. Ik zie vaak
delen van de syntactische boomstructuur van een complexe zin
voor me als ik spreek. Ook daarin zijn allerlei kleuren van
letters en cijfers te zien, op een manier die ik niet kan
omschrijven. Ik zie het echter wel als er ergens een kleur op
een verkeerde plaats staat. Zijn er lezers wie die bekend
voorkomt?
(verschenen op www.demoanne.nl op 7 september 2016)
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Studeren aan Dinges Instelling
Een paar jaar geleden stond aan de Rengerslaan in Leeuwarden
nog de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, afgekort: NHL.
Nu gebruikt dat instituut de naam NHL Hogeschool. Dat is in
veel opzichten een raadselachtige naam. Het opvallendste
raadsel is natuurlijk dat het woord Hogeschool niet alleen
letterlijk in de naam zit, maar ook nog eens verstopt zit in de
afkorting. Ook raadselachtig is de spatie
tussen NHL en Hogeschool en het weglaten van het lidwoord:
de studenten volgen namelijk college aan NHL Hogeschool,
niet aan ‘de’ NHL Hogeschool.
Voor mij is het grootste probleem dat ik nog steeds niet weet
hoe ik NHL Hogeschool moet uitspreken. Waar ligt in die
vreemde naam de klemtoon? In een gewone samenstelling
(met lidwoord) als ‘de Beatrixschool’ of ‘het ANWB-lid’ ligt
de klemtoon op het eerste lid van die samenstelling, dus op
‘Beatrix’ of ‘ANWB’. In een lidwoordloze naam zoals ‘PTT
Post’ en ‘Unicef Nederland’ krijgt juist het laatste stukje de
klemtoon, alleen lijkt dat laatste stukje daar steeds de naam
van een afdeling binnen het eerste stukje te zijn. Dat is
bij NHL Hogeschool natuurlijk niet zo.
Een raadselachtige naam dus, NHL Hogeschool. Nou kun je
die naam schouderophalend afdoen als het compromisproduct
van PR-medewerkers met weinig taalgevoel, maar dan ga je
eraan voorbij dat het naamtype ‘Dinges Instelling’ (met
hoofdletters en spatie, zonder lidwoord) in het hoger onderwijs
de afgelopen paar jaar op veel plaatsen tegelijk opduikt. De
buurman van NHL Hogeschool heet namelijk Stenden
Hogeschool. De Landbouwuniversiteit Wageningen heeft
zichzelf in 2001 omgedoopt tot Wageningen Universiteit en je
hebt in Nederland ook nog Avans Hogeschool en HAS
Hogeschool, op hun websites allemaal zonder lidwoord
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genoemd. Vlaanderen heeft met dit naamtype Groep T
Hogeschool.
Vandaag las ik over plannen voor een fusie van twee grote
Parijse universiteiten. De Université Paris-Sorbonneen
de Université Pierre et Marie Curie willen samengaan en dan
de naam Sorbonne Université gebruiken. Ook in het Franse
taalgebied duikt zo’n gekke naam op en daar zijn
samenstellingen met deze woordvolgorde helemaal
uitgesloten. Uiteraard is er meteen kritiek op de naam. Het
onderstaande Facebookberichtje is een mooie illustratie.
(verschenen op www.demoanne.nl op 30 januari 2017)
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Maagd, meid, meisje
Het woord meisje is een verkleinwoord van meid. Hoewel dat
woord in het Fries uitgestorven is, is de uitspraak ervan veel
typischer voor het Fries dan voor het Nederlands. De
verwachte Nederlandse vorm zou maagd zijn, een woord dat
we nu alleen in een specifieke betekenis kennen. De oorsprong
is niet met zekerheid bekend, maar een mogelijke verklaring is
dat het betekent: ‘iemand die mag’. Dat ‘mogen’ slaat op
‘mogen trouwen’. Een ‘maagd’ is dan iemand die ‘mag
trouwen’ en dus ‘nog niet getrouwd is’ en dus meestal jong is.
In de middeleeuwen sloeg dat nog wel eens op een man, maar
dat was toen al zeldzaam. De betekenis ‘jonge, ongetrouwde
vrouw’ is al sinds de middeleeuwen overheersend.
De Oudfriese en Oudnederlandse vorm van het woord
is magath of megeth. Nu gebeurde er in de middeleeuwen aan
de Noordzeekust iets merkwaardigs. De mensen daar gingen
allerlei klanken vervangen door j-achtige klanken. De sprekers
van het Engels en Fries deden dat op grote schaal, waardoor zij
het nu hebben over tsjurtsj en tsjerke, terwijl de
Nederlandstaligen de oude uitspraak kerk hebben behouden.
En ook in way en wei is de oude g-klank door een j-klank
vervangen, terwijl het Nederlandse weg de oude klank nog
heeft. Zo werd er in Engeland, Friesland en in sommige
dorpen aan de Hollandse kust van het oude mageth het
nieuwe meid gemaakt.
Nu bestond er in de middeleeuwen nog geen Nederlands. Er
waren alleen maar Hollandse, Zeeuwse, Brabantse, Vlaamse
en andere dialecten en sommige daarvan deden wel mee met
die klankvervanging, die vaak ‘palatalisering’ wordt genoemd.
In de 16e eeuw en 17e eeuw is het Standaardnederlands
gevormd uit verschillende dialecten en zo zijn er een aantal
11

van die j-klanken in het Nederlands beland. Dat verklaart dat
het Nederlands de ‘Friesachtige’ woorden zeil en peil heeft,
terwijl het Duits de oude vormen Segel en Pegelheeft bewaard.
De vormen maagd en meid zijn waarschijnlijk uit
verschillende dialecten in het Standaardnederlands gekomen
en hebben verschillende betekenissen gekregen.
In het Fries is het woord meid verdrongen door het
synoniem faam of famke, maar het is niet helemaal uit het
Fries verdwenen. Het bestaat nog in meidzje, een ouderwets
woord voor ‘verkering hebben’. Het Nederlandse maagd raakt
ondertussen zijn in de middeleeuwen verworven
vrouwelijkheid weer een beetje kwijt. Het betekent
tegenwoordig vaak niet meer ‘jonge, ongetrouwde vrouw’,
maar ‘persoon (man of vrouw) zonder seksuele ervaring’.
(verschenen op 16 maart 2015)
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Stilgeboren
Een paar maanden geleden kwam ik voor het eerst het woord
‘stilgeboren’ tegen. Het betekent ‘doodgeboren’. Toen ik er
voor het eerst op googelde, vond ik een handjevol
vindplaatsen. Ondertussen zijn het er honderddertig. Voor
zover ik dat heb kunnen nagaan, zijn alle teksten met het
woord ‘stilgeboren’ erin in de afgelopen tien jaar gepubliceerd
en dan hoofdzakelijk in de tweede helft daarvan. In mijn
woordenboeken is het woord niet te vinden. We lijken dus een
gloednieuw Nederlands woord te pakken te hebben gekregen.
Het is ook een woord met potentie, als je kijkt naar een
zogenaamde stichting Stil, die foto’s maakt van doodgeboren
zuigelingetjes.
De ontstaansgeschiedenis laat zich makkelijk raden. ‘Dood’ is
een taboewoord. Iedereen kent wel het spreekwoord ‘In het
huis van de gehangene spreekt men niet van de dood’, dat dat
principe illustreert. We hebben sterk de neiging taboewoorden
te vermijden. Waarschijnlijk heeft het Engelse ‘stillborn’
model gestaan voor de nieuwvorming ‘stilgeboren’.
Naast ‘stilgeboren’ komt ook het woord ‘stilgeboorte’ een paar
keer op internet voor. Het is moeilijk het aantal voorkomende
gevallen te tellen, want veel van de vindplaatsen die Google
geeft, zijn geschreven in het Afrikaans, waar ‘stilgeboorte’
waarschijnlijk al langer naar voorbeeld van het Engelse
‘stillbirth’ in gebruik is.
Opvallend is dat de website www.babyvibes.nl het neologisme
zelfs definieert: ‘Bij het verliezen van je kind na 20 weken van
je zwangerschap wordt het echter geen miskraam meer
genoemd, maar stilgeboorte.’ Ik vermoed dat de makers van de
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website die definitie zelf hebben bedacht, maar misschien is er
een medicus die beter weet. ‘Stilbaren’ komt op internet niet
voor. ‘Stillbearing’ wel, maar in een steekproef gaat het altijd
om gevallen waarin de schrijver de spatie tussen ‘still’ en
‘bearing’ is vergeten, zonder relatie met ‘stillborn’.
Het woord ‘stillborn’ komt al sinds de 16e eeuw in het Engels
voor. ‘Stillbirth’ is waarschijnlijk nieuwer, dat wordt pas rond
1800 voor het eerst op schrift gebruikt. Tot in de 20e eeuw was
‘stillborn’ alleen een bijvoeglijk naamwoord, maar
tegenwoordig wordt het woord in het Engels ook als
zelfstandig naamwoord gebruikt: ‘a stillborn’ is dan een
doodgeboren kindje.
Het Duits gaat ook mee. Het online-woordenboek van Duden
geeft als vertaling van het Engelse ‘stillborn’ alleen ‘tot
geboren’, maar ‘stillgeboren’ komt toch zo’n honderdvijftig
keer op internet voor, hoofdzakelijk of uitsluitend in recente
teksten. Het Fries heeft het neologisme nog niet overgenomen:
de vormen ‘stilberne’, ‘stilgeboaren’, ‘stilberte’ en
‘stilgeboarte’ komen geen van allen op internet voor.
(verschenen op www.demoanne.nl op 27 juli 2016)
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Over ziekte, ziekten, ziektens, ziektes
Vandaag las ik een artikeltje waarin sprekers van het
Nederlands er geducht van langs kregen, omdat ze de slot-n in
meervouden zoals ziekten en mannen niet meer zouden
uitspreken. De schrijver meende zelfs dat dat te verklaren was
doordat de spraakorganen van de Nederlanders de afgelopen
decennia minder zouden zijn geworden.
De spelling zet ons inderdaad een beetje op dat spoor. We
schrijven meervoudsvormen immers nooit met een -e, maar
altijd met -en. Maar wil dat zeggen dat we tot voor kort altijd en zeiden? Wel, ten oosten van het IJsselmeer en in Zeeland
misschien wel, maar in Utrecht, Holland en Brabant zeker niet.
Rond 1100 begint het huidige meervoudssysteem van de
Germaanse talen zich te vormen. Woorden die van zichzelf op
een -e eindigen, krijgen meestal een meervoud op ¬-n, andere
woorden meestal een -e. Man, dat voorheen ook in het meertal
man was (denk aan het Engels), krijgt dan het meervoud
manne, al komt sporadisch ook mannen en mans voor. Die
afwisseling is in de middeleeuwen redelijk normaal: ding heeft
in het Middelnederlands ook de meervouden dinge en dingen.
In bepaalde streken is nog wat meer variatie, oostelijke
dialecten hebben bijvoorbeeld ook een meervoud -er (‘eier’).
Na de middeleeuwen komt daar nog de vorm -ens of -es bij,
die we kennen uit bijvoorbeeld het Friese wolkens of learzens.
In de 18e eeuw is die vorm nog heel gewoon, vooral bij
woorden die op een -e eindigen, zoals gemeente, begeerte en
einde (gemeente(n)s, begeerte(n)s en einde(n)s). De
meervoudsvorm begeerten zonder -s is volgens de 18e-eeuwse
taalkundige Lambert ten Kate dan zelfs al uitgestorven.
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Vanaf de 16e eeuw wordt het meervoud op -e langzamerhand
zeldzamer op schrift. In de spreektaal blijft het gewoon
bestaan, wat goed te zien is bij schrijvers zoals Bredero, die
proberen in spreektaal te schrijven. De uitgang -e(n)s
verdwijnt in de 19e eeuw ook uit de schrijftaal, maar niet uit
de spreektaal. We houden dan op schrift ongeveer het huidige
systeem over, met de meervouden -en en -s. Het meervoud op
-e(n)s bestaat dan al zeker driehonderd jaar, het meervoud op e al zevenhonderd jaar en bij veel woorden is het zelfs ouder
dan het meervoud -en.
Misschien is het nog aardig om daarbij te vertellen dat de
meervoudsuitgang -s een typisch Noordzee-Germaans
verschijnsel is, dat al vroeg in de Engelse, Friese en
Nedersaksische dialecten voorkwam, maar in Holland, Utrecht
en Brabant relatief zeldzaam bleef tot in de 16e eeuw. In het
Engels en West-Vlaams is het vandaag de dag heel gewoon en
via nieuwe meervouden als syktes en mûnes zet de
ontwikkeling zich nu ook in het Fries weer voort.
(verschenen op www.demoanne.nl op 8 april 2015)
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Minzaam, de put derút hawwe,
harsenskraabje
Soms kun je taalverandering betrappen nog voordat
woordenboekmakers dat hebben gedaan. Volgens mij heb ik
de afgelopen jaren in elk geval drie betekenisveranderingen
opgemerkt voordat anderen dat hebben gedaan: een in het
Nederlands en twee in het Fries. Ik loop ze even langs.
Minzaam
Het woord ‘minzaam’ betekent volgens al mijn
woordenboeken ‘vriendelijk’, in het bijzonder tegen
lagergeplaatsten. Zo gebruik ik het ook. De gevoelswaarde is
positief. Het is me echter opgevallen dat anderen het gebruiken
als synoniem van ‘minachtend’, ‘laatdunkend’, ‘neerbuigend’.
Het woord ‘min’ voor ‘liefde’, dat we ook kennen uit
bijvoorbeeld ‘beminnelijk’ en ‘minnekozen’, wordt blijkbaar
niet meer herkend. Ook verschillende docenten Nederlands
kenden ‘minzaam’ alleen in die tweede, negatieve betekenis.
De put derút hawwe
Als ik ‘de put derút ha’, dan heb ik ‘de put’ (het karweitje)
afgerond, ik ben klaar. Daarmee heb ik nog niets gezegd over
mijn fysieke toestand. Ik heb gemerkt dat mensen de
uitdrukking soms gebruiken als ze moe zijn. In de
woordenboeken heb ik die betekenis nog niet kunnen vinden,
maar een vragenrondje op Facebook leverde heel wat reacties
op van mensen die ‘de put derút hawwe’ alleen kenden als
uitdrukking voor ‘moe zijn’. Het aantal reacties was niet groot
genoeg om relevant te zijn, maar leeftijd is mogelijk een
factor: jongeren gebruiken het meer op de nieuwe manier dan
ouderen. Ik vermoed dat er verwarring is opgetreden met het
bijna gelijk klinkende ‘de piip út ha’, dat wel ‘moe zijn’
betekent.
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Harsenskraabje
‘Harsenskraabje’ of ‘harsenskrabje’ is volgens de
woordenboeken ‘diep nadenken’ of ‘ruziemaken’. Ik ken het
echter ook in de betekenis van ‘brainstormen’, ‘als groep
ideeën uitwisselen’. Ook op internet zijn voorbeelden te
vinden van ‘harsenskra(a)bje’ in die betekenis. Het verschil
met de oudere betekenis ‘nadenken’ is natuurlijk niet zo groot.
(verschenen op www.demoanne.nl op 19 januari 2016)
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En je mag hier gewoon Engels praten
De hiernaast
afgebeelde
advertentie viel me
in eerste instantie
op, omdat mijn
vrouw en ik een
reisje naar de
Kanaaleilanden
willen maken. In
tweede instantie
viel de koptekst me
op. Die is alleen te
begrijpen in het
frame van de toerist
die buiten Engels
nauwelijks een woord over de grens spreekt en daar ook
weinig behoefte toe voelt. Dat frame past naar mijn idee
helemaal niet bij de kosmopolitische Groene Amsterdammer,
want in dat blad stond de advertentie.
“Joie de vivre” is slim gekozen. Zowel de Franse herkomst van
die frase als de betekenis ervan vertellen de lezer dat de
Kanaaleilanden al het plezierige van Frankrijk hebben. De
tweede kopregel maakt dan korte metten met een bezwaar
waarvan het reisbureau aanneemt dat het bij de lezer bestaat
als het om Frankrijk gaat, namelijk dat je er Frans zou moeten
spreken.
Zoals het “gewoon Nederlands” dat ik in Friesland vaak hoor
de buitenissigheid van het Fries uitdrukt, framet de
woordgroep “gewoon Engels” het Frans als wat extravagants,
iets dat ver buiten het gezichtsveld van de lezer zou liggen.
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Wie dat niet meteen gelooft, moet maar eens nagaan hoe
paradoxaal “gewoon” klinkt in combinatie met een zeer
exotische taal: “Piet en Aaltsje spreken thuis gewoon
Inuktitut”.
Het “mag” drukt de verlichting uit die de Nederlandse lezer
zou moeten voelen als hij niet aan de verplichting wordt
onderworpen Frans te spreken. Het bevestigt het frame van
Frankrijk als mooie zonbestemming met het nadeel dat er van
die nare Franssprekende Fransen wonen.
(verschenen op www.demoanne.nl op 19 july 2016)
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Dames en heren
Bij dieren hebben we voor elk geslacht een apart zelfstandig
naamwoord: mannetjes en wijfjes, rammen en ooien, hijkes en
sijkes enzovoorts. Die woorden gebruiken we zowel voor
jonge als voor oude dieren.
Mensen lijken een uitzondering te zijn. We kunnen wel de
groep volwassenen in twee geslachten opdelen: mannen en
vrouwen. Met kinderen lukt dat ook: jongens en meisjes. Maar
we hebben geen neutraal zelfstandig naamwoord dat ‘jongens
en mannen’ omvat, net zomin als een woord voor ‘meisjes en
vrouwen’. Je kunt je eruit redden met een grappig bedoeld
‘kerels’, maar dat is al niet meer stilistisch neutraal.
De meesten van ons kennen nog wel de omroeper die de
‘dames en heren, jongens en meisjes’ vertelt wat er op televisie
gaat komen. We horen en lezen ook vaak de driedeling
‘mannen, vrouwen en kinderen’, alsof er drie geslachten
zouden zijn. Blijkbaar vinden we bij mensen een onderscheid
naar leeftijd soms belangrijker dan een onderscheid naar
geslacht.
Er lijkt trouwens een redelijk lange periode te zijn waarin
iemand zowel ‘jongen’ als ‘man’ kan zijn, of zowel ‘meisje’
als ‘vrouw’. Zo tussen de 18 en de 30 jaar, misschien zelfs nog
wel een paar jaar langer, worden beide aanduidingen wel
gebruikt. Blijkbaar nemen we het in die periode niet zo nauw
met de tweedeling naar leeftijd.
Zeker weten doe ik het niet, maar ik kan me voorstellen dat het
onderscheid tussen enerzijds ‘jongen’ en ‘meisje’ en
anderzijds ‘man’ en ‘vrouw’ vanouds meer een onderscheid
was naar levensfase dan naar leeftijd. Door te trouwen en werk
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te vinden gingen mensen een nieuwe rol spelen, werden ze
economisch zelfstandig en konden ze ouders van eigen
kinderen worden. In ‘juffrouw’ vinden we dat
verwachtingspatroon nog terug. Het woord is een
samengedrukte vorm van ‘jonkvrouw’ en dat is weer een
‘jonge vrouw’, met als vroegere betekenis ‘nog niet getrouwde
vrouw’. Ook in de verkleinvorm ‘Fräulein’ zit iets van
onvoltooidheid: een klein vrouwtje, nog niet helemaal tot
wasdom gekomen. Een ongetrouwde zeventigjare dame kon
een paar decennia geleden ook nog een ‘juffrouw’ zijn, iemand
die de volgende levensfase ‘nog’ niet was ingegaan. Dat zal
voor jongeren van nu onvoorstelbaar zijn.
Tegenwoordig is het niet meer vanzelfsprekend dat iemand
gaat trouwen en zijn studerende mensen al lang ‘man’ en
‘vrouw’ voordat ze een baan hebben. De overgang naar
nieuwe levensfasen verloopt veel minder abrupt dan, zeg, een
halve eeuw geleden. Het is dan ook verwonderlijk dat we niet
al lang een leeftijdsonafhankelijke geslachtsaanduiding voor
mensen hebben. Of zouden we al bezig zijn met de betekenis
van ‘jongens’ en ‘meisjes’ zover op te rekken dat we die
woorden straks ook voor bejaarden kunnen gebruiken?
(verschenen op 14 april 2016)
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Het beletselteken
Het leesteken dat bestaat uit drie puntjes heet het
‘beletselteken’. Het geeft conventioneel aan dat er iets is
weggelaten of dat de schrijver spanning wil oproepen. De
Franse schrijver Céline is bekend om het veelvuldig gebruik
ervan, maar verder was het altijd een redelijk schimmig
leesteken dat in het onderwijs weinig aandacht kreeg.
Het beletselteken lijkt er tegenwoordig een functie bij te
hebben gekregen. Op het eerste gezicht lijkt dat dezelfde
functie te zijn die in wat conventioneler proza door de punt
wordt vervuld. Als voorbeelden van het nieuwe gebruik heb ik
hieronder twee berichtjes gezet die ik uit een Facebookgroep
voor docenten Nederlands heb geplukt.

Ik geloof niet dat er in de taaladviesliteratuur al veel aandacht
wordt besteed aan het nieuwe gebruik van het beletselteken.
Wel was het verschillende collega’s ook al opgevallen, eerst in
mails van studenten, later ook in digitale communicatie van
collega’s.
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Waarom drie puntjes in plaats van een?
Natuurlijk vroeg ik me af waarom de schrijvers drie puntjes
gebruiken in plaats van de veel conventionelere ene punt. Ik
vermoedde dat er een verschil in betekenis of gevoelswaarde
tussen die twee moest bestaan en eens rondgevraagd.
De meeste mensen die de puntjes zelf gebruikten, zeiden dat
die voor hun gevoel een soort ‘stream of consciousness’
uitdrukte. De zinnen stonden in niet tot volzinnen uitgewerkt
proza, waarin meer de nogal chaotische manier van denken
direct aan de lezer wordt gepresenteerd. Dat gebruikt lijkt erg
op dat van Céline. De Friese schrijver Anne Feddema gebruikt
het beletselteken ook veel. Anne Popkema zei zelfs: “Anne
Feddema is de kening fan de driepunters”. Ook Feddema
probeert met z’n drie puntjes volgens mij zo’n gedachtestroom
uit te drukken.
Interessant vond ik de reactie van iemand die zei: “Ik denk dat
ik op de plaats van de puntjes allerlei
overwegingen/mitsen/maren/terzijdens weglaat die mijn
verhaal niet helderder zouden maken.” Dat lijkt erg op het
voorgaande: het denkproces wordt direct (maar met wat
weglatingen) op het toetsenbord overgebracht, zonder dat de
schrijver zich moeite geeft om z’n gedachten voor de lezer
helder te formuleren.
Anderen zeiden dat volgens hen de puntjes een pauze in het
communiceren uitdrukten. De lezer kon dan het voorgaande
even laten bezinken. Daarmee drukt de schrijver volgens mij
uit dat hij net iets heel diepzinnigs heeft gezegd. Dat lijkt me
wat pretentieus, maar met alle ‘wijze spreuken’ die op
Facebook verschijnen sluit ik niet uit dat veel schrijvers hun
eigen woorden heel serieus nemen.
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Heel interessant vond ik ook dat verschillende mensen de
enkele punt op de een of andere manier onvriendelijk vonden.
Zo schreef iemand: “Eén punt vind ik vaak zo ‘hard’
overkomen.” Ze schreef als toelichting: “Als iemand vraagt of
ik vanavond af wil spreken, maar ik kan niet, dan vind ik ‘Ik
heb geen tijd.’ toch een stuk onvriendelijker overkomen dan
‘Ik heb geen tijd…’
Die persoon schreef ook dat ze in belangrijke mails en
berichten wel de enkele punt gebruikte. Verschillende
twintigers zeiden dat ze dat gevoel herkenden en dat de
vervanging van de punt door een groter aantal punten
waarschijnlijk was ontstaan bij gebruikers van het nu
verouderde chatprogramma MSN.
De tijdgeest
Ik vermoed dat de poging om vriendelijk te zijn bij niettwintigers makkelijk misverstanden kan oproepen. Ik zou ‘Ik
heb geen tijd…’ met drie puntjes opvatten als een zin waarin
iets is weggelaten en vervolgens wachten op de niet geuite
verklaring, terwijl dezelfde mededeling met één punt helder
voor me is.
Gedachtenstromen zonder al te veel redactie weergeven, je
eigen woorden als heel diepzinnig framen en vooral
vriendelijk willen zijn – het zijn misschien eigenschappen van
deze tijd die samenkomen in een nieuw gebruik van een oud
leesteken. Nu gebeurt dat nog vooral in informele situaties in
digitale communicatiemiddelen. Ik ben benieuwd of schrijvers
het ‘nieuwe beletselteken’ ook nog eens in de formelere
gedrukte media gaan overnemen. Wie merkt dat dat gebeurt,
moet dat eigenlijk onder dit artikel of op het
www.meldpunttaal.nl melden.
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In een van de bovenstaande citaten stond overigens het woord
‘hard’ tussen aanhalingstekens. Dat gebruik van
aanhalingstekens is ook nieuw. De tekentjes worden
tegenwoordig vaak geplaats rondom woorden die een
negatieve connotatie hebben en lijken ook als taak te hebben
om wat vriendelijker over te komen. Ik las een paar jaar terug
een artikeltje waarin werd beschreven dat er ergens een ‘neger’
(aanhalingstekens van de schrijver) in de winkel kwam. Ik
vroeg me meteen af of die aanhalingstekens uitdrukten dat de
persoon niet echt zwart was. Later kwam ik er pas achter dat
veel jonge vrouwen ‘neger’ een beledigend woorden vinden en
de aanhalingstekens nu gebruiken om zich van de negatieve
connotatie ervan te distantiëren.
De conventie
Hoe hoort het nu eigenlijk met het beletselteken? Het
conventionele gebruik is duidelijk. Je schrijft altijd drie
puntjes, dus geen twee, vier of tien. Laat je een stukje van een
woord weg, dan schrijf je het beletselteken aan het afgekorte
woord vast. Laat je hele woorden weg, dan plaats je een spatie
tussen het beletselteken en het voorgaande woord. Schrijf je
wel een volledige zin, maar wil je de puntjes gebruiken om
spanning op te roepen, dan plaats je eveneens een spatie. Een
paar voorbeelden:
Ze zei: “Ik heb wel zin in een tomaa…” Op dat moment klonk
er een luide knal.
Ze zei: “Ik heb wel zin in een …” Op dat moment klonk er een
luide knal.
Ze zei: “Ik heb wel zin in een tomaatje.” Op dat moment klonk
er een luide knal …
(ferskynd op www.demoanne.nl op 13 novimber 2015)
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Bijna elk zinsdeel kan bestaan uit
alleen een bijvoeglijk naamwoord
Een paar jaar geleden zette een vertwijfelde lerares Nederlands
de volgende taalkundevraag uit een schoolboek op Facebook:
“In welke zinsdelen kan als enige woord een bijvoeglijk
naamwoord voorkomen?”
Ik heb een tijd nagedacht en kwam tot de conclusie dat dat er
minimaal veertien zinsdelen zijn waarin dat kan. Vermoedelijk
hebben de makers van het schoolboek die niet allemaal
bedacht, daarom zet ik ze hieronder op een rijtje, steeds met
een of meer voorbeeldzinnen erbij. De zinsdelen waar het om
gaat, heb ik gecursiveerd.
onderwerp:
* Hoger is beter.
* Gelukkig duurt nooit lang.
* Koude dranken zijn voor in de zomer, warme zijn voor in de
winter.
werkwoordelijk gezegde:
* Belachelijk heb ik hem niet gemaakt, wel zwart.
('Zwart' wordt hier opgevat als deel van de werkwoordelijke
uitdrukking 'zwart maken'.)
naamwoordelijk gezegde:
* De stoel is bruin, de tafel zwart.
lijdend voorwerp:
* Ze haat gepureerd.
* Hij draait late diensten, zij draait vroege.
meewerkend voorwerp:
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* Ze geeft socialistisch de voorkeur boven liberaal.
* Hij biedt oude klanten vertrouwen en geeft nieuwe een kans.
belanghebbend voorwerp:
* Arm en rijk zijn welkom, maar ik zal vooral arm een feest
bereiden.
* Mannelijke en vrouwelijke bezoekers waren allebei welkom,
maar hij schonk vooral vrouwelijke vaak iets in.
ondervindend voorwerp:
* Oude klanten houden van zo’n entree, maar nieuwe staat
zo’n formele toegang niet zo aan.
* Jong en oud waren uitgenodigd, maar het leek vooral jong
erg leuk om erbij te zijn.
bezittend voorwerp:
* Jij irriteert hoog- en laagopgeleid. Ik werk
vooral hoogopgeleid op de zenuwen.
* Jij zit grote boeven in de weg en ik loop kleine voor de
voeten.
oorzakelijk voorwerp:
* Ik ben bruin beu.
* Ik weet dat je veel documenten mist, maar ben je
ook belangrijke kwijt?
voorzetselvoorwerp:
* Bruin, daar houd ik helemaal niet van.
* Klassieke auto’s heb ik meer mee dan moderne.
* Van welke wijn houdt u het meest? Franse?
bepaling van gesteldheid:
* Gepikeerd liep ze de trap op.
* We troffen de hond halfdood in de tuin aan.
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resultatieve bepaling:
* Ik schilder het hek groen.
* Ik vind het goed.
bijwoordelijke bepaling:
* Heeft ze hem nou vorige week geholpen of voorvorige?
* Rood is lakmoespapier een verklikker van zuren.
(In de tweede zin is 'rood' natuurlijk als bepaling van
gesteldheid te lezen, maar het is ook te interpreteren als een
verkorte vorm van de bijwoordelijke bepaling van voorwaarde
'als lakmoespapier rood is'.)
door-bepaling:
* Door wat voor schilders is dat dat houtwerk
gedaan? Kleurenblinde?
(verschenen op www.demoanne.nl op 30 juni 2017)
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Tuurlijk niet
Bijwoorden kunnen over het algemeen op twee plaatsen in de
zin staan: meteen na de persoonsvorm of er meteen voor. In
het laatste geval vormen ze het eerste woord van de zin.
In (1) en (2) staan een paar voorbeeldjes:
(1) altijd:
Ze komt altijd te laat.
Altijd komt ze te laat.
(2) helaas:
Het mag helaas niet.
Helaas mag het niet.
Er zijn een paar bijwoorden die niet goed of zelfs helemaal
niet helemaal vooraan kunnen staan. ‘Echter’ en ‘niet’ zijn
bekende voorbeelden, zoals te zien is in (3) en (4):
(3) echter:
Ze komt echter te laat.
*Echter komt ze te laat. (Klinkt vreemd.)
(4) niet:
Dat is niet toegestaan.
*Niet is het toegestaan. (Klinkt vreemd.)
Ik vroeg me af of er ook bijwoorden zijn waarvoor het
omgekeerde geldt: die wel helemaal vooraan kunnen staan,
maar niet na de persoonsvorm. Ik heb uiteindelijk één
duidelijk geval kunnen vinden: ‘tuurlijk’.
(5) tuurlijk:
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* Dat is tuurlijk toegestaan. (Klinkt vreemd.)
Tuurlijk is dat toegestaan.
Het Duitse ‘klar’ heeft dezelfde betekenis en dezelfde
beperking, zoals (6) laat zien:
(6) klar:
*Das ist klar erlaubt. (Klinkt vreemd.)
Klar ist das erlaubt.
Met behulp van een heleboel meedenkers heb ik nog twee
twijfelgevallen kunnen vinden. Het eerste is ‘zekers’. Dat kan
prima helemaal vooraan staan, maar na de persoonsvorm
schuurt het wat, in elk geval voor sommige sprekers. Zie (7):
(7) zekers:
?Dat is zekers toegestaan. (Niet helemaal onmogelijk, maar er
schuurt wel wat.)
Zekers is dat toegestaan.
Het tweede twijfelgeval is het woordje ‘beter’ in een
constructie die mij oneigen is, maar die door sommige
Nederlandstaligen wel wordt gebruikt. Het gaat om
adviserende zinnen waarin het bijwoord ‘beter’ wel vooraan
wordt gebruikt, maar bij voorkeur niet na de persoonsvorm. In
(8) staan voorbeelden:
(8) beter:
?Dat doe je beter niet! (Ook vreemd voor mensen die de
volgende zin wel gebruiken.)
Beter doe je dat niet! (Betekenis: doe dat maar liever niet!)
Dit ‘beter’ lijkt een andersoortig geval te zijn. Ik vermoed dat
‘tuurlijk’, ‘klar’ en ‘zekers’ uitroepen zijn, tussenwerpsels,
waar we af en toe een stuk zin achter plakken, zodat ze zich

31

gaan ontwikkelen tot bijwoorden. Het zijn daarmee nog geen
echte bijwoorden geworden, die je overal in de zin kunt
gebruiken.
Zijn er mensen die meer voorbeelden kunnen bedenken van dit
soort bijwoorden, die alleen helemaal vooraan in een zin
kunnen staan? Zijn er ook Friese voorbeelden?
(verschenen op www.demoanne.nl op 22 februari 2016)
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Het beledigende, kwetsende Charlie
Hebdo
Al ruim een halfjaar krijg ik wekelijks Charlie Hebdo in de
bus. Op 8 januari zat er weer een nummer bij de post, het
laatste waaraan de voltallige redactie had meegewerkt. Een
dag eerder waren een aantal van mijn favoriete tekenaars
vermoord
Mijn verminkte hebdomadaire krijgt een heleboel morele
steun, maar in terzijdes, nevenschikkingen die beginnen met
‘maar’ en in artikelen met de titel ‘Je ne suis pas Charlie’ lees
ik ook voortdurend dat Charlie allerlei negatieve kwalificaties
krijgt aangewreven. Een daarvan is dat het tijdschrift
‘beledigend’ of ‘kwetsend’ zou zijn voor gelovigen.
Ik moet zeggen: dat idee verwarde me. En dat komt doordat ik
de betekenis van het woord ‘beledigen’ niet kan vatten. Ik zal
uitleggen waarom.
Het woord ‘beledigen’ is een leenvertaling uit het Duits, waar
het bestaat als ‘beleidigen’ bestaat. Dat woord is een afleiding
van ‘leidig’, dat tegenwoordig zoiets als ‘irritant’ betekent,
maar vanouds ‘bedroefd’. Het is zelf weer een afkorting van
‘Leid’, dat wij kennen als ‘leed’. ‘Beledigen’ is dus ‘bedroefd’
maken. In die zin heeft de moord in de Rue Nicolas Appert mij
en heel veel anderen beledigd.
Die historische betekenis heeft ‘beledigen’ echter niet meer.
Mijn Van Dale noemt een aantal moderne en nauw verwante
betekenissen, waarvan ik de relevante hieronder noem.
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1. Kwetsen (door woorden of daden) in zijn eer of eergevoel,
verongelijken, onheus behandelen, syn. krenken: iem. zwaar,
diep beledigen, zich beledigd voelen; (jur.) de beledigde
echtgenoot, echtgenote, degene wiens (wier) partner zich aan
overspel heeft schuldig gemaakt.
Het verhaal over bedrogen echtgenoten is natuurlijk niet ter
zake doend en in het eerste stukje gaat het erover dat men een
persoon beledigt. In die zin beledigden de dode cartoonisten
voortdurend allerlei mensen. Ik kan me althans voorstellen dat
het eergevoel van François Hollande was getekend door de
tekening waarop zijn hond tegen zijn been oprijdt, of Michel
Houellebecq door de karikatuur waarop hij met ontbloot
geslachtsdeel wijdbeens in een stoel zit. Maar kun je een hele
groep gelovigen op die manier beledigen? Hoe dan? Doordat
die groep zich zo sterk identificeert met de paus of met
Mohammed dat hij zich en masse in z’n eergevoel gekrenkt
wordt als die twee weer eens gekarikaturiseerd werden?
De tweede betekenis in Van Dale juridisch van aard en doet
hier waarschijnlijk niet ter zake. Misschien biedt betekenis 3
meer soelaas:
3. het pijnlijk treffen van de geest of het gemoed: een
belediging van de goede smaak.
Er zijn klaarblijkelijk veel mensen die de tekeningen van
Charlie Hebdo smakeloos vinden. In discussies op Facebook
vind ik allerlei citaten waarin ‘beledigen’ wordt gebruikt in de
context van aantasting van de goede smaak. Zo schrijft
iemand:
“Het is een vorm van beleefdheid om mensen te waarschuwen
voor wellicht beledigende inhoud. We doen het ook met films
die veel erotiek of geweld hebben.”
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Alleen wordt bij die betekenis vanouds in het Nederlands de
smaak of het gemoed of de geest zelf beledigd. Ik heb ook in
andere woordenboeken nergens kunnen vinden dat een
persoon beledigen of een groep personen beledigen kan
betekenen dat de geest of het gemoed van die persoon of
personen pijnlijk getroffen wordt. Als dat bedoeld wordt, dan
is het een nieuwe betekenis in het Nederlands.
Dan ‘kwetsen’. Dat woord wordt door Van Dale als synoniem
van ‘beledigen’ genoemd en het wordt ook in de openbare
discussie over Charlie Hebdo gebruikt. Het betekent van
oorsprong ‘beschadigen’, ‘verwonden’, een betekenis die we
in ‘kwetsuur’ nog terugzien. Mogelijk komt het van een
Latijns of Frans woord dat ‘slaan’ betekende.
Iemand schreef in een van de vele discussies op Facebook het
volgende:
“Een spotprent over mn broer of zus zou ik beter kunnen
hebben. Maar spotten met ouders of God vind ik gewoon
kwetsend.”
Misschien zet dat ons op het spoor van de betekenis die
‘beledigen’ en ‘kwetsen’ vandaag de dag hebben. Hier wordt
blijkbaar niet zozeer de smaak beledigd als wel een
diepgewortelde regel voor fatsoenlijk gedrag. Van het
esthetische domein zijn we dan overgestapt naar het ethische.
Als het in islamitische kringen een wijdverspreide
fatsoensregel is dat Mohammed helemaal niet of niet
beledigend mag worden getekend, dan begrijp ik wat de critici
van Charlie Hebdo bedoelen. Er zijn in dat geval twee
synonieme werkwoorden in het Nederlands, ‘beledigen’ en
‘kwetsen’, die met een persoon als lijden voorwerp worden
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gebruikt (‘iemand beledigen’, ‘iemand kwetsen’) en dan
betekenen dat de ethische gedragsregels van die persoon
worden overtreden. Die betekenis heb ik in de woordenboeken
nog niet teruggevonden.
Maar wacht eens. We hebben al werkwoorden die op dezelfde
manier worden gebruikt, namelijk ‘iemand choqueren’,
‘iemand voeren’, ‘iemand op stang jagen’, ‘iemand opjutten’
en vast nog wel meer. Dat gold ooit als heel progressief.
Sterker nog, ik heb een abonnement genomen op Charlie
Hebdo, juist omdat het mensen op stang jaagt die zwelgen in
fatsoensregels die niet de mijne zijn.
(verschenen op www.demoane.nl op 23 januari 2015)
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Vijf tips voor de gevorderde schrijver
‘Studinten skriuwe striemin Nederlânsk’ stond er op 29 april
op itnijs.nl. De kop vatte de conlusie samen van een onderzoek
dat Mik van Es en Anouk van Eerden hebben uitgevoerd onder
Nederlandse eerstejaarsstudenten. Ze hebben de kwaliteit laten
beoordelen van teksten die de studenten hebben geschreven.
Die kwaliteit was allesbehalve hoog: op de universiteit
maakten studenten per pagina gemiddeld zo’n veertig fouten,
op het hbo was dat zelfs het dubbelde. Tachtig fouten per
pagina, dat is gemiddeld meer dan één fout per zin.
Uit het nieuwsbericht en uit andere artikeltjes over het
onderzoek begreep ik dat de fouten meestal niet voortkomen
uit de typische spellingproblemen die in het onderwijs altijd
veel aandacht krijgen, zoals de keuze tussen -d, -t of -dt aan
het einde van werkwoorden. De studenten uit het onderzoek
schreven wel vaak zinnen die niet goed liepen, ze gebruikten
overbodige woorden en maakten veel fouten met de
interpunctie.
Mijn eigen studenten maken zulke fouten ook veel. Daarin
staan ze niet alleen. Ik zie veel professionele taalgebruikers die
hetzelfde doen. Sterker nog: ik krijg geregeld pr-materiaal van
scholen en cursusinstituten onder ogen met dit soort fouten
erin.
Een aantal fouten met het gebruik van hoofdletters, spaties en
leestekens is heel eenvoudig af te leren. Ik geef hieronder vijf
tips waarmee iedereen een tekst in één klap een professioneler
aanzien kan geven. Ik geef ze hier voor het Nederlands, maar
ze gelden ook voor het Fries.
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1. Een school heeft wel een hoofd, maar geen hoofdletters
Namen van schooltypen schrijven we in kleine letters:
Willem zit op de havo, Anke geeft les aan het vmbo, de
doorstroming van mbo naar hbo is niet altijd eenvoudig.
2. Het beletselteken lijkt op de neefjes van Donald Duck: ze
zijn met z’n drieën en je mag ze alleen vasthouden als ze iets
af moeten maken
Het beletselteken bestaat uit drie puntjes (dus niet vier of
vierentwintig). Het wordt voorafgegaan door een spatie, tenzij
we het gebruiken om aan te geven dat we een woord niet af
willen maken:
Toen zag de inspecteur in de hoek plots een witte hand …
Volgende week horen we hoe het afloopt …
Ze zette grote ogen op en stamelde: “Dat … dat is toch de
commis…”
Dat is toch godv… niet te geloven!
3. Woordsamenstellingscreatie is een proces zonder spatie
Als we een nieuw woord samenstellen uit twee of meer kortere
woorden, dan schrijven we die woorden aan elkaar, ook als die
woorden uit een andere taal komen:
De bedrijfskundestudente heeft het stageportfolio met het
developmentmodel aan haar afstudeerstagebegeleider
gegeven.
4. Afleiden met apostrof, samenstellen met een koppelteken
Het Nederlands heeft veel woorden met een gekke
schrijfwijze. Die worden bijvoorbeeld letter voor letter
uitgesproken (sms, PvdA, WAO) of er staan cijfers of
leestekens in (D66, 65+, A4). Vaak zijn het namen van
organisaties, instellingen of wetten. Als we van zo’n gek
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woord een langer woord afleiden door er een woorddeeltje
achter te plakken dat zelf geen woord is (-tje, -je, -er), dan
schrijven we tussen de woorddelen een apostrof (‘). Maken we
een samenstelling met een ander woord (collega), dan
schrijven we een koppelteken (-):
De PvdA’er schreef aan zijn D66-collega een sms’je over de
65+’ers die hun zorgen hadden geuit over de kosten voor
oudere WAO’ers.
5. Het is heel gemeen, maar een zinsafsluiter is altijd alleen
We sluiten een zin af met een van de volgende leestekens: de
punt (.), de dubbele punt (:), de puntkomma (;), het vraagteken
(?), het uitroepteken (!) en het beletselteken (…). Alleen na het
beletselteken mag nog een ander leesteken komen, namelijk
een vraagteken of een uitroepteken. Combinaties van
vraagtekens en uitroeptekens (??????, ?!?) horen alleen in
stripverhalen thuis.
Dit is een voorbeeldzin en hier komen er nog een paar:
Hoe hij dat nu weer had gedaan?
Oprotten!
Of we daar ooit achter zullen komen …?
(verschenen op www.demoanne.nl op 15 mei 2014)
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U of jij?
Voor een herwaardering van de aanspreekvorm “gij” heb ik
nog nooit iemand horen pleiten. Voor een “gijlieden” trouwens
ook niet. Die vormen zijn uit het dagelijks taalgebruik
verdwenen. Ze zijn vervangen door “jij”, “u” en “jullie”.
Herinvoering van die oude vormen is ook niet mogelijk,
daarvoor is de connotatie te sterk. Haast iedereen zal ze als
ouderwets, archaïserend aanvoelen.
Vandaag stond er een stuk in de Volkskrant van twee dames
die opriepen tot herwaardering van “u”. Inhoudelijk is dat niet
zo bijzonder, zulke oproepen worden geregeld gedaan.
Hoogstens is bijzonder dat de oproep mede wordt gedaan door
een neerlandica, terwijl er in de neerlandistiek recent redelijk
veel is geschreven over de connotaties die aan “u” zijn gaan
kleven en die herwaardering ervan bijna net zo zeer in de weg
zitten als herwaardering van “gij” en “gijlieden”.
“U” is een redelijk nieuw woord in het Nederlands. Als
onderwerp van een zin is het pas sinds eind 19e eeuw
algemeen bekend. Het ontwikkelt zich dan razendsnel tot een
beleefdere vorm naast “jij” en “gij”, die zelf trouwens eerder
in de geschiedenis als beleefdere vorm naast “du” opdoken.
Tussen ongeveer 1900 en 1970 was “u” de gewone, nette
aanspreekvorm. “Jij” was als een vriendschappelijke por, een
amicaal schouderklopje, een teken van gemeenzaamheid.
Kinderen spraken zelfs hun ouders in die tijd vaak met “u”
aan. Maar dat veranderde.
Zoals er in 1900 Nederlanders waren die “u” maar
nieuwlichterij vonden en vasthielden aan “gij”, zo houden er
nu Nederlanders vast aan “u”, terwijl dat voor een groot deel
van de taalgemeenschap een andere connotatie heeft gekregen.
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“U” drukt nu uit dat je in een rol zit en de ander ook in een rol
aanspreekt. Het is als de beroepsmatig geveinsde glimlach, als
de toga van de rechter. Kamerleden zeggen “u” tegen elkaar
als ze door een microfoon spreken met een camera erbij en
tutoyeren weer zodra ze naast elkaar in een bankje zitten. “U”
zeggen kan in een formele situatie, bij een eerste ontmoeting
of bij een redelijk anoniem telefoongesprek, maar als je
iemand enige tijd kent en volhardt in “u”, dan onthoudt je hem
of haar de solidariteit die in de woordjes “jij” en “je” besloten
zit. Voor veel mensen is “u” daardoor afstandelijk en onaardig.
Ikea tutoyeert z’n klanten niet zomaar. En wie dat zo voelt,
kan net zo min op “u” overgaan als op “gijlieden”.
Nee, dat heb ik niet zelf bedacht. De connotaties van “jij” en
“u” zijn uitgebreid onderzocht en beschreven door taalkundige
Hanny Vermaas. Wie er meer over wil weten, moet haar boek
Veranderingen in de Nederlandse aanspreekvormen van de
dertiende t/m de twintigste eeuw maar eens uit de bibliotheek
halen.
Veel jonge mensen worstelen trouwens met de
aanspreekvormen als ze iemand aanspreken die ze wel aardig
vinden, maar met wie ze toch een redelijk formeel contact
onderhouden, hun docenten bijvoorbeeld. Ze proberen de keus
dan zo veel mogelijk te vermijden. Als mijn studenten
twijfelen, wijken ze – ook als ze niet Friestalig zijn – vaak uit
naar de derde persoon: “Henk, heeft Henk mijn toets al
nagekeken? En weet Henk ook wat Nynke haar cijfer was?”
(verschenen op www.demoanne.nl op 22 januari 2014)
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Bij de Duitse Friezen
“Stellen Sie sich mal einen Trottel vor”, zei ik. Dat was niet zo
moeilijk voor de zestig mensen die naar mijn praatje
luisterden, want achter het raam van onze congresruimte had
zich even tevoren de eilanddwaas geposteerd. Met gekke
loopjes, een opgestoken middelvingers en rare gezichten
probeerde hij de aandacht van het publiek van de sprekers af te
leiden. Wanhopig probeerden een paar medewerkers de
gordijnen voor het raam te trekken, maar die bleken te kort te
zijn.
Ik stond op het Amrum, een Friestalig eiland in de kreis
Noord-Friesland, nog net aan de Duitse kant van de grens met
Denemarken. Op het eiland vond een congres plaats over de
toekomst van het Fries in Duitsland. Met hoogstens
tienduizend sprekers lijdt het daar in de meeste dorpen een
bestaan in de schaduw van de eigen huismuren. Bovendien
zijn de dialectverschillen er zo groot, dat Friestaligen er al snel
roepen dat ze Friespraters van twintig kilometer verderop niet
verstaan.
“Stellen Sie sich mal einen Trottel vor” – een halvegare, een
idioot. Dat vroeg ik het publiek. En ik vroeg het publiek ook
zich af te vragen of het liever had dat zo’n ‘Trottel’ hun
kinderen in het Fries zou opvangen of dat een intelligente en
sociale groepsleidster dat in het Duits zou doen. Friestalig of
goed: het is een keus uit het minste van twee kwaden en een
keus waarvoor Noord-Friezen zich door het kleine aantal
taalgenoten vaak gesteld zien.
Dat dilemma was de basis voor een workshop, waarin we het
hadden over de mogelijkheden om ervoor te zorgen dat NoordFriese ouders voor hun kinderen kunnen kiezen voor een
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combinatie van goed onderwijs en Friese les. Een paar
leerkrachten waren al begonnen met hun lessen deels in het
Noord-Fries te geven. Een natuurkundedocent had daarvoor
zelfs speciaal een studie Fries gevolgd. Ook eduNordfriisk,
een door de Afûk en het Nordfriisk Instituut ontwikkeld online
leerplatform, viel erg in de smaak en de deelnemers spraken
hun hoop uit dat alle Noord-Friese dialecten ermee geleerd
zouden kunnen worden.
Het congres bruiste van de goede voornemens en fantastische,
wilde ideeën. Bij de mediaworkshop werd zelfs geöpperd dat
Omrop Fryslân maar een bijkantoor bij de Duitse Friezen
moest openen. Vrijwel iedereen ging vol enthousiasme en
goede moed weer naar huis, ik ook. Toch vraag ik me nu, een
paar dagen later, af of ik niet het begin van de laatste fase van
een taal heb meegemaakt, namelijk die fase waarin
enthousiastelingen tijdens speciaal geplande ontmoetingen hun
best doen om een taal in leven te houden, terwijl die taal
maatschappelijk zo onbeduidend is geworden dat vrijwel geen
kind hem straks nog met z’n leeftijdsgenootjes spreekt. Zijn
wij, die tegen de klippen op, moeite doen om een taal in stand
te houden niet een beetje excentriek?
Stellen Sie sich mal einen Trottel vor. Misschien lijkt hij wel
meer op een van de congresgangers dan op die eilanddwaas
achter het raam. Misschien lijkt hij wel een beetje op mij.
(verschenen op www.demoanne.nl op 26 november 2013)
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Een artikeltje die je had kunnen zien
aankomen
Taalkundig gezien leven we in spannende tijden. We zijn
namelijk getuige van een verandering waarvan we al eeuwen
vermoedden dat ze zou komen: het woordgeslacht verdwijnt
uit het Fries en Nederlands.
Momenteel hebben het Fries en Nederlands twee
woordgeslachten. Zo hebben we de-woorden, zoals vaas, faas,
man, hond en hûn. En we hebben it/het-woorden, zoals glas,
glês, famke, meisje, boek en jam.
Soms verwijzen we met een zogenaamd voornaamwoord naar
zo’n de-woord of het-woord. Daarbij gebruikten we tot voor
kort andere voornaamwoorden om naar het-woorden te
verwijzen dan om naar de-woorden te verwijzen. Zo zeggen
we: de vaas die daar staat is mooi. Ik heb hem gisteren
gekocht, met de voornaamwoorden die en hem. Bij een hetwoord als glas gaat het anders: het glas dat daar staat is mooi.
Ik heb het gisteren gekocht. Nu gebruiken we de
voornaamwoorden dat en het. In het Fries maken we met
dy’t/him en dat/it een soortgelijk onderscheid.
Taalkundigen constateren al een aantal jaar dat dat systeem
aan het veranderen is. Waarschijnlijk is die verandering een
jaar of vijfentwintig geleden begonnen bij het-woorden voor
personen. Een mooi voorbeeld is meisje. Er zijn al tientallen
jaren mensen die zeggen: het meisje die daar loopt is aardig.
Ik heb zelfs al van een paar jongeren gehoord dat ze dat in
deze zin vreemd zouden vinden, terwijl dat toch tot voor kort
de enige gewone vorm was.

44

Andere het-woorden volgen. Hier is het woordenboek die ik
gekocht heb. Ik heb hem voor 4 euro gekocht. is al lang geen
uitzonderlijke uitspraak meer. Andersom gebruiken voor de
verwijzing naar de-woorden nu soms ook voornaamwoorden
die vroeger voorbehouden waren aan het-woorden, zoals in
Die jam is lekker, ik heb het zelf gemaakt.
Het middeleeuwse Fries en Nederlands hadden van de
Germaanse oertaal drie woordgeslachten geërfd: mannelijk,
vrouwelijk en onzijdig. De verschillen tussen mannelijk en
vrouwelijk zijn voor veel sprekers van die talen verdwenen. Ze
zijn samen het de-geslacht geworden. Het het-geslacht is de
voortzetting van het onzijdige geslacht. In Zuid-Nederland en
Vlaanderen worden mannelijk en vrouwelijk nog wel
onderscheiden. In het Duits is dat ook zo, net als in het Fries
van Schiermonnikoog en van Saterland.
In het Engels en het Afrikaans zijn de woordgeslachten
helemaal samengevallen (die boek wat ek geskryf het, is fiksie).
Als we kijken naar de geschiedenis van talen, dan zien we dat
ze heel langzaam de overbodige dingen kwijtraken.
Woordgeslacht heeft weinig communicatief nut. Bovendien
zien we dat we al eerder een woordgeslacht kwijtgeraakt zijn
en dat nauw verwante talen helemaal geen woordgeslachten
meer onderscheiden. Het was te verwachten dat het verschil
tussen de-woorden en het-woorden er een keer aan zou gaan.
En het begin daarvan mogen wij nu meemaken.
(verschenen op www.demoanne.nl op 12 september 2013)
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Gearticuleerd een dialect spreken is
vrijwel onmogelijk
“Gearticuleerd een dialect spreken is vrijwel onmogelijk.”
Ik citeer hier een zekere Wim van Ingen, blijkbaar een
deskundige op het gebied van articulatie. Foneticus is hij
vermoedelijk niet, dan had ik zijn naam wel gekend, dus
waarschijnlijk is hij logopedist of neuroloog en verwijst hij
naar opzienbarend nieuw onderzoek waarover in de
taalkundige vaktijdschriften nog niet gepubliceerd is.
Van Ingen presenteert zijn gegevens onder een recent
artikel op de website van Trouw. In dat artikel formuleert
etiquettedeskundige Beatrijs Ritsema als hoffelijke
omgangsregel dat sprekers van streektalen en sprekers van het
Standaardnederlands elkaar de ruimte geven om hun
moedertaal te spreken. Ze schrijft dat streektaal voor haar
sprekers “een bron van trots en identiteit” is en dat ze het recht
hebben die te spreken, zoals ook sprekers van het
Standaardnederlands het recht hebben hun moedertaal te
gebruiken.
Het doet me deugd dat het tweetalige gesprek met respect voor
de taalkeuze van de gesprekspartner deel uitmaakt van de
moderne etiquette. Wie nu nog vol afschuw roept dat Friezen
‘stug Fries blijven spreken’, kan met een beroep op de
autoriteit van mevrouw Ritsema gevoeglijk als hork worden
weggezet.
Het gratis inzicht dat Van Ingen de Trouw-lezers verstrekt is
niet minder verblijdend. Zijn toelichting is ook interessant:
“[Dialect] is heel gemakkelijk te leren Meestal spreekt men de
klinkers verkeerd uit omdat men de mond te weinig opent
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waardoor bijvoorbeeld de A iets wordt tussen A en O in.
[…] Als men helder articuleert is elk dialect vrijwel
automatisch het gebruikelijke Nederlands.”
Van Ingen is dus ook thuis in de taalgeschiedenis en behoort
blijkbaar tot dezelfde school als de illustere taalkundige
Ronald Plasterk, die in 2001 schreef: “Fries is heel gewoon
Nederlands, fonetisch opgeschreven, en met wat dialect
uitspraak zoals die in heel Oost en Noord Nederland bestaat
(bijvoorbeeld vaak een ie voor een ij).”
De Plasterkiaans-Van Ingense school is voor de conservatieve
taalkundige gemeenschap helaas te vernieuwend. Dat de
Drentse woorden ‘draegen’ en ‘vraogen’ niet rijmen, verklaart
de laatstgenoemde nog steeds met de theorie dat de klinkers in
de eerste lettergreep de voortzetting zijn van verschillende
West-Germaanse klinkers. Zij negeert het inzicht dat de
Standaardnederlandse ‘aa’ gewoon op twee manieren verminkt
wordt in het Drents. Ook beweert zij brutaalweg dat er al
eeuwenlang Drents werd gesproken voordat het
Standaardnederlands in de 16e en 17e eeuw ontstond.
Ik wacht de publicatie van het onderzoek waarop Van Ingen
zich baseert vol spanning af. Om alvast vooruit te lopen op de
aanstaande omwenteling in de taalkunde heb ik in dit Friese
artikel de klinkers bij benadering zo weergegeven als ik ze zou
uitspreken als ik had leren articuleren.
(verschenen op www.demoanne.nl op 12 maart 2013)
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Nieuwe Friese spelling: een gûd idee?
Provinciale Staten van Friesland hebben besloten de officiële
Friese spelling te wijzigen. Het beruchtst is de nieuwe regel
voor de schrijfwijze van de oe-klank. De nieuwe regel zegt dat
er een oe wordt geschreven als het ‘duidelijk overeenkomstige
Standaardnederlandse woord’ die ook heeft. In andere gevallen
wordt een ûgeschreven. Die regel zou eenduidig en
makkelijker leerbaar zijn. Laten we eens bij een paar Friese
woorden met een oe-klank bekijken of dat waar is.
boesgroen/bûsgroen – in het Nederlands ‘overhemd’. Of
moet je kijken naar het verwante, maar onbekende
‘boezeroen’?
bloeske/blûske – kan in het Nederlands als ‘bloes’ en als
‘blouse’ worden geschreven. Wil dat zeggen dat het Fries dan
twee spellingen toelaat? En is een Friese ‘bloes’ niet een
overhemd en een Nederlandse ‘bloes/blouse’ een
dameskledingstuk?
hoenear/hûnear – in het Nederlands ‘wanneer’, dus
zonder oe, maar er zit wel het woord ‘hoe’ in. Of speelt dat
geen rol?
brûs/broes – in het Nederlands een ‘douche’, dus in het Fries
‘brûs’. Maar het Nederlands heeft wel een ‘broes’ voor op de
gieter. Dus je wast je ‘ûnder de brûs’ en je geeft de planten
water ‘mei in broes’? Maar het is toch hetzelfde ding?
doe/dû – is ‘toen’ overeenkomstig genoeg? Moet ik een
etymologisch woordenboek pakken om te kijken of dat
dezelfde oorsprong heeft?
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tûfe/toefe, wynpûster/wynpoester, boekel/bûkel – volgens
Van Dale zijn ‘toef’ (kuif) en ‘poesten’ (blazen) Nederlandse
woorden, maar ‘windpoester’ (windvlaag) niet. ‘Boekel’
(beukennoot) staat in het WNT. Maar wie kent die
Nederlandse woorden?
poepetoer/pûpetoer – een ‘heksentoer’, dus zonder ‘oe’. Of
moet ik bij samengestelde woorden naar de afzonderlijke
woorddelen kijken? Dat staat niet in de nieuwe regeling. En is
‘poep’ voor ‘Duitser’ dan ook Nederlands? Ja, verrek, het staat
in de Van Dale. Maar ‘poeps’ weer niet, dus dan wordt dat
‘pûpsk’ in het Fries?
dûzelje/doezelje – het Nederlands kent ‘doezelen’, dus het zal
wel ‘doezelje’ worden. Maar ‘dûzelich’ dan? Dat is ‘duizelig’.
Moet dat dan met een û blijven? En wat is de ‘duidelijk
overeenkomstige Standaarnederlandse’ vertaling van ‘dûzje’?
koerant/kûrant – het Nederlands heeft ‘courant’, zonder oe,
dus wordt het in het Fries dan ‘kûrant’? Maar dit is een Frans
leenwoord! Daar gaan Provinciale Staten niet over. Blijft de
regel dan van kracht dat je in vreemde woorden voor
een r een oe schrijft?
koese/kûse, koeienearje/kûienearje – ‘koese’ (slapen) komt
van ‘coucher’ en ‘koeienearje’ van ‘couillonner’. Dat zijn
Franse woorden. Maar tot nu toe werden ze gespeld alsof ze
geen vreemde woorden waren. Blijft dat zo? En hoe moet ik
dat weten?
De nieuwe spelling is dus evenmin eenduidig als de oude. En
ze heeft een extra nadeel. Mensen spellen namelijk alleen in
het begin van het leerproces analytisch (beredenerend). De
overgrote meerderheid onthoudt al snel lettercombinaties en
woorden en schrijft na een paar maanden grotendeels op
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woordbeeld. Daardoor kunnen Engelsen en Fransen hun
onsystematisch gespelde talen schrijven. Daardoor ook maken
wij in het Nederlands weinig fouten met au/ou en ei/ij. En
daardoor maken we juist veel fouten met de d/t van
werkwoorden, waarvoor analytisch spellen noodzakelijk is.
De ervaring leert dat de keuze tussen û en oe een
beginnersprobleem is. Na een tijdje gaat het vanzelf goed,
doordat de leerders woordbeeld opbouwen. Wel hardnekkige
problemen zijn de spelling van Franse leenwoorden
(“stantaasje”, te laagfrequent), de werkwoordspelling (“hy
wurd”, vereist analytisch spellen), de keuze
tussen g/ch (“aardigheid”, Nederlands woordbeeld dringt zich
op) en het verschijnen van spellingvormen van voor 1980
(“hawn”, “houn”).
Dat laatste belooft tientallen jaren van nieuwe spelfouten;
straks is er welgeteld één boek in de officiële spelling – de
woordenlijst. Alle andere Friese teksten frustreren het
opbouwen van een correct woordbeeld. Niemand schrijft
straks meer op gevoel goed. Woorden in nieuwe teksten
(‘drûch’, ‘bûsgroen’?) worden bovendien onvindbaar in de
bestaande woordenboeken, woorden in oude teksten keurt de
staveringshifker af. Schrijvers boycotten de nieuwe spelling of
verkiezen het Nederlands. En dat allemaal voor een fictief
voordeel.
(verschenen op www.demoanne.nl op 7 mei 2013)
Naschrift:
De spellingwijziging is in 2015 officieel geworden. Daardoor
is ook bekend welke keuzes gemaakt zijn voor de spelling van
de woorden uit het artikel. De officiële spellingen zijn
tegenwoordig: boesgroen, blûske hûnear, brûs, doe, toefe,
wynpûster, bûkel, poepetoer, dûzelje/doezelje (met
betekenisverschil), koerant, koese, koeienearje. De spelling
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van blûske verbaast me het meest, want toen ik de ontwerpers
van de nieuwe spelling vroeg naar de spelling van de woorden
uit dit artikel, antwoordden ze dat het bloeske zou worden. De
nieuwe spelling staat ondertussen online op taalweb.frl, met
daarbij een uitgebreide toelichting.
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Koppelwerkwoorden
1. Het rijtje van negen
“Zijn, worden, blijven, lijken, blijken, schijnen, heten, dunken
en voorkomen” – ken je dit rijtje uit je hoofd? Dan ben je
slachtoffer van het didactisch onvermogen van vorige
generaties leerboekjesschrijvers. Die wilden je namelijk
wijsmaken dat deze negen woorden “de” Nederlandse
koppelwerkwoorden zijn. En daarmee hebben ze een heleboel
misverstanden veroorzaakt. Hopelijk kan ik die met dit korte
artikeltje uit de weg ruimen.
Denk eens aan een persoon of een ding of een dier of wat dan
maar ook, kan niet schelen wat, als er maar een woord of een
naam voor is. “Jan-Willem” is goed, “mijn vader” is goed, “de
hond” is goed, “onze zonnebloemen” ook en “het heelal” mag
ook. Goed, nu gaan we babytaal praten. We zeggen “JanWillem stom!”, “mijn vader gewond!”, “de hond van mij!”,
“onze zonnebloemen een lust voor het oog!”, “het heelal
groot!”. Je snapt het trucje wel, we geven steeds een
beschrijving van de persoon of wat het ook maar mag wezen
waar we aan denken.
Zulke zinnetjes zijn natuurlijk geen goed Nederlands. In goed
Nederlands moet er steeds een woordje bij, bijvoorbeeld een
vorm van “zijn”. We krijgen dan “Jan-Willem is stom”, “mijn
vader is gewond” enz. Zo’n woordje dat erbij moet, noemen
we een koppelwerkwoord. Zinnen met een koppelwerkwoord
kun je altijd herkennen, omdat je er de vraag “Wat is …” (of
“Wat was …”) bij kunt stellen, bijvoorbeeld “Wat is JanWillem?” Antwoord: “stom!”, “Wat is mijn vader?”
Antwoord: “gewond” enz.
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2. “Zijn”
Is “zijn” dan altijd een koppelwerkwoord? Welnee. Kijk eens
naar “We zijn in de tuin”. Kun je dan vragen “Wat zijn we?”
met als antwoord: “in de tuin!”? Mij klinkt dat heel raar in de
oren en jou waarschijnlijk ook. Je kunt hier alleen maar
vragen: “Waar ben je?” en dat mag niet bij een
koppelwerkwoord. Het woordje “zijn” is hier dus geen
koppelwerkwoord.
Nu zijn er heel wat woorden die hetzelfde betekenen als het
koppelwerkwoord “zijn”, maar dan met een extra betekenis
erbij. Dat zijn ook koppelwerkwoorden. Een voorbeeld is
“worden”. Denk maar aan het zinnetje “Jan-Willem wordt
ziek”. Dat betekent “Jan-Willem is straks ziek”. Het woordje
“worden” heeft dus twee betekenissen in zich: de betekenis
van “zijn” en de betekenis van “straks”.
Hieronder zie je wat voorbeelden. De koppelwerkwoorden zijn
steeds vetgedrukt.
(1) Jan-Willem [is straks] ziek = Jan-Willem wordt ziek.
(2) Mijn vader [was plotseling] gewond = Mijn
vader raakte gewond.
(3) De hond [is volgens onderzoek] van ons = De
hond blijkt van ons.
(4) Onze zonnebloemen [zijn nu en straks] een lust voor het
oog = Onze zonnebloemen blijven een lust voor het oog.
(5) Het heelal [is ogenschijnlijk] groot = Het heelal lijkt groot.
3. De vraag “Wat is …”
Al die koppelwerkwoorden hebben dezelfde eigenschap als
“zijn”. Je kunt er namelijk de vraag “Wat is …” (of “Wat was
…”) bij stellen. Probeer het maar:
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(6)
“Wat is Jan-Willem straks?”
“Ziek!”
(7)
“Wat was mijn vader plotseling?”
“Gewond!”
(8)
“Wat is de hond volgens onderzoek?”
“Van ons!” enz.
Je begrijpt nu misschien ook waarom dat rijtje van negen
woorden zo zinloos is. Probeer maar eens een zin te maken
met “heten” of “dunken” of “voorkomen” als
koppelwerkwoord. Dat lukt je waarschijnlijk niet. Het kan op
zich wel, maar erg normaal vinden we zulke zinnen
tegenwoordig niet meer: “Het heelal heet groot”, “De
zonnebloemen dunken me bruin”, “Het heelal komt ons groot
voor”. Klinken deze zinnen je vreemd in de oren, vergeet ze
dan meteen maar weer.
4. Andere koppelwerkwoorden
Tegelijk zijn er een heleboel koppelwerkwoorden die niet in
het rijtje van negen staan. Hierboven ben je “raken” al
tegengekomen (“Mijn vader raakte gewond”). Nog een paar
voorbeelden vind je hieronder, ook weer vetgedrukt:
(9) Het huiswerk kwam maar niet af. (“kwam” = “was na een
hele tijd”)
(10) De auto lag in de kreukels. (“lag” = “was“)
(11) De boeven kwamen vrij. (“kwamen” = “waren opeens”
of “waren na een tijdje“)
(12) Jan-Willem staat slecht bekend. (“staat” = “is“)
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Bij zin (9) tot en met (12) kun je ook weer de vraag stellen
“Wat is …?” Probeer het zelf maar eens.
5. Nooit twee koppelwerkwoorden in één zin
Soms lijkt het wel of er twee koppelwerkwoorden in de zin
staan, maar dat kan niet. Het echte koppelwerkwoord heeft
altijd de betekenis “zijn” in zich. Kijk maar eens naar zin (13)
hieronder, die je al eerder bent tegengekomen. En kijk daarna
eens naar zin (14), die er erg op lijkt.
(13) Het heelal [is ogenschijnlijk] groot = Het
heelal lijkt groot.
(14) Het heelal [is ogenschijnlijk] groot = Het heelal lijkt groot
te zijn.
In zin (13) is het makkelijk om het koppelwerkwoord te
vinden. Dat is natuurlijk “lijkt”. In zin (14) is het moeilijker,
want de betekenis “zijn” zit altijd maar in één woord. Dat is
het koppelwerkwoord. In zin (14) is dat het vetgedrukte woord
“zijn”. Het woordje “lijkt” in zin (14) heeft dezelfde betekenis
als het woordje “ogenschijnlijk”. Nu is “ogenschijnlijk” een
bijwoord en “lijken” een werkwoord, maar blijkbaar kunnen ze
allebei dezelfde betekenis toevoegen aan de betekenis van het
woord “zijn”. We noemen ze allebei “modaal”. Dat betekent
“op een andere manier”. Modale woorden voegen iets toe aan
de betekenis van het werkwoord, waardoor we zin “op een
andere manier” begrijpen dan zonder modale woorden
erin. Het woord “ogenschijnlijk” is een modaal bijwoord en
het woord “lijkt” in zin (14) is een modaal hulpwerkwoord.
6. Heten
Is het woord “heten” eigenlijk wel een koppelwerkwoord?
Tegenwoordig gebruiken we het bijna alleen nog maar in de
55

betekenis van “een bepaalde naam hebben”. Stel dat we het in
die betekenis gebruiken in een zin, zoals (15) of (16):
(15) Mijn buurvrouw heet Lizette.
(16) Mijn vorige buurvrouw heette anders.
Je kunt bij zin (15) misschien nog wel zeggen dat “heten” kan
worden vervangen door “zijn”. “Mijn buurvrouw is Lizette” is
nog best een normale zin en hij betekent in veel situaties ook
nog zo’n beetje hetzelfde als zin (15). Maar in zin (16) wordt
het al moeilijker. Je kunt “heette” daar eigenlijk niet goed
vervangen door iets met “was” erin. En je kunt ook de “Wat is
…”-vraag niet stellen. Je moet bij (15) en (16) een heel andere
vraag stellen, namelijk “Hoe heet …”, om het antwoord
“Lizette” of “anders” te krijgen. En dat mag niet bij een
koppelwerkwoord.
Toch zijn er heel veel schoolboeken waarin “heten” in de
betekenis “een bepaalde naam hebben” een koppelwerkwoord
wordt genoemd. Zelfs de Algemene Nederlandse Spraakkunst
doet dat en dat is het grootste, belangrijkste grammaticaboek
van het Nederlands dat er is. Het is een beetje te vergelijken
met het gebruik van woorden als “vleermuis” en “walvis”. Een
vleermuis is geen muis en een walvis is geen vis, maar vroeger
dachten de mensen dat dat wel zo was en hebben ze die dieren
een foute naam gegeven. Nu weten we wel beter, maar toch
blijven we die oude woorden maar gebruiken.
Zo is het ook met “heten”. Het is helemaal niet echt een
koppelwerkwoord, maar vroeger dachten de mensen dat dat
wel zo was. We weten nu wel dat die naam eigenlijk fout is,
maar toch blijven we hem maar gebruiken.
(verschenen als weblog op www.henkwolf.nl)
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Excuustaalkundigen
“Het Nederlands heeft een nieuw genderneutraal
voornaamwoord”, stond er op Facebook bij de aankondiging
van het artikel Geen man of vrouw? Dan ben je voortaan een
'hen' van Lisa Peters op de site van De Correspondent (16 juni
2016). In het artikel werd die bewering opnieuw gedaan. Het
ging om ‘hen’ als persoonlijk voornaamwoord van de derde
persoon enkelvoud, door de schrijfster naar Zweeds voorbeeld
met een emancipatorisch motief bedacht als aanvulling op de
bestaande pronominale voorraad van het Nederlands.
Wanneer heeft een taal een nieuw woord?
Als iemand een nieuw woord bedenkt, kan hij nog niet zeggen
dat het Nederlands dat nieuwe woord dan “heeft”. Taal is
enerzijds een sociaal construct en in die zin “heeft” ze een
woord pas, als dat het idiosyncratisch gebruik overstijgt en bij
een redelijk aandeel van de sprekers in ieder geval bekend is.
Anderzijds is een taal een gecodificeerde standaard en in die
zin “heeft” ze pas woorden, als die in de bekende
naslagwerken te vinden zijn. In geen van beide lezingen is de
uitspraak van Peters gerechtvaardigd.
Is ‘hij’ alleen voor mannen?
Het is veel te eenvoudig om te stellen dat ‘hij’ alleen verwijst
naar mannelijke en ‘zij’ alleen naar vrouwelijke personen.
Soms verwijzen we met die woorden bijvoorbeeld niet naar het
biologisch geslacht, maar naar het woordgeslacht, in andere
gevallen gebruiken we ‘hij’ als generiek (en dus
genderneutraal) voornaamwoord, in weer andere gevallen kan
‘hij’ worden gebruikt voor vrouwelijke woorden die naar
vrouwelijke wezens verwijzen, zoals in de zin ‘Ik ben bang dat
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de koe ziek is, want hij geeft geen melk meer’. De Algemene
Nederlandse Spraakkunst en Taalportaal (allebei online te
vinden) geven een inleiding in de meest voorkomende
gebruiksmogelijkheden.
Wat verderop in het artikel van Lisa Peters staat “Ook onze
wet is verre van genderneutraal. Verwijzingen naar personen
in het Burgerlijk Wetboek Zie hier het volledige Burgerlijk
Wetboek. Ik heb Boek 6 doorgespit. – waar de regels tussen
mensen zijn vastgelegd – gaan allemaal over ‘hij.’ Alleen
mannen hoeven zich er blijkbaar aan te houden.” Die uitspraak
is juridisch nogal kolderiek: uiteraard hoeven niet alleen
mannen zich aan de wet te houden. Juist het voorbeeld van het
Burgerlijk Wetboek laat zien dat ‘hij’ in bepaalde contexten,
zoals die van wetsteksten, als sekseneutraal gebruikt kan
worden.
Excuustaalkundigen?
De Correspondent is in het algemeen een podium voor slimme
auteurs van prima stukken, maar dit artikeltje van Lisa Peters
is bar slecht. Het is een naïef pleit, hapsnap met wat
minionderzoekjes onderbouwd en het getuigt van een gebrek
aan elementaire kennis van taalkunde. De hierboven genoemde
beweringen over de Nederlandse taal zijn apert onjuist, de
voorbeeldzin met ‘hun’ als onderwerp laat zien dat de
schrijfster niet heeft begrepen welke systematiek Van Heule
probeerde te introduceren. In haar artikel worden de
taalkundigen Ingrid van Alphen en Marc van Oostendorp
geciteerd, maar niet om als wetenschappers toelichting te
geven.
De schrijfster lijkt hen alleen maar op te voeren om het stuk
enige wetenschappelijke legitimiteit te geven.
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Als De Correspondent een zinvol stuk over de rol tussen
voornaamwoordelijke verwijzing en geslacht wil plaatsen, laat
hij dan Ingrid van Alphen zelf om een bijdrage vragen. Zij
schrijft daar al tientallen jaren met kennis van zaken uiterst
leesbare stukken over.
(in iets andere vorm verschenen als blog op www.henkwolf.nl)
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De dag die je wist dat zou komen
Ja, het Koningslied van John Ewbank had een vreemde,
onsamenhangende tekst, met een onbegrijpelijk perspectief en
een tenenkrommende pathetiek. Ik vind het niet erg dat het lied
niet langer ten gehore wordt gebracht. En ik ben het
grotendeels eens met Wim Daniëls, die bij Pauw & Witteman
zegt dat er grammaticaal van alles niet deugt aan de tekst.
Maar zijn bezwaar tegen “de dag die je wist dat zou komen”
wil ik wat relativeren. De kritiek wordt in de media veelvuldig
herhaald, maar Daniëls komt niet verder dan te pleiten voor de
alternatieve formulering “de dag waarvan je wist dat die zou
komen”, terwijl er voor de oorspronkelijke zin best wat te
zeggen valt.
Natuurlijk, “de dag waarvan je wist dat die zou komen” is veel
gewoner Nederlands dan wat er in het Koningslied staat, dat
lijdt geen twijfel. Toch is de constructie in dat lied niet
onmogelijk in het Nederlands. Om dat te begrijpen moeten we
eerst eens kijken wat er nu precies wordt gedaan in die zin.
Daarvoor moeten we hem eerst even afmaken: “De dag die je
wist dat zou komen, is eindelijk hier”, krijg je dan.
Je wilt in de bovenstaande zin drie dingen vertellen. Allereerst
vertel je twee dingen over “de dag” die bezongen wordt,
namelijk:
1. hij is eindelijk hier;
2. hij zou komen;
Het derde ding dat je wilt vertellen gaat over puntje 2.
hierboven. Daarvan wil je zeggen:
3. (dat de dag zou komen), dat wist je.
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Je kunt die drie mededelingen achter elkaar zetten,
bijvoorbeeld in aparte zinnen of in zinnen met het woordje
“en” ertussen. Dat noemen we nevenschikking. Hieronder zie
je een paar voorbeelden:
– De dag zou komen. Dat wist je. Hij is eindelijk hier.
– De dag zou komen en dat wist je. Hij is eindelijk hier.
– De dag zou komen en dat wist je en hij is eindelijk hier.
We kunnen er ook voor kiezen om bepaalde mededelingen
belangrijker te maken dan andere. De belangrijkste
mededelingen laten we dan in een nevenschikking staan. We
noemen ze dan hoofdzinnen. De mededelingen die we minder
belangrijk maken, stoppen we binnen in zo’n hoofdzin, als
apart zinnetje. Dat noemen we onderschikking. Zo’n
ondergeschikt zinnetje noemen we een bijzin. Stel dat we
mededeling 1. minder belangrijk maken, dan krijgen we een
van de onderstaande zinnen:
– De dag (die eindelijk hier is,) zou komen. Dat wist je.
– De dag (die eindelijk hier is,) zou komen en dat wist je.
Of stel dat we mededeling 2. minder belangrijk maken. Dan
krijgen we:
– De dag (die zou komen,) is eindelijk hier. Dat wist ik.
– De dag (die zou komen,) is eindelijk hier en dat wist ik.
Maar ho, wacht! Dit klopt niet! Want “dat wist ik” betekent nu
iets anders dan mededeling 3. Het betekent namelijk “Ik wist
dat de dag eindelijk hier is” en niet meer “de dag zou komen”.
Dat komt door het woordje “dat”. Dat kan niet terugslaan op
de mededeling in zo’n ondergeschikt zinnetje. Als we
mededeling 2 (‘de dag zou komen’) minder belangrijk willen
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maken, hebben we dus een probleem. Blijkbaar kunnen we een
mededeling zoals 2., waarover nog weer iets anders wordt
medegedeeld (mededeling 3.) niet onderschikken.
In Vlaanderen hebben ze daar een oplossing voor. Daar
kunnen ze mededeling 2. en 3. allebei onderschikken. Je krijgt
dan:
– De dag (die je wist)(die zou komen,) is eindelijk hier.
In Nederland vinden we twee keer “die” blijkbaar niet mooi.
Allerlei streektalen en dialecten in Nederland gebruiken
daarom zinnen waarbij het tweede “die” door “dat” is
vervangen. Je krijgt dan zinnen zoals die in het Koningslied:
– De dag die je wist dat zou komen, is eindelijk hier.
Ik heb ooit meegewerkt aan een onderzoek naar het
voorkomen van zulke zinnen en ze blijken heel vaak voor te
komen. In de tweedelige Syntactische Atlas van de
Nederlandse Grammatica (SAND) zijn ze te vinden op pagina
85. In grammaticaboeken van Nederlandse streektalen vinden
we ze ook. De Grammatica Fries van Jan Popkema geeft als
voorbeeld: “De jonge dy’t ik hearde dat hjir west hat, is net
mear te finen”. En zelfs in het Standaardnederlands vinden we
er voorbeelden van. Zo vind ik een Nederlandse vertaling van
de sprookjes van Andersen uit 1928 “Kleine Klaus moest altijd
maar denken aan al dat heerlijke vleesch en de visch en de
taart, die hij wist dat in den oven stonden.” Googel maar eens
op “die hij wist dat” en je vindt een heleboel van dat soort
zinnen.
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Nou is het gekke dat we zo’n dubbele onderschikking niet
altijd even mooi vinden. Vergelijk de Koningsliedzin maar
eens met de zinnen die ik eronder zet:
– De dag die je wist dat zou komen, is eindelijk hier.
– De dag die je dacht dat zou komen, is eindelijk hier.
– De dag die je hoopte dat zou komen, is eindelijk hier.
– De dag die je vermoedde dat zou komen, is eindelijk hier.
– De dag die je begreep dat zou komen, is eindelijk hier.
– De dag die je snapte dat zou komen, is eindelijk hier.
– De dag die je hoorde dat zou komen, is eindelijk hier.
Waarschijnlijk vinden veel lezers dat hier wel acceptabele
zinnen tussen staan. Ze vinden de constructie met een dubbele
bijzin dus in principe acceptabel, alleen vinden ze misschien
dat die met “weten” in mededeling 3. minder goed klinkt dan
met sommige andere werkwoorden.
(verschenen als blog op www.henkwolf.nl)

63

Friese infinitieven
In het Nederlands bestaat er maar een vorm van de infinitief
(het hele werkwoord). Het Fries heeft twee infinitieven: het
eerste type
eindigt op een -e. Dan is er ook nog een type dat eindigt
op een -n. Die twee kunnen niet verwisseld worden. De
infinitief op -e wordt het meest gebruikt, daarom geef ik
hieronder een overzicht van de gevallen waarin de infinitief op
een -n verplicht is.
* Als het werkwoord als zelfstandig naamwoord wordt
gebruikt:
– It iten smakket wer lekker.
– Ik waard wurch fan al dat praten.
* Als er voor het werkwoord “te” staat:
– Se besocht om him te helpen.
– Ik gean in eintsje te rinnen.
* Als het werkwoord in het bereik van een hulpwerkwoord
van waarneming staat:
– Ik hear har sjongen.
– Hast him ek rinnen sjoen?
* Als het werkwoord in het bereik van de hulpwerkwoorden
gean/bliuwe/komme staat:
– Bliuw mar rêstich sitten.
– Gean dêr mar efkes sitten!
– Se kaam op ús ta rinnen.
* Als het werkwoord in het bereik van “hawwe” staat:
– Se ha op ‘e Lemmer in boatsje lizzen.
– Wêr hasto dyn strikken hingjen?
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In overige gevallen gebruiken we de infinitief op -e:
– Ik wol in eintsje rinne.
– Sille wy hjoed mar kuierje?
– Op ‘e kompjûter wurkje kin hiel ferfelend wêze.
– Ite? Hoe sa ite? Hast no al wer honger?
– Yn it frije fjild kinne wy de hûn wol efkes drave
litte.
(eerder verschenen op eduFrysk)
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Fint/feint
Deze week behandel ik het Friese duo “fint”/”feint”.
Misschien
herinneren jullie je dat “feint” ook in het verhaal
“Teake”van Rink van der Velde voorkwam? Beide woorden
verwijzen naar een mannelijk persoon, maar er is wel
verschil in gebruik.
“Fint” wordt soms ook als “fent” uitgesproken en komt
grotendeels overeen met het Nederlandse “vent” – een
informeel woord voor “man” en synoniem met “kearel”
(Nederlands “kerel”). Het verkleinwoord “fintsje” heeft
meestal een negatieve bijbetekenis:
– Wat woe dy fint fan dy? (Wat wou die vent van je?)
– Bareld is in aardige fint. (Bareld is een aardige
vent.)
– Pak op, fint! (Duvel op, man!)
– Ik fyn dy Balkenende mar in nuver fintsje. (Ik vind
die Balkenende maar een raar ventje.)
– Dat lytse fintsje koe sachs in skiep risse. (Dat
kleine kereltje kon moeiteloos een schaap optillen.)
– Och rotfint, wat makkest my kjel! (O klojo, wat laat
je me schrikken!)
“Feint” komt in wat ouder Fries in dezelfde betekenis
voor, maar klinkt nu wat ouderwets als je het op die
manier gebruikt. Wel hoor je het af en toe nog als
aanspreekvorm van oudere mannen tegen een jongen of jonge
man:
– No feint, woe it wat? (Zo jongen, lukt het een
beetje?)

66

– Hee, grutte feint, koesto al allinnich fytse? (Hee,
grote jongen, kon jij al in je eentje fietsen?)
We vinden het woord “feintsje” voor “jonge man” nog in
het bekende liedje “in feintsje fan Menaam”. Voor wie het
niet kent: even googelen, dit hoort in Friesland net zo
zeer bij je culturele bagage als “Berend Botje” en “Ik
zag twee beren”!
“Feint” in de betekenis “jonge man” vinden we ook nog in
“feintejierren” (jonge jaren, zoals gezegd door/van een
man). Deodorant en andere geurtjes worden door meisjes
wel aangeduid als “feintsjelok” (lokmiddel voor
“feintsjes”). Jongens kunnen hun aftershaves etc.
betitelen als “famkelok” (lokmiddel voor meisjes).
Verder is “feint” de Friese vertaling van “knecht”.
– Sinteklaas komt mei syn feint út Spanje. (Sinterklaas
komt met z’n knecht uit Spanje.)
– Eartiids hie ús heit trije feinten. (Vroeger had mijn
vader drie knechten.)
– Dy boargemaster wie in poepefeint. (Die burgemeester
was een moffenknecht.)
Bij sommige beroepen overlappen de termen “knecht” en
“leerling” vanouds wat. Het Fries gebruikt in die
gevallen ook “feint”:
– Hy is dêr oait begûn as timmerfeint. (Hij is daar
ooit begonnen als timmermansknecht.)
– De bakkersfeint hie de bôlen te lang yn ‘e oven
litten. (De bakkersleerling had de broden te lang in de
oven laten zitten.)
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– Ik krige twa knoffelige ferversfeinten oer de keamer,
wylst de baas sels yn ‘e auto siet te kofjedrinken. (Ik
kreeg twee onhandige leerling-schilders in de kamer,
terwijl de schilder zelf in de auto kofje zat te
drinken.)
Voor de opkomst van de loonbedrijven hadden rijke boeren
soms verschillende knechten in vaste dienst. Afhankelijk
van hun leeftijd en staat van dienst konden ze
verschillende “rangen” bekleden. Dat waren van laag naar
hoog: lytsfeint – mulfeint – grutfeint.
“Feint” is ook het woord voor “vriend” in een
liefdesrelatie. Het wordt tegenwoordig meestal vervangen
door “freon” of het Nederlandse “vriend”, maar is onder
oudere Friezen nog steeds in gebruik. Het kan liefkozend
als verkleinwoord worden gebruikt: “feintsje”.
– De nije feint fan ús Anke is in Grinzer. (De nieuwe
vriend van mijn dochter/zus Anke is een Groninger.)
– Hoe lang binne sy al feint en faam? (Hoe lang hebben
zij al verkering?)
– Nynke hat sa’n aardich feintsje. (Nynke heeft zo’n
leuk vriendje.)
– Fan learen komt neat mear, se sit allegeduerigen by
de feint. (Van leren komt niets meer, ze zit voortdurend
bij haar vriendje.)
Een “frijfeint” is een vrijgezelle man. De vrouwelijke
tegenhanger is “frijfaam”. Een oudere ongetrouwde man of
vrouw is een “âldfeint” of “âldfaam”. Inmiddels
uitgestorven is het woord “feintebrulloft” voor wat nu
“vrijgezellenfeest” heet. De vrouwelijke tegenhanger was
“fammebrulloft”. Ook wat ouderwets, maar bij oudere
Friezen nog in gebruik is “feintepine” voor
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“liefdesverdriet” of “verlangen naar verkering” (bij een
meisje). Jongens hebben in zulke gevallen “fammepine”.
(eerder verschenen op eduFrysk)
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Heal
Deze week bespreek ik het woord “heal”. Dat dekt in veel
gevallen de betekenissen die het Nederlandse “half”
heeft. Een paar voorbeelden:
– De bern krigen elk in heale par. (De kinderen kregen
elk een halve peer.)
– Beppe mei foar heal jild mei de trein. (Oma mag voor
half geld met de trein.)
– It glês wie healfol. (Het glas was halfvol.)
“Heal” komt ook in allerlei samenstellingen voor. Soms
wijken die af van het Nederlandse gebruik. Vaak verandert
in samenstellingen de tweeklank van “heal” in -je(“breking”), maar lang niet altijd.
Met breking:
– It is healwei trijen. (Het is half drie.)
– It twadde healjier wie it dreechst. (Het tweede
halfjaar was het moeilijkst.)
– Hy hat in healsliten autootsje oanhannele. (Hij heeft
een tweedehands auto gekocht.)
Bij sommige sprekers met breking, bij andere zonder:
– Hy wie noch mar op healwei. (Hij was nog maar
halverwege.)
– Mei ik wol n healmingel piteroalje? (Mag ik een halve
liter petroleum?)
– Mei healmoanne binne de wjerwolven noch kûm. (Met
halve maan houden de weerwolven zich nog koest.)
Meestal zonder breking:
– Se praat wat healbekkich Ingelsk. (Ze spreekt gebroken
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Engels.)
– Doch net sa healwiis! (Doe niet zo dwaas!)
– Kinst dat boesgroen it bêste ûnder in healwiete doek
strike. (Je kunt dat overhemd het beste onder een
vochtige doek strijken.)
“Heal” laat zich veel makkelijker dan in het Nederlands
met maatsaanduidingen combineren:
– It is healkertier oer sânen. (Het is 7 à 8 minuten
over zeven.)
– Dy tsiis kostet in euro it healpûn. (Die kaas kost in
euro per 250 gram.)
– In healmingelse flesse. (Een fles van een halve
liter.)
“Heal” als bijvoeglijk naamwoord betekent ook “een beetje
ziek” of “niet zo lekker”:
– Ik woe efkes ôfsizze, ik bin wat heal. (Ik wilde even
afzeggen, ik voel met niet zo lekker.)
Idioom met “heal”:
– As it heal kin … (Als het effe kan …)
– net heal (geheel niet: it woe net heal, hy fertroude it
net heal, se koe net heal fan bêd komme)
– heal wurk (slecht werk, slechte prestaties)
“Heal” wordt meer dan het Nederlandse “half” gebruikt als
versterking of verzwakking:
– Dat sinniget my mar heal. (Dat bevalt me niet zo.)
– Hy wie mar heal baas mear. (Hij was zijn gezag
grotendeels kwijt.)
– Se waard heal wei yn dy bontmantel. (Ze verdween
grotendeels in die bontmantel.)
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– Ik bin heal fan doel om moarn nei Grins ta. (Ik speel
met de gedachte om morgen naar Groningen te gaan.)
Het tellen van halfjes ging in het Fries vanouds op de
volgende manier:
0,5 = in heal
1,5 = oarde heal (tweede half), oardel
2,5 = tredde heal (derde half), treddel
3,5 = fjirde heal (vierde half), fjirdel
enz.
Alleen “oardel” is nog in levend gebruik. De vormen voor
2,5 en hoger zijn in de spreektaal verouderd. Op schrift
worden ze soms nog wel gebruikt.
(eerder verschenen op eduFrysk)
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Taalverandering
Als je een Nederlandstalig radioprogramma van vijftig jaar
geleden beluistert, dan hoor je af en toe verschillen met het
Nederlands dat je zelf spreekt. De uitspraak is soms een beetje
anders, er worden woorden gebruikt die nu niet meer gewoon
zijn en soms is zelfs de grammatica een beetje anders. En over
vijftig jaar is het Nederlands weer een beetje anders. Taal is
niet constant, maar verandert voortdurend. En als je maar lang
genoeg wacht, is een taal onherkenbaar veranderd.
Doordat taal zo langzaam verandert, kun je niet zeggen
wanneer een bepaalde taal ontstaan is. Ooit spraken de
inwoners fan Europa het Indo-Europees. Dat veranderde heel
langzaam in verschillende gebieden, net zolang tot de sprekers
ervan elkaar niet meer konden verstaan. Toen had je talen als
het Germaans, het Keltisch, het Latijn en het Slavisch. En die
hebben zich weer heel langzaam verder opgedeeld. En daaruit
groeiden de dialecten van de dorpen en steden in Europa. En
uit die dialecten hebben onze voorouders weer standaardtalen
gemaakt, zoals het Standaardnederlands.
Onderzoek naar taalverandering
Hoe kun je er nou achterkomen welke dingen er op dit moment
veranderen in een taal? Daar zijn twee manieren voor. De
eerste manier is de moeilijkste. Het is de manier die hierboven
beschreven staat: je zoekt taal van vroeger en die vergelijk je
met de taal van nu. Maar ja, dan moet die taal van vroeger wel
beschikbaar zijn. En hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe
minder taal er bewaard is, zeker in gesproken vorm.
Daarom gebruiken onderzoekers vaak een tweede manier. Dat
is de manier van het 'schijnbaretijdonderzoek'. Dat is een
manier van onderzoek waarbij we aannemen dat de taal van
mensen na hun twintigste jaar niet veel meer verandert. Wie op
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z'n twintigste roept dat leuke dingen 'vet' zijn, zal dat op z'n
zestigste nog doen. En wie op z'n twintigste riep dat leuke
dingen 'mieters' waren, die doet dat op z'n zestigste ook nog.
Zo kunnen we de taal van mensen van verschillende leeftijden
vergelijken en op die manier een indruk krijgen van
taalverandering.
Verandering van boven en van onder
Taalverandering gaat vaak onbewust. We noemen zulke
taalverandering 'verandering van onder'. Je hebt misschien wel
eens gemerkt dat mensen zich altijd onbewust een beetje
aanpassen aan hun gesprekspartner. Daardoor kan een
taalvernieuwing onbewust op steeds meer mensen overgaan,
zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Mensen zijn de
afgelopen tientallen jaar wat sneller Nederlands gaan spreken.
Dat deden ze niet bewust. Dat is dus een verandering van
onder.
Je hebt ook 'taalverandering van boven'. Dat is bewuste
taalverandering. Toen jonge mensen leuke dingen op een
gegeven moment 'vet' gingen noemen, deden veel van hen dat
waarschijnlijk bewust. Ze vonden het leuk om een eigen, gek
jongerenwoord te hebben. Hun ouders of grootouders
gebruikten heel bewust 'mieters' om dezelfde reden.
Jonge vrouwen als motor van taalverandering
Niet alle mensen doen even hard mee aan taalverandering.
Taalverandering van boven (bewuste taalverandering, dus)
begint meestal bij één specifieke groep: jonge vrouwen. Zij
proberen vaak zo netjes mogelijk te spreken en doen elkaar
daarin na. Jonge vrouwen spreken vaak een Nederlands dat
dichter bij de standaardtaal ligt dan mannen en ouderen. Oude
mannen zijn het conservatiefst in hun taalgebruik. Zij vinden
het over het algemeen minder belangrijk om netjes te praten.
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Sterker nog, voor hen is de groepstaal van hun vrienden vaak
belangrijker. Mannen spreken vaker dialect dan vrouwer, en
ouderen spreken vaker dialect dan jongeren.
Acceptatie
Als we beginnen te merken dat er iets verandert in onze taal,
dan vinden veel van ons dat vervelend. We wijzen andere
mensen er dan op dat ze iets 'verkeerd' doen en op school
vertellen de leraren dat de taalverandering een taalfout is.
Soms helpt dat, maar meestal is dat niet het geval. Bijna alle
taalverandering worden op enig moment geaccepteerd. Een
paar voorbeeldjes van taalveranderingen in het Nederlands zie
je hieronder.
Vroeger spraken mensen elkaar in het Nederlands aan met
'doe'. Een paar honderd jaar geleden werd dat woord langzaam
vervangen door 'jij' of 'gij', dat daarvoor de beleefdheidsvorm
was. Het woordje 'doe' verdween toen langzaam uit het
Nederlands. In de 19e eeuw kwam er toen een nieuw
aanspreekwoord bij: 'u'. Dat werd langzamerhand de
beleefdheidsvorm en 'jij' werd de vorm die mensen tegen
vrienden en ondergeschikten gebruikten. De laatste tientallen
jaren verandert het gebruik van 'jij' en 'u' weer. Nu gebruiken
we 'u' vooral tegen onbekenden of mensen met wie we meer
een werkrelatie hebben dan een persoonlijke relatie. Vroeger
sprak je een ober aan met 'jij', nu vaak met 'u'. Vroeger sprak je
je ouders aan met 'u', nu vaak met 'jij'.
Nog een voorbeeldje: rond 1900 begonnen mensen het
woordje 'hun' als onderwerp van de zin te gebruiken ('Hun
waren niet thuis.'). Andere mensen vonden dat heel vervelend
en al gauw werd in schoolboekjes geschreven dat de
taalverandering fout was. Nu, dik honderd jaar later, staat het
nog steeds in de schoolboekjes en gebruiken heel veel
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Nederlanders 'hun' als onderwerp. Geaccepteerd is dat gebruik
nog niet.
Een laatste voorbeeld van een taalverandering: een jaar of
twintig geleden gingen een aantal Nederlandstaligen
overtreffende trappen maken met het woordje 'meest'. Tot dan
maakte je de overtreffende trap altijd met -st. De overtreffende
trap van 'interessant' was dus 'interessantst'. Daar kwam toen
'het meest interessant' als alternatief bij. Er zijn wel mensen
die zich daaraan storen, maar de meesten van ons lijken 'het
meest interessant' toch minder erg te vinden dan 'hun waren
niet thuis'. Er is dus een grote kans dat die taalverandering
binnenkort niet meer als taalfout wordt gezien en geaccepteerd
wordt.
Taalgenese
Ik zei net dat we niet kunnen aanwijzen wanneer een taal
precies ontstaat. In het algemeen is dat ook zo, maar er zijn
een paar uitzonderingen. Als we namelijk een grote groep
mensen bij elkaar zetten die geen gemeenschappelijke taal
hebben, dan gaan ze vanzelf een taal ontwikkelen. Dat is in de
geschiedenis een aantal keren gebeurd en wel op de plantages
in Afrika en Amerika. Slavenhouders brachten op hun
plantages mensen uit heel Afrika bij elkaar om slavenarbeid te
verrichten. Die mensen konden niet met elkaar praten. Ze
ontwikkelden zelf een taal. In die taal zaten veel woorden die
ze hoorden van hun Europese bazen, maar ook woorden uit
alle talen die ze zelf spraken. We noemen zo'n zelfbedachte
nieuwe taal een 'pidgin'. En als kinderen zo'n pidgin horen,
gaan ze hem automatisch een beetje aanpassen, zodat hij
makkelijker te spreken is. Als dat gebeurd is, noemen we de
taal een 'creooltaal'. De meeste creooltalen zijn ondertussen
weer uitgestorven, doordat de sprekers ervan na de
slavernijtijd de taal van de Europeanen overnamen. Toch
bestaan er nog een paar creooltalen. Het Surinaams (Sranan
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Tongo) is een bekend voorbeeld. Het ontstaan van zo'n nieuwe
taal heet 'taalgenese'.
Taalverlies, taaldood en taalzelfmoord
We maken soms ook mee dat talen verdwijnen. Het begint er
vaak mee dat sprekers een taal niet veel meer gebruiken,
omdat ze ook nog een andere taal kennen, die ze veel vaker
gebruiken. Daardoor kunnen ze steeds minder makkelijk op de
juiste woorden komen. Dat noemen we 'taalverlies'. Steeds
minder mensen spreken de taal nog met hun kinderen en
uiteindelijk verdwijnt hij. Als dat gebeurt, dan spreken we van
'taaldood'.
'Taaldood' is niet de enige manier waarop een taal kan
verdwijnen. Een taal kan ook verdwijnen door 'taalzelfmoord'.
Dat betekent dat een taal steeds meer op een andere taal gaat
lijken. Elke generatie sprekers neemt weer nieuwe woorden en
constructies van die andere taal over. Op een gegeven moment
is het verschil tussen die twee talen verdwenen. Het Fries in
West-Friesland (in Noord-Holland) is waarschijnlijk op die
manier verdwenen: er werden steeds meer Hollandse woorden
en zinsconstructies in opgenomen en nu kun je het nauwelijks
meer van de Hollandse dialecten onderscheiden.
(geschreven als inleidend artikeltje voor studenten Nederlands)
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