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Op grond van adviezen uitgebracht door de Raad voor de
Nederlandse Taal en Letteren en met instemming van het Comité
van Ministers van de Nederlandse Taalunie, is medio 1988
besloten de Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en
Letteren 1989 te wijden aan het onderwerp 'Taalzorg: Overheid
en Burger'. Bij de voorbereiding van de Conferentie werd de
Conferentiecommissie bijgestaan door de heren E. Berode (BRT,
Brussel), Prof. dr. Th. Janssen (Vrije Universiteit, Amsterdam)
en W. Penninckx (Brussel). De Commissie Taal van de Raad
speelde op de achtergrond een belangrijke rol bij de uitwerking
van de dag en de invulling van het onderwerp. De Conferentie
vond plaats op 15 december 1989 aan de Katholieke Universiteit
Brabant te Tilburg, mede onder auspiciën van deze wetenschappelijke instelling.
Vraagstelling

De Conferentie ging over de vraag of, en zo ja hoe Vlaamse en
Nederlandse beleidsmakers en beleidsuitvoerders aan hun beleid
inzake Nederlandse taalzorg vorm en inhoud moeten geven. De
Conferentie had dan ook, naast een inhoudelijke component, een
bestuurlijke component: kunnen of moeten lagere en hogere
overheden worden aangesproken op zorg voor de Nederlandse
taal?
Voor afgaand onderzoek

Ten einde de beschouwingen in de Algemene Conferentie te
ondersteunen en de kwaliteit van de aanbevelingen te helpen
vergroten, heeft de Taalunie drie onderzoeken laten verrichten.
Het eerste onderzoek ging over tien jaar taaladvisering in
Nederland en Vlaanderen. Het werd uitgevoerd door drs. P.H.M.
Smuldcrs, werkzaam bij het Genootschap Onze Taal te 'sGravenhage. Het tweede onderzoek ging over taalzorg in andere
landen, in het bijzonder in Frankrijk, Canada en Franstalig
België. Dit onderzoek werd verricht door de heer W. Penninckx
te Brussel. Het derde onderzoek, uitgevoerd door de hoogleraren
dr. G. Geerts en dr. W. Smedts te Leuven, probeerde de

parameters te formuleren voor een databank op taalzorggebied.
De verslagen van deze drie onderzoeken zijn, voorafgaand
aan de Conferentie, in druk verschenen onder de titel 'Taalzorg:
Overheid en Burger I', als nummer 26 in de reeks Voorzetten
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van de Nederlandse Taalunie. Het boekje is verkrijgbaar bij de
Stichting Bibliographia Neerlandica te 's-Gravenhage en bij
Uitgeverij UGA te Kortrijk-Heule.
Sprekers en voordrachten

De nu voorliggende bundel bevat de teksten van de voordrachten,
de discussies en de aanbevelingen van de Algemene Conferentie.
De Conferentiecommissie is van mening dat een woord van dank
op zijn plaats is voor de baars inziens uitstekende wijze waarop
de verschillende sprekers en deelnemers een bijdrage hebben
geleverd aan het welslagen van de Conferentie. Door de
bereidheid van de sprekers bun lezingen te concentreren op de
bestaande werkvelden van de Nederlandse Taalunie, is naar de
mening van de Commissie een aantal waardevolle suggesties
gedaan voor de verdere ontwikkeling van deze werkvelden, alsook
voor de vergroting van de samenhang daartussen. De Commissie
meent ook dat door deze bereidheid de gezamenlijke lezingen
het onderwerp 'taalzorg' hebben overstegen en een belangrijke
aanwijzing vormen voor de richting waarin de Nederlandse
Taalunie zich verder zou kunnen en moeten ontwikkelen.
De aanbevelingen van de Conferentie

De Commissie is van mening dat op de Conferentiedag een
duidelijke communis opinio aanwezig was op de volgende punten:
1

Het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie moet
rekening houden met de tekenen des tijds, en er niet voor
terugschrikken om op het gebied van taalzorg afspraken te
maken tussen Nederland en Vlaanderen. Het moet ook
besluiten durven te nemen. De Taalunie is een unieke
constructie en is voor de tenuitvoerlegging van haar taken
zeer geschikt. De bestuurlijke verantwoordelijkheid van het
Comité van Ministers op het gebied van de taalzorg hoeft
overigens niet te leiden tot zeer gedetailleerde besluitvorming in specifiek taalkundige zin. Wel is het de taak van
het Comité ervoor te zorgen dat er - na voorafgaande
advisering - een duidelijke taalkundige norm wordt gesteld
inzake het Nederlands en dat er voor het overige een
voorwaardenscheppend beleid (stimulering, ondersteuning,
financiering) wordt gevoerd.

2

De adviserende rol van de Raad voor de Nederlandse Taal
en Letteren (en van zijn commissies) en de controlerende
ro1 van de Interparlementaire Commissie zijn noodzakelijke
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voorwaarden voor het bereiken van overeenstemming in het
taalgebied en daardoor voor het voeren van een feitelijk en
pragmatisch taalbeleid door het Comité van Ministers. De
eventuele verschillen van opvatting mogen niet zover gaan
dat ~ij een belemmering gaan vormen voor de tenuitvoerlegging van de in het Taalunieverdrag gedefinieerde en na te
streven taken die een verantwoordelijkheid zijn en blijven
van de verdragsluitende partijen.
3

De werkvelden van de Nederlandse Taalunie zijn op het
ogenblik ingericht naar de onderwerpen spelling, spraakkunst,, woordenboeken, terminologie en taalzorg. Rekening
houdend met de ter Conferentie gehouden voordrachten en
de daarop gevolgde discussies, stelt de Commissie voor dat
de twee volgende alternatieven onderzocht worden:
Alternatief A - De aanduiding 'taalzorg' wordt als bovenliggende groepsaanduiding gebruikt, waardoor de werkvelden
spelling, woordenboeken enz. subgroepen zouden worden
en geprioriteerd kunnen worden vanuit de bovenliggende
'taalzorg' -categorie. Deze gedachte is ter Conferentie naar
voren gekomen, maar is ook al eerder door de Raad voor
de Nederlandse Taal en Letteren geopperd.
Alternatief B - De aandacht van de Nederlandse Taalunie
wordt geconcentreerd op het algemene taalgebruik enerzijds,
en de vaktalen (ambtelijke taal, taal in de media, taal in het
onderwijs enz.) anderzijds. Hierdoor zou de aandacht van
de Taalunie meer op gebruikersgroepen georiënteerd kunnen
raken en zou, conform het verdrag, 'de taal als drager van
het maatschappelijk verkeer' beter aan zijn trekken kunnen
komen.

4

Op de Conferentie bleek een duidelijk draagvlak aanwezig
om vanuit Taalunie.kader over te gaan tot steunverlening
aan de pogingen die thans worden gedaan om in het
taalgebied openbare taaladvisering van de grond te krijgen.
De Commissie stelt voor dat terzake naar een beleid
gestreefd wordt dat er op gericht is de afstemming tussen
taaladviesdiensten in Nederland en Vlaanderen te bevorderen. Het is immers van het grootste belang dat deze
taaladviesdiensten gecoördineerde opvattingen naar buiten
brengen. In de tweede plaats lijkt het op de weg van de
Nederlandse Taalunie te liggen de totstandbrenging te
bevorderen van een databank-achtige voorziening op
taalzorggebied die (mede) ten dienste kan worden gesteld
11

van de verschillende taaladviesdiensten. Indien de verschillende taaladviesdiensten betrokken (willen) worden bij de
totstandbrenging en het latere 'bijhouden' van dit hulpmiddel, is hoogstwaarschijnlijk tevens voorzien in de zoëven
genoemde coördinatie.
5

Besluitvorming in Taaluniekader inzake taalzorg is van het
grootste belang om het taalgebied naar buiten toe als een
eenheid te presenteren. Dit is duidelijk aan de orde in het
kader van de huidige gedachtenwisselingen over het eigen
karakter van het Nederlandse-taal-gebied in het Europa
van de toekomst. Een duidelijke stellingname op taalgebied
zal ongetwijfeld leiden tot internationale statusverhoging
van het Nederlands. Uiteindelijk zal dit een verbetering van
de positie van Nederlandse literatuur in het buitenland tot
gevolg hebben en voorts ten goede komen aan andere
onderwerpen als de omstreden positie van het Nederlands
in de instellingen van de Europese Gemeenschap.

Tilburg, 10 april 1990

De Conferentiecommissie,

Prof. dr. G. Geerts
Prof. dr. J. Renkema
Mevr. J.H.M. Schenk
Drs. W.A.M. de Vroomen
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PLENAIRE OPENINGSZITTING

1

0. de Wandel

Welkomstwoord
Op grond van adviezen uitgebracht door de Raad voor de
Nederlandse Taal en Letteren en met instemming van het
Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie, is besloten
de Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren
1989 te wijden aan het onderwerp 'Taalzorg: Overheid en
Burger'.
'Taalzorg' is voor de Taalunie tot dusver een lastig
onderwerp gebleken. Ik wil daarop in dit welkomstwoord kort
ingaan. Maar niet zonder eerst een paar personen te bedanken.
De leiding van de Conferentie werd op advies van de Raad
in handen gesteld van de hoogleraren Geerts uit Leuven en
Renkema uit Tilburg. Bij de voorbereiding werden zij geholpen
door mevrouw Schenk eveneens uit Tilburg, en de heer De
Vroomen van het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse
Taalunie. Deze vier personen werden op hun beurt bijgestaan
door de volgende deskundigen - het zijn allemaal heren! inderdaad, vergeeft u mij! - de heer E. Berode (Belgische Radio
en Televisie), Prof. dr. T. Janssen (Vrije Universiteit, Amsterdam), en de heer W. Penninckx (Brussel). In een wijder verband,
en dus nogal op de achtergrond maar geenszins zonder betekenis,
speelde de Commissie Taal van de Raad een belangrijke rol bij
de uitwerking van het onderwerp en de verdere invulling van
deze dag. Ik meen, dat het op mijn weg ligt deze personen met
name te noemen, omdat zij het op zich hebben genomen om één
van deze laatste 'werkvelden' van de Taalunie zodanig gestalte
te geven dat het vandaag in de vorm van studies en voorstellen
aan een breder publiek ter openbare discussie kan worden
aangeboden. De Faculteit der Letteren van de Katholieke
Universiteit Brabant ben ik dank verschuldigd, omdat zij een deel
van de organisatie van deze dag in haar programma heeft willen
inbouwen, en de infrastructuur van vandaag ter beschikking heeft
willen stellen.
Het onderwerp van de Algemene Conferentie vertoont dit
jaar, naast de gebruikelijke inhoudelijke component, een
bestuurlijke component. Het gaat over de vraag of en zo ja op
welke wijze burgers, lagere en hogere overheden kunnen, mogen
of moeten worden aangesproken op 'zorg' voor de Nederlandse

taal. Deze vraag leidt tot allerhande andere vragen, zoals naar
de aard van de verantwoordelijkheid, de verschijningsvormen
van de zorg, de gebieden waarop de zorg zich kan of moet
richten. Omdat de vragen zich voordoen op nagenoeg alle 'talige'
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werkvelden van de Nederlandse Taalunie, is deze Conferentiedag
tevens geschikt om, zij het in afgeleide zin, evaluerende
opmerkingen te maken over de tot dusver door de Nederlandse
Taalunie ondernomen activiteiten.
Oqk hier past mij een woord van dank, en wel aan de
spreekster en sprekers van vandaag. Ik kan u verzekeren dat het
mij deugd doet om op het gebied van allerhande door de
Taalunie ter hand genomen onderwerpen hier vandaag deskundige personen uit Nederland en Vlaanderen aan te treffen.
Taalzorg is een gevoelig onderwerp gebleken, ik zei het al.
Het heeft tot vandaag geduurd om het op deze Conferentie aan
de orde te kunnen stellen. Taalzorg heeft essentieel nauw te
maken met die personen die op het gebied van de Nederlandse
taal, en zonder dat zij het eigenlijk weten, in feite de dienst
uitmaken: vaststellen wat Nederlands 'is'. Ik bedoel daarmee de
Noord-Nederlanders. En met die vaststelling is tevens gezegd
dat het onderwerp taalzorg van eminent belang is voor de
tenuitvoerlegging van het Taalunieverdrag. In 1979, dus één jaar
voor de ondertekening van het verdrag, werd - van Vlaamse zijde
- als volgt tegen het probleem 'taalverzorging' aangekeken. Ik
haal de passage uit een publikatie van dr. Tony Suffeleers,
'Taalverzorging in Vlaanderen. Een opiniegeschiedenis':
'De moeilijkheden die de Vlamingen ondervinden bij het gebruiken
van de Nederlandse standaardtaal zijn in eerste instantie een gevolg van
linguïstische discontinuïteit. Daarom dienen alle inspanningen om de
taal te verzorgen erop gericht te zijn, Vlaanderen uit zijn taal-isolement
te halen en in de Nederlandse taalgemeenschap te integreren. Integratie,
door interactie en communicatie, is immers het sleutelwoord voor de
oplossing van onze taalproblemen. Een geïntegreerde taal-politiek - nu
meer dan ooit mogelijk, nu Vlaanderen zonder officieel Belgische
inmenging zijn eigen, democratische cultuurbeleid zal kunnen bepalen dient te voltooien wat zich in het verleden in de regel in eenzijdige
initiatieven manifesteerde. Door taalideologische remmingen kwam de
klemtoon op 'Vlaams' en te weinig op 'Nederlands' te liggen.'( 1) Einde
van het citaat.
Vandaag wordt ondermeer de vraag besproken, of het
probleem nog altijd eender ligt als tien jaar geleden. Bestaat dat
(Noord-)Nederlandse standpunt nog? Is er in Vlaanderen intussen
veel veranderd? lfoe het ook zij, ik ben er van overtuigd dat de
actualiteit van het onderwerp in wezen niet veranderd is. Ik denk
dat het goed is, dat Vlamingen en Nederlanders vandaag over
dit onderwerp in discussie kunnen gaan.
In het recente verleden is met de Raad voor de Nederlandse
Taal en Letteren afgesproken, dat de Algemene Conferentie in
de mate van het mogelijke ondersteund zou worden door
onderzoekingen. Dit zou de kwaliteit van de aanbevelingen,
16

gedaan door de Conferentie, ten goede kunnen komen. Deze
uitstekende gedachte is door het Comité van Ministers met
genoegen onderschreven en heeft ertoe geleid dat ten laste van
de Taaluniebegroting en ten behoeve van de Algemene Conferentie 1989 drie onderzoekingen werden verricht.
Van deze onderzoekingen heeft u vanochtend, in het groene
boekje dat u bij de inschrijving werd uitgereikt, de verslagen
ontvangen. De conclusies waren u al eerder toegezonden.
Het eerste verslag is opgesteld door de heer Smulders,
werkzaam bij het Genootschap Onze Taal te 's-Gravenhage. Het
bevat een analyse van tien jaar door verscheidene Vlaamse en
Nederlandse instellingen in de praktijk verrichte taaladvisering
en leidt tot een grote hoeveelheid, soms zeer uitvoerbare
aanbevelingen. Hij attendeert u, en mij uiteraard, op grote
praktijk- en opvattingsverschillen in Vlaanderen en Nederland.
In het tweede verslag schetst de heer W. Penninckx te
Brussel, vroeger werkzaam bij de Europese Commissie, een beeld
van taalzorg in andere landen. Om praktische redenen beperkt
hij zich, na een algemene uiteenzetting, en bij wijze van
voorbeeld, tot Frankrijk, Canada en Franstalig België. Het
Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie zou naar zijn
mening op weliswaar voorzichtige, maar toch ook standvastige
wijze e.en begin moeten maken met de ontwikkeling van een
taalpolitiek voor het Nederlandstalige gebied. Hij doet de
suggestie om voor het 'talige' deel van het Taaluniebeleid uit
te gaan van een verdeling in algemeen taalgebruik, vaktalen en
ambtelijk respectievelijk juridisch taalgebruik.
Van het verslag van het derde, nog lopende onderzoek, in
uitvoering bij de hoogleraren Geerts en Smedts te Leuven, is
in het groene boekje een samenvatting afgedrukt. In hun
onderzoek wordt, op verzoek van de Taalunie, geprobeerd de
parameters te formuleren voor een eventuele databank op
taalzorggebied. Hun verslag is technisch, maar leesbaar, nuchter
en concreet. Deze onderzoeksverslagen zijn u vandaag aangeboden onder de titel 'Taalzorg: Overheid en Burger I'. De
Handelingen en Aanbevelingen van de Conferentie zullen als
'Taalzorg: Overheid en Burger II' midden 1990 in druk
verschijnen. Ik stel u voor, dat u van deze onderzoeksverslagen,
en van de conclusies eruit, vandaag een stevig gebruik maakt.
Overigens wil ik op deze plaats het citaat vervolgen waarmee
ik eerder in dit welkomstwoord een begin maakte:
'Geïnstitutionaliseerde samenwerking tussen Noord en Zuid mag zich
[. . .} niet beperken tot initiatieven op het gebied van het wetenschappelijk
onderzoek, maar dient ook te worden vertaald in een concreet pragmatisch
beleid: inzake de codificering van de taal (met name de spellingregeling,
het samenstellen van spraakkunsten, woordenboeken, vakwoordenlijsten
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e.d.m.), inzake onderwijs (met inbegrip van vorming van leerkrachten
en de 'taalkwaliteit' van de leerboeken) inzake massamedia als radio en
televisie, en niet het minst inzake praktische taalkundige service:
dienstverlening aan overheidsorganen en particuliere taalgebruikers met
taalproblemen. Op die manier krijgt de taalverzorging een sociale
dimensie: ze wordt hulpbetoon aan de taal-gemeenschap, wars van alle
wereldvreemde, elitaire betweterij'. (2) Einde citaat.
De organisatiecommissie van deze dag komt de eer toe dat
zij dat laatste - betweterij - tot in de structuur van deze dag zelf
heeft weten te voorkomen. Het is de bedoeling, Dames en Heren,
dat u vandaag onbekrompen gebruik maakt van de geboden
mogelijkheden. U kunt ervan verzekerd zijn, dat uw aller
bijdrage wordt afgewogen en 'meegenomen' bij de verdere
vormgeving van het onderwerp 'taalzorg'.
Ik zeg niet dat dat snel gaat gebeuren: de Vlaamse en
Nederlandse molens malen fijn maar langzaam. Er is wel een
kleine verbetering in vergelijking met vroeger. Immers, anders
dan bij de vroegere Algemene Conferenties, is er nu een
Algemeen Secretariaat dat zijn best doet de uitwerking van de
aanbevelingen te bewaken. Na de Algemene Conferentie moet
de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren zich uitspreken
over de aanbevelingen. Daarna moeten de teksten omgezet
worden in uitvoerbare activiteiten waar het Comité van Ministers
zich over moet uitspreken. Gaat dat Comité akkoord, d'an moet
in de Taaluniebegroting in de bekostiging worden voorzien.
Vervolgens moet de begroting van de Taalunie worden vastgesteld, en moeten eventueel Nederland en Vlaanderen worden
overgehaald om zelf ook voldoende middelen ter beschikking te
stellen. En tenslotte moet de Interparlementaire Commissie,
bestaande uit volksvertegenwoordigers van de twee parlementen,
haar oordeel uitspreken. Dat gaat dus langer duren dan u wellicht
dacht. Ik denk dat u er wijs aan doet, zich niet al te veel aan
te trekken van de ambtelijke en misschien wat zwarte achterkant
van de Taaluniemaan. Die achterkant is zwart, omdat er ook een
zon is die schijnt. Voor de taalzorg kunt u vandaag de zon zijn.
Er moet ergens een begin worden gemaakt en vandaag wordt,
al is het dan wat laat, toch met het onderwerp 'taalzorg' een
begin gemaakt. U als deelnemers aan deze Conferentie wens ik
daarbij alle succes toe, laat uw zon stralen!

Voetnoten
( 1) Suffe leers, Tony J. Taalverzorging in Vlaanderen. Een opiniegeschiedenis. Brugge: Uitgeverij Orion/Nijmegen: Uitgeverij
B. Gottmer 1979, 272 blz., p.217.
(2) Suffeleers, o.c., p.217.
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Prof. dr. G. Geerts

Zijn taal en beleid water en vuur?
Het antwoord op deze vraag zou ja zijn, als taal taal was. Maar
zo ingewikkeld is het niet!
In de linguïstiek geldt immers het axioma dat taal conventie
is (de Saussure blz. 26: 'la langue est une convention'). Maar als
de discussie gaat over de mogelijkheid van taalpolitiek beleid
wordt dat meestal buiten beschouwing gelaten. De pure linguïsten
bestuderen weliswaar uitsluitend de taal (la langue), die slechts
bestaat 'qu'en vertu d'une sorte de contrat passé entre les
membres de la communauté' (de Saussure blz. 31 ), die door de
Saussure zonder meer 'une institution (blz. 33) sociale' wordt
genoemd, maar de meest voor de hand liggende implicatie
daarvan wordt steevast genegeerd.
Conventie constitueert wat gemeenschappelijk gepast
gevonden wordt. Waar men het niet over eens is, valt per
definitie buiten dat geheel der 'traditionele, stilzwijgend
aanvaarde, geijkte opvattingen'. Dat is dus beschikbaar voor
expliciete afspraken, ingrepen, regelingen, voor beleid.
Bovendien wordt door linguïsten nog al eens over het hoofd
gezien dat theoretici als de Saussure het over dialecten hebben
en geenszins over standaardtalen. Ik gebruik de term dialecten
hier zo opvallend, omdat dat de talen zijn waarbij het vrije spel
der maatschappelijke krachten inderdaad zorgt voor het behoud
van het evenwicht van het systeem en voor de probleemloze
aanpassingen aan de maatschappelijke veranderingen. Zulke talen
fungeren als moedertaal in een gemeenschap die niet in de eerste
plaats een taalgemeenschap is, maar een leefgemeenschap. In
zulke gemeenschappen komen geen taalproblemen voor, omdat
de leden daarvan, naar het bekende woord van Nuytens, niet een
taal hebben, maar een taal zijn (1962, 247). Dialecten kennen
weliswaar ijzersterke normen, maar dat zijn puur linguïstische en dus 'stilzwijgend aanvaarde geijkte opvattingen'. Niemand
heeft er weet van en dus heeft ook niemand daar last van (Verg.
Milroy en Milroy 1985, 48).
Wel problemen zijn er als men standaardtalen als de objecten
beschouwt waar de linguïstiek zich mee bezig moet houden. En
dat doen linguïsten op grote schaal. Standaardtalen zijn evenwel,
zoals Hudson dat heeft genoemd 'ziekelijke verschijnselen'

gemeten met de maat van de Saussuriaanse langue. Standaardtalen zijn geen natuur- maar cultuurprodukten. Standaardtalen zijn
in vele gevallen geen moedertaal van leefgemeenschappen, maar
af en toe ten hoogste enkele generaties, van de elite in dergelijke
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gemeenschappen. Ze worden gekozen als lingua franca door
staten, in opdracht van de kiezenden gestandaardiseerd en
geëlaboreerd met het oog op de vele functies die ze moeten
vervullen (in bestuur, wetenschap, onderwijs). Ze behoren dus
tot openbare middelen. En het is in de politieke opvattingen van
degenen die het openbare leven hier in West-Europa beheersen
dan ook vanzelfsprekend dat naar een rechtvaardige verdeling
van dat linguïstische kapitaal wordt gestreefd. Als men er met
betrekking tot standaardtalen vanuit gaat dat het vrije spel der
maatschappelijke krachten hier op precies dezelfde manier voor
de optimalisering van het talige verkeer kan zorgen, miskent
men het fundamentele verschil tussen talen en standaardtalen.
Net zoals in de zuivere economische sfeer enig bijsturen
nodig is om de ongelijkheid van zijn schrijnendste kanten te
ontdoen., is het in linguïsticis noodzakelijk dat een beleidsinstantie zich bemoeit met de ongelijke verdeling van het linguïstische
kapitaal, omdat ook in deze sfeer de absolute vrijheid leidt tot
bevoordeling van de bevoorrechten. Ook in taalkundig verband
geldt het adagium van Lacordaire: 'Entre Ie faible et Ie fort, c'est
la liberté qui opprime et la loi qui libère'.
De zwakkeren zijn op het stuk van de standaardtaal de
tweede-taalsprekers. Zij hebben niet alleen recht op humane
tolerantie, maar ook op steun en op duidelijkheid. Zij mogen
niet getroost worden met de dooddoener van de communicativiteit. Als men namelijk tevreden is met het resultaat dat 'de
taaltekens overbrengen wat de spreker of schrijver wil' (zoals
in de bijdrage van Ten Brinke wordt gesteld), accepteert men
ook het feit dat de spreker of de schrijve1· overbrengt wat hij niet
wil: dat hij niet uit de moedertaalelite komt, dat hij van de
standaardtaal geen optimale kennis of beheersing heeft verworven, dat hij niet een hoge opleiding heeft gekregen, dat hij de
mindere is van de tolerante beoordelaar, die zeker intelligent
genoeg is om de bedoelingen te achterhalen, maar dus ook om
het niet-bedoelde te registreren.
Het is dus wel duidelijk dat beleid niet nodig is als het om
natuurlijke talen gaat. Het is evenwel duidelijk dat taal en beleid
geen water en vuur zijn als het om standaardtalen gaat. Want
beleidsmaatregelen beperken de macht van de sterksten en
versterken de mogelijkheden van de zwaksten.
De sterksten kunnen ervan weerhouden worden hun etymologische grillen te botvieren als het om de spelling gaat of hun drang

naar het exotische in de woordenschat. Als hun koketteren met
de beschrijvende pretenties van de taalwetenschap de uniformiteit van de standaardtaal verstoort en daardoor het leren daarvan
door de zwakken bemoeilijkt, kan het beleid zorgen dat er
duidelijkheid blijft of komt. Als ze hun macht willen misbruiken

om hun stokpaardjes in de standaardtaal te laten opnemen kan
het beleid die daaruit verdrijven. Het beleid kan ze er misschien
toe brengen hun onderlinge onenigheid op bepaalde punten bij
te leggen. En als ze daar niet in slagen kan het, met een beroep
op het algemeen belang, zelfs wel eens een knoop doorhakken.
Als er dan over cultuurverlies geschreeuwd wordt, kan het beleid
misschien in naam van de zwakkeren vragen naar de bewijzen.
Een en ander veronderstelt vanzelfsprekend dat het beleid
competent is en omzichtig te werk gaat. Dat wordt uiteraard van
alle beleid verwacht. Alleen met betrekking tot het taalpolitieke
beleid is het zeker niet overbodig te waarschuwen voor amateurisme. Er is op dit terrein veel te doen en er is weinig infrastructuur waarop de beleidmaker kan terugvallen. Voor het weer en
voor de landbouw, voor de techniek en voor de visserij en voor
talloze andere materiële aspecten van onze leefgemeenschap is
er die wel, voor de standaardtaal helemaal niet. Sterker nog: op
het terrein van de standaardtaal zijn er bij ons geen beleidmakers. Er is dus ook geen beleid.
Om de vraag te beantwoorden of dat zo moet blijven, dan
wel of er in ons taalgebied in dit opzicht wat moet veranderen
heeft de Nederlandse Taalunie deze Conferentie georganiseerd.
Het is geen geheim dat de Taalunie zelf de beantwoording
van de vragen in kwestie niet al te voortvarend heeft aangepakt.
De invulling van het bekende artikel 3a van het verdrag over
'de gemeenschappelijke bevordering van de kennis en het verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal' heeft ze, integendeel,
een hele poos voor zich uit geschoven. In dat opzicht heeft ze
dus zonder meer voor taalpolitieke continuïteit gezorgd. Gelukkig
heeft ze zich daar niet mee gevoeld. Want ze wist dat er hoe dan
ook juist op dit stuk zeker in België toch wat concreets van
haar werd verwacht.
Het is zeker niet onwaarschijnlijk dat men daarbij vaak
onvoldoende oog heeft voor de moeilijkheden die concretisering van het artikel in kwestie met zich meebrengt. Maar dat
men ongelijk heeft met die verwachting is toch niet vol te
houden.
De Taalunie heeft de fundamentele vraag naar de noodzakelijkheid van een taalpolitiek beleid dan ook positief beantwoord. Ze heeft een beroep op uw deskundigheid gedaan om
vandaag de fundamenten van dat beleid te helpen leggen. Bij
voorbaat wil ik u van harte danken voor uw medewerking. In
de overtuiging dat de sleuven met hoogwaardig beton zullen
worden opgevuld, zodat er een stevig gebouw op kan worden
opgetrokken, wens ik u een vruchtbare dag toe.
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Prof. dr. F.G. Droste

Normen en waarden in taalgebruik
3 .1

Het sociale model

Ons samenleven, ons onderling contact, onze maatschappelijke
structuur zijn in sterke mate afüankelijk van sociale normen en
waarden. Dat zijn geen statistische gegevens, maar ze vormen
een cultureel model waarop ons doen en laten is afgestemd: "un
modèle culture! auquel nous sommes censés nous conformer"
(Chazel l 985, 125 ). In tegenstelling tot de wet is de norm of de
waarde niet geïnstitutionaliseerd en bij doorbreking ervan zijn
er geen vaste sancties. Maar impliciete sancties zijn er zeker en
die worden ook ervaren als correct door de deelnemers aan het
maatschappelijke spel: "les normes représentent des attentes
collectives liées à l'éventuelle application de sanctions qu'elles
ont tout à la fois pour object de spécifier et de justifier", aldus
wederom Chazel (ibid.).
Modellen, zeker sociale modellen, zijn geen objectieve
gegevens, waarvan de grenzen eens en voor altijd vastliggen. Ze
schuiven met de tijd en ondanks hun belang als richtingwijzers
kunnen ze alleen gedefinieerd worden in relatie tot een gegeven
referentiekader. Kenmerkend is de eigen variabiliteit alsook de
veranderlijkheid van het kader waarbinnen hun geldigheid speelt.
De samenhang van norm en waarde is onmiskenbaar. Veelal
wordt gesteld, dat de norm de waarde in zich sluit. Dat geeft al
aan, dat we de twee moeilijk los van elkaar kunnen zien. We
beschouwen daarom normen en waarden als een geheel, een
systeem waaruit we niet een element kunnen lichten zonder de
inwendige structuur te verstoren. Wel erkennen we daarbij dat
de waarden eerder verworvenheden zijn en de normen eerder
eindpunt waarop men zich richt: op die manier zijn de waarden
inderdaad geïncorporeerd in het normstelsel.
De relativiteit van het model impliceert verschuivingen.

Willen we dat grafisch vastleggen, dan kunnen we opereren met
een verglijdende schaal, een as waarvan de eindpunten O en 1
zijn. Normen en waarden vormen dan een parametrisch stelsel
met een minder en een meer, maar zonder absolute en gefixeerde grenzen:
0
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In verband met het domein waarin we ons verder willen bewegen,
dat van taal en taalgebruik, is het goed al enkele aspecten van
het normen-en-waarden-model duidelijk vast te leggen:
het model opereert met variabele parameters;
het functioneert binnen een cultureel begrensd referentiekader;
bij doorbreking aanvaardt men impliciete sancties.

3.2

Taalnormering

Niet alleen het taalgebruik, ook de taalsystematiek blijkt zich
te richten naar een model van normen en waarden. Dat is om
twee redenen niet verwonderlijk: taal is een sociaal instrument,
en om bruikbaar te zijn binnen een sociale structuur is uniformiteit en conformiteit noodzakelijk. De relativiteit van die laatste
zaken mag echter niet uit het oog verloren worden. Ook wat taal
en taalgebruik betreft, zullen we rekening moeten houden met
graden van ontwikkeling, stadia van vastheid, vatbaarheid voor
invloeden van buitenaf. We zien dat bij vergelijking van taal en
dialect. In vergelijking met taal is dialect vloeiend in zijn
begrenzingen, zodat het dialect van de jongere aanmerkelijk kan
verschillen met dat van de oudere. Een eenvoudig voorbeeld:
bij onderzoek naar het Nijmeegs dialect dat ik een aantal jaren
geleden deed, bleek dat oudere sprekers nog een duidelijke
sleeptoon kenden met morfonologische relevantie, terwijl de
jongere dialectsprekers dit woordonderscheidende patroon niet
meer kenden.
In verband hiermee lijkt het correct een onderscheid te
maken tussen de (Europese) standaardtalen enerzijds en Pidgin
en Creoolse talen anderzijds. Bij de laatste zien we een 'natuurlijke' groei, een spontaniteit in ontwikkeling die gekarakteriseerd
kan worden als: verandering van onder op (cf. Hohn 1987). Die
natuurlijkheid in ontwikkeling is in veel mindere mate aanwezig
in standaardtalen als het Nederlands. Daarin ontbreekt ook de
spontaniteit doordat leiding en begeleiding essentieel blijken te
zijn in het standaardisatieproces. Terecht is van de 'cultuurtalen'
gezegd dat ze een typisch Europees produkt vormen, waarvan
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de ontwikkeling een cultureel begeleid en cultureel_ bepaald
proces is. Zozeer is de taalgroei afbankelijk geworden van
ingrijpen van bovenaf, dat de standaardtalen geworden zijn tot
'artificial objects' (Joseph 1987, 15 evv.). In dat opzicht doen ze
denken aan de Japanse bonzai-boompjes, die weliswaar groeien
zoals de bomen in het bos, maar alleen in de richting die de
tuinman wenst.
De tegenstelling vrij-gedwongen, dus met minimale versus
maximale normering, komt het duidelijkst tot uitdrukking in de
verhouding Pidgin-Standaardtaal. We zien in goed bestudeerde
talen als het Tok Pisin (Papoea Nieuw-Guinea) of het Hawaii
Pidgin Engels groei, beweging, aanpassing naar de behoefte van
de gebruikers op een bepaald moment. En zgn. Koine-talen in
de schuivende gemeenschappen bij de grote industriecentra van
Zuid-Afrika kunnen van dag tot dag, van wijk tot wijk verschuiven (cf. Schuring 1985, 30 evv. over de groei van het PretoriaSotho).
Op onze as die loopt van vrij ( = 0) tot onbeweeglijk of
tenminste met beperkte groei (= 1) zetten we bij het 0-punt de
Pidgin-talen en bij - of in de richting van - het andere punt talen
als Frans, Nederlands, enz. Althans theoretisch - gegeven het feit
dat we ook hier met een waardenschaal opereren - moeten we
variabiliteit, een cultureel re~erentiekader en zelfs sancties bij
afwijking aanvaarden. Uiteraard hebben we voor het laatste het
oog op die categorieën die in de richting van maximale standaar~
disatie schuiven.

3 .3

Standaardisatie

Standaardisatie "is a feature which is imposed on a language and
not inherent in it" (Romaine 1988., 42). Als we de juistheid van
deze stelling willen aanvaarden, impliceert dit een enge opvatting
van standaardisatie, te weten: normering die van buitenaf
(bovenaf) is opgelegd en die geen afwijking toestaat. Zo gezien
is de standaardtaal evenzeer vastgelegd als de verkeerswetgeving
en beslist een hogere macht wat moet gelden als correct en wat
als overtreding.
Men kan tegenwerpen dat iedere taal, zelfs kosmopolitische
Koine-vormen en Pidgins, niet buiten regels en tendenties
kunnen, al was het alleen maar, omdat men zich toch baseert
op bestaande systemen. Om de discussie helder te houden, zullen
we de tegenstelling echter zo scherp mogelijk stellen, en hier
aanhouden dat we met standaardtaal bedoelen: wat onderworpen
is aan kritische begeleiding en waarbij 'goed' en 'fout' er kende
parameters vormen. Uiteraard. speelt voor de standaardtaal de
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school een belangrijke rol: daar wordt geleerd waar grenzen
liggen, welke vormen officieel aanvaard zijn, welke varianten
als afwijking gelden. Van bv. het Nederlands kan men dus stellen
"omdat standaardtalen op school onderwezen worden, verloopt
de aanwerving ervan op een manier die geheel afwijkt van die
van de natuurlijke talen" (Romaine 1989, 577).
Onderwijzen is voorschrijven. Het Pretoria-Sotho wordt op
geen school onderwezen en daarom kan het groeien en in
beweging zijn. Maar zou het de algemeen aanvaarde lingua franca
worden van een bepaalde streek en zou het dientengevolge op
de scholen van die streek onderwezen worden, dan zou al gauw
een verschuiving op de waardenschaal zichtbaar worden: een
zichtbare verwijdering van het nul-punt.
Onderwijzen is niet alleen voorschrijven, het is ook schrijven.
Geschreven taal is per definitie minder vrij dan gesproken taal
door het ontbreken van een 'natuurlijke' omgeving en door de
sterke reductie van intonatieve factoren. In sommige culturen
heeft dat geleid tot een schrijftaal die op essentiële onderdelen
afwijkt van de gesproken vorm van communicatie; zo bv. het
Nieuw-Griekse 'Katharevousa', de klassieke taal van boek en
krant, die niet gesproken wordt.
Een de,:gelijke discrepantie bestaat er niet tussen de
gesproken en de geschreven vormen van de Westeuropese
standaardtalen. We bedoelen niet dat die twee vormen samenvallen, maar wel is het zo, dat hun samenhang als zo sterk wordt
ervaren, dat gezocht wordt naar een duidelijke afstemming van
de een op de ander, van de ander op de een. Met name in de
Nederlandse taalcultuur heeft men ervoor gewaakt een schrijftraditie op te bouwen die het contact kwijtraakt met de gesproken
omgangsvormen (vgl. echter Brom 1955, 242 evv.).
En toch. Met het complexer worden van het maatschappelijk verkeer, met de toeneming van te.chnische middelen en de
grotere afhankelijkheid van automatisering is het voorschrift
steeds belangrijker geworden. Anders gesteld: de technische
samenleving van onze tijd berust cruciaal op de techniek van het
schrijven en op de schriftelijke overdracht. Dientengevolge is
de schrijftaal en de geschreven taal (dus de techniek en het
produkt daarvan) steeds meer de samenleving gaan beheersen.
En daarmee is geschreven taal ook steeds meer norm geworden
voor het taalgebruik in algemene zin èn voor de systematiek
die daarin besloten ligt (cf. Droste 1979, Joseph ibid, 65).
Als we ook hier weer met een waardeschaal werken, kunnen
we wat de graad van normering betreft de schriftuur aan het
maximale eindpunt stellen. In onze cultuur geldt daarbij, dat de
gesproken taal weliswaar lager op de schaal ligt, maar zeker niet
(meer) het nulpunt nadert.
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De volgende vragen worden nu actueel: (a) hoe vast is de norm
zoals we die in de geschreven vorm aantreffen; (b) is de dwang
ervan zo sterk, dat ze alle taalgebruik, geschreven en gesproken,
beïnvloedt, en (c) hoe diep gaat die beïnvloeding dan wel?

3.4

Over maakbaarheid

Om op die drie vragen antwoord te geven, dient men zich eerst
te bezinnen op een meer fundamentele kwestie, nl. zijn talen
'maakbaar'? Wij menen van wel, in weerwil van romantische
ideeën als 'de taal als levend organisme', 'de taal als gans een
volk', 'de taal van de spraakmakende gemeente'. Vooreerst willen
we stellen dat in ontwikkelde culturen de complexiteit van de
samenleving goeddeels afhankelijk is van ver doorgevoerde,
gesofisticeerde communicatie. Daarbij gaat het om communicatie
van ideeëngoed, om argumentatie, om de opbouw van hypotheses
en theorieën. Waar dit het geval is, is de taal geen speelgoed
van de massa. Natuurlijk is die niet alleen maar consument en
functioneert die ook als censor voor wat uiteindelijk aan
vernieuwing en variatie wordt doorgelaten. Maar het 'maken'
gebeurt op een hoog niveau, net zo goed als de computersoftware, of - iets heel anders - de mode van bovenaf wordt
ingevoerd.
Hoezeer talen in gemeenschappen waar de nood zich doet
voelen 'maakbaar' zijn, zien we bij bv. Ivriet en het Bahasa
Indonesia, het laatste "a standard variety of pidgin Malay"
(Romaine 1988, 42; vgl. ook Dharmowijono 1989). Let wel, we
propageren hier geen elitaire opstelling, en we miskennen het
aandeel van 'de gewone taalgebruikers' niet. We stellen dit: (a)
taal is maakbaar, (b) naarmate taal een centralere rol speelt in
een meer complexe samenleving wordt ze meer instrument van
de cultuurtechnici, en (c) in verband met dat laatste verschuift
de normering sterk in de richting van het geschrevene en de
schrijftaal. Van die essentiële functie van het schrijven getuigen
ook Milroy en Milroy (1985, 37), als zij stellen dat het de
schrijvers zijn die de standaardisatie ('standard ideology') het
meest openlijk bevorderen. Daarbij maken zij gebruik van wat
de Milroys 'the complaint tradition' noemen: het aanklagen van
iedere afwijking van de zeer precies beschrijfbare norm.
Complaint type 1 is legalistisch van aard en betreft misbruik in
spelling, lexicon, enz. Complaint type 2 is wat zij noemen
moralistisch van karakter en richt zich met name tegen onhelder
geschrijf.
Men kan bij het bovenstaande twee kritische bedenkingen
maken. Om te beginnen wordt voor de zgn. cultuurtalen het
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gewicht van het schrijven erg zwaar aangezet. We zijn ons van
die eenzijdigheid bewust, maar om af te rekenen met de
geromantiseerde volkswil worden hier duidelijke accenten gezet.
En als tweede bedenking kan men zich afvragen, of we hier niet
opereren op het terrein van de taalpolitiek, een terrein waar de
linguïst nauwelijks iets te zoeken zou hebben. Zo geldt voor
Aitchison (1978, 13) en voor velen met hem dat linguïstiek =
descriptie en taalpolitiek = prescriptie, en dat regels voor wat
correct en niet correct is in het taalgebruik niet ter beoordeling
van de taalkundige zijn.

3.5

Communicatie en cognitie

Wij menen dat de visie van Aitchison en anderen niet verdedigbaar is, en wel op principiële of zo men wil wetenschappelijke
gronden. Vanaf het moment dat de linguïst een regelsysteem
probeert te ontwerpen voor het definiëren van zinnen, wordt
hij geconfronteerd met de noodzaak een onderscheid te maken
tussen die uitdrukkingen die tot de verzameling niet-afwijkende
produkties behoren, en de uitdrukkingen uit de complementaire
verzameling, te weten van de afwijkende (vgl. ook Levelt 1973,
106). Om te bepalen of een gegeven uiting al dan niet grammaticaal is, kan de linguïst statistisch te werk gaan (hoeveel van de
n proefpersonen beoordelen een gegeven uitdrukking op dezelfde
manier) ofwel geheel steunen op de eigen intuïtie (hetgeen door
Chomsky bepleit wordt: 1957, 13; 1965, 151 ). In het laatste geval
moet er dan weer een onderscheid gemaakt worden tussen de
parameter ±grammaticaal, functionerend op het niveau van het
taalvermogen, en de parameter ±aanvaardbaar, die werkzaam
is in de taalgebruiksorde. Dat de twee noties minder gemakkelijk
te scheiden zijn dan wel eens wordt aangenomen, is in voldoende
mate aangetoond (Vgl. Al 1975, 11 evv.).
Zonder dat we diep op deze problematiek ingaan, moet
duidelijk zijn, dat het formuleren van regels en de ordening
daarvan binnen een verklarende theorie meer is dan loutere
beschrijving. Als de linguïst, op basis van observaties, zich
gerechtigd acht een onderscheid te maken tussen de verzameling
correcte en de verzameling incorrecte uitdrukkingen, dan
oordeelt hij. En als hij op basis van dergelijke oordelen komt
tot het opstellen van een systeem van regels - die de 'juiste'
structuren accepteren en de 'onjuiste' afwijzen - dan heeft zo'n
systeem impliciet normatieve kracht.
Over de taal als regelsysteem moeten we hier enkele
algemene opmerkingen maken om iets meer inzicht te krijgen
in de semiotische en de communicatieve functie ervan. Dat zal
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de (relatieve) onbeweeglijkheid, de conventionele geaardheid van
taal en taalgebruik ook wat meer achtergrond geven.
Semiotische systemen - menselijke en dierlijke tekensystemen, taal evenzeer als verkeerslogo's - maken gebruik van twee
functies: een isolerende en een klassificerende (zie ook Droste
1989 b, 925 ff). De isolerende functie verwijst; ze roept bij name
en isoleert één element uit de verzameling. Het roepen van haar
kuikens door de kloek gebeurt met een isolerend taken, de
eigennaam op een winkelraam is eveneens een isolerende functie,
en het noemen van een individu of entiteit in natuurlijke taal
(je broer, Mientje, onze hond) gebeurt met een isolerende constituent. De classifice.rende functie kwalificeert. Als een waarschuwingsroep van een vogel iets classificeert als 'gevaar', als het
loeien van een sirene verwijst naar het einde van de spertijd,
dan worden bepaalde verschijnselen in een klasse ondergebracht.
Dat gebeurt ook in natuurlijke taal als iets oud genoemd wordt
of van iemand wordt gezegd dat ze dokter is: daarmee wordt iets
of iemand geclassificeerd.
Het bijzondere nu van taal als semiotisch systeem is, dat
beide functies daarin gecombineerd worden: (je broer) is oud,
(Mientje) is dokter, (onze hond) blaft. Die mogelijkheid tot combineren van de twee functies - die bovendien recursief kan worden
toegepast - heeft de natuurlijke taal uitgetild boven het niveau
van puur communicatief stelsel. Door de combinatie ontstaan
nl. complexe structuren, waarmee ook complexe concepten, echté
denk-beelden gevormd kunnen worden. De combinatiemogelijkheid maakt van het semiotisch systeem een denksysteem in de
verheven zin van het woord. En met dat laatste doelen we dan
met name op die denkvormen die de menselijke rede, en meer
in het bijzonder het redeneervermogen betreffen (vgl. ook Droste
1989 a).
Denken op hoog menselijk niveau gebeurt in taal, en is
afhankelijk van de mogelijkheden èn de beperkingen die met
dit communicatiemiddel gegeven zijn. Dat impliceert dat zuiver
redeneren, het opbouwen van theorieën, het vormen van
argumentatieve structuren geheel afüankelijk is van de 'algebra'
waarin dit gebeurt. Die algebra is niet alleen het uitdrukkingsmiddel, het is niet alleen denk-vorm, maar het is het denken zelf.
Zoals Inhelder en Piaget (1958, 305) het stellen: "Redeneren is
niets meer dan de propositionele calculus zelf'.
Het moet duidelijk zijn dat de hoog ontwikkelde samenleving zoals wij die kennen cruciaal berust op talige interactie,
talige ontwikkeling van ideeën, talige creativiteit. Dat daarbij
het schrijven - we bedoelen daarmee uiteraard theorievorming,
ontwikkeling van ideeën, overdracht van uitvindingen, enz. - het
belang van de mondelinge contactvormen overstijgt, spreekt wel

vanzelf. Als we het taalgebruik als communicatief s,telsel en als
denksysteem onder dat licht beschouwen, kunnen we de volgende
tendenzen waarnemen (die ook al weer op een waardeschaal
kunnen worden afgezet):
toenemende ideewaarde --- > afnemende contactwaarde
afnemende contactwaarde --- > toenemende standaardisatie
De volwassenwording van de mensheid begint met de boekdrukkunst. Dan wordt de verzichtbaarde taal universeel contactmiddel,
dan kan de techniek uitgroeien tot wat ze vandaag geworden is.
Uiteraard legt dat beperkingen op aan het instrument. Het
wiskundig denken opereert met drie constanten, zoals Beth ze
genoemd heeft (1969), te weten de deductieve methode, het
oneindige en het algoritme. Niet alleen de descriptie van het
taalinstrument, ook het instrument zelf is, krachtens de steeds
zwaardere rol die aan de taal toegekend moest worden, gestandaardiseerd in mathematische zin. Met name die aspecten die
taal en wiskunde gemeen hebben - de produktieregels op het
syntactisch-semantisch niveau - hebben een mate van vastheid
gekregen die het instrument taal de betrouwbaarheid gaven
die het hedendaagse gebruik vereist. Kortweg: het groeiend
gewicht van de schriftuur heeft de veranderlijkheid van de taal
in toenemende mate doen afnemen.

3.6

Getuigenissen

Het bovenstaande heeft eerder theoretische bespiegeling dan
feitelijke waarneming te zien gegeven. Wel echter houdt die
bespiegeling direct verband met taal, taalstructuur en taalfunctie.
We willen die linguïstische stellingname nu toetsen aan enkele
gevallen uit de praktijk. Daartoe vergelijken we een drietal
teksten van 200, 150 en 100 jaar geleden. Meer dan twee eeuwen
willen we niet teruggaan, omdat pas dan de technische sprong
voorwaarts, gebaseerd op schriftelijke, d.w.z. gefixeerde patronen,
plaatsvindt. En juist die interactie van gestandaardiseerd denken
en technische ontwikkeling brengt ook een standaardisatie van
de natuurlijke taal als noodzakelijke voorwaarde met zich mee.
De drie teksten zijn van Bellamy (1 ), De Gé nes tet (2) en
Gorter (3). De keuze is willekeurig, maar lijkt representatief:
(1)

Natuur gaf aan mijn Chloris
Heure allerschoonste gaven.
Zij gaf haar schone leden,
Zij gaf haar tint'lende oogjes,
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En blosjes op de wangen.
Zij gaf haar, trots de mannen,
En vlug vernuft, èn oordeel.
In 't kort, zij gaf haar alles,
Wat maagden kan versieren.
Maar jammer is 't - zij weet het!
Afwijkend t.o.v. het taalgebruik van 1989: heure (regel 2) en
trots (regel 6); eventueel kan ook bij maagden (regel 9) een
vraagteken geplaatst worden. Overigens zal ook voor Bellamy
zelf de vorm heure al typisch literair geweest zijn.
(2)

Mijn wetenschap en mijn geloof,
Die leven saam' in onmin,
Want de ene houdt, wat de ander doet
En denkt en meent voor onzin.
Intussen, beide heb ik lief,
Juist even trouw en innig,
En toch vindt ik mij-zelve niet
Onreed'lijk noch krankzinnig.

Over eventuele afwijkendheid van saam' (regel 2) valt te
discussiëren; met evenveel recht kan men stellen dat het getuigt
van een goed gehoor van de dichter, die durft noteren wat
gehoord wordt. Afwijkend is dan alleen het 'literaire' mij-zelve
(regel 7).
(3)

Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht
In een oud stadje, langs de watergracht In huis wat 't donker, ...

Geen afwijkingen.
Over de spelling hoeven we nauwelijks opmerkingen te maken,
al blijkt die in de laatste 200 jaar zo opvallend vast, dat dat
alleen al een argument is om met wijzigingen uiterst terughoudend te zijn.
Waar het ons om gaat, is het volgende. Blijkens ( 1 )-(2)-(3)
heeft het Nederlands in de afgelopen 200 jaar, althans in

geschreven vorm, geen wezenlijke veranderingen ondergaan. De
syntaxis is dezelfde als die van vandaag, de morfologie laat geen
ingrijpende wijzigingen zien, en alleen het vocabularium zal zijn
aangevuld, uitgedund, gevarieerd naar de mode der dagen. En
de zgn. Turbo-taal zoals we die kennen uit een boekje als van
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Kuitenbrouwer (1987)? Die laat inderdaad beweging zien:
lexicaal, idiomatisch. Maar daarbij geldt dan ongetwijfeld wat
gesteld wordt op p. 22: "De Britse schrijver Anthony Burgess is
van mening dat jongerentaal zo snel verandert dat het geen zin
heeft er een woordenboek van aan te leggen".

3. 7

Schriftuur en norm

In feite bevestigt dit onze stelling: de omgangstaal - met name
de gemeenzame en substandaard-vormen - is voortdurend in
beweging, maar wordt door de geschreven taal steeds weer
teruggeleid binnen de algemeen aanvaarde normen. De vastheid
van het geschrevene is maatstaf, is nauwelijks betwistbaar, wordt
binnen een culturele gemeenschap als onbetwijfelbaar ervaren.
Nederlands is een cultuurtaal, n'en déplaise aan de Franse
visie, en dus een gestandaardiseerde taal, en dus 'most openly
promoted by writers', zoals de Milroys stellen. Wij menen dat
we op grond van bovenstaande argumentatie het volgende mogen
concluderen:
Het Nederlands als standaardtaal ontleent zijn waarde aan
het culturele erfgoed dat in geschreven vorm is vastgelegd. De
daardoor ontstane schrijftaaltraditie vindt in bestaande beregelingen van het schrijven haar norm - dit impliceert een maximaal
conservatisme voor alle vormen van taalgebruik.
Bij deze conclusie passen twee aanvullende stellingen:
a)
b)

conventie en conservering berusten bij de schrijvende elite;
die elite omvat in onze dagen drie groepen: ( 1) de politici
(in ruime zin), (2) de journalisten en andere schrijvers, en
(3) de schoolmeesters.

De politici zijn de fraseurs. Zij opereren ook voornamelijk
sprekend en hun woord is dus vluchtig: inschatten, het voortouw
nemen, grondhouding, het plaatje invullen, ... Hun mode-jargon
raakt even weinig aan het grammatische regelsysteem als de
hierboven vermelde jongerentaal. Hun woorden zijn geen
standvogels, maar ze verdwijnen als een trekkende zwerm op
doortocht.
De schrijvers zijn de hoeders. Juist door hun macht over de
regels zijn ze schrijvers geworden, en krachtens die capaciteit
handhaven zij wat als norm ervaren is. Vandaar dat de drie
dichters niet alleen hun eigen taal gebruiken, maar ook de onze;
vandaar dan hun schrijven per definitie conserverend is.
De schoolmeesters, tenslotte, zijn de makers. Onderwijzers
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en leraren onderdrukken ieder volks verzet en zelfs de aanvallen
vanuit de Randstad stuiten op het bolwerk van hun schrijfregels:
hun hebben, hij heb, nooît geen, enz.
Het wezen van een taal is in haar grammatica. Waar die taal
toeneemt in belang, waar de geschreven communicatie fundament
is voor vooruitgang en techniek, daar is vastheid van beregeling
essentieel. Zonder standaardisatie is er geen schrijfcultuur,
zonder schrijfcultuur is er geen standaardisatie.
Zo ontleent het Nederlands van vandaag zijn normen en
waarden aan de schriftuur. De schriftuur leren wij op de
schoolbanken en de meester waakt tegen overtreding met een
pijpje krijt en een rood potlood.
Laat de maatschappij dan waken tegen verdere devaluatie
van het schoolmeestersambt.
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EERSTE GROEP

4

Drs. A.J. Vervoorn

Terminologie - ook een zorg voor de overheid
4.1

Inleiding

Het is goed om aan het begin van dit verhaal vast te stellen dat
er minstens twee inhouden zijn die door het woord terminologie
aangeduid worden. Zelfs is het mogelijk om drie betekenissen
te onderscheiden, zoals Felber doet. Hij begint Terminology
Manual, zijn belangrijke en omvangrijke overzicht van het vak,
met de volgende paragraaf (Felber, 1984, p.1 ):
The term 'terminology' is assigned to three concepts:
terminology-1: Terminology science Inter- and transdisciplinary
field of knowledge dealing with concepts and their representations (terms, symbols, etc.)
terminology-2: Aggregate of terms, which represent the system
of concepts of an individual subject field
terminology-3: Publication in which the system of concepts of
a subject field is represented by terms.
De derde categorie wordt in ons taalgebied echter zelden
aangeduid met het woord terminologie.
Allereerst is terminologie het samenhangend geheel van
concepten en bijbehorende aanduidingen in een bepaald
onderwerpsgebied (domein). In deze betekenis van terminologie
gaat het dus om een beperkt en bijzonder onderdeel van de taal.
Voorbeelden zijn dan: de terminologie van de klompenmaker
of informaticaterminologie. Termen zijn daarbij
- preciezer
- informatiever
- minder vrijblijvend
- zakelijk belangrijker
dan de algemene en de functiewoorden in de taal. Termen zijn
deel van beperktere
functietalen, waarvoor het Duits het
kernachtige Zwecksprache gebruikt. De grondlegger van de
algemene terminologieleer Eugen Wüster heeft die als volgt
omschreven (Wüster, 1931, p. 85): "Die Zwecksprache ist ein
Verkehrsmittel. Ein gewisser körperlicher und geistiger Energieaufwand bewirkt die Übertragung
einer gewissen Menge
Vorstellungen von Mensch zu Mensch. Die sprachlichen Zeichen
sind Fahrzeugen vergleichbar, die eine Gedankenlast beförderen.
WertungsmaBstab für die Zwecksprache ist daher das Verhältnis
von Leistung und Energieverbrauch ........ Bei der Sprache nennt
man geringen Energieverbrauch Bequemlichkeit und geringen
'Ladungsverlust' Genauigkeit." Dit houdt enerzijds een beperking
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in van het belang: niet heel de samenleving is bij alle termen
betrokken. Anderzijds betekent het ook dat het 'soortelijk
gewicht' van termen hoger is en ze per stuk meer belang hebben
dan de algemene woorden.

4.2

Terminologie leer

Terminologie beeft ook nog een tweede betekenis die voor velen
iets minder vanzelfsprekend is, en waarvoor misschien ook beter
de aanduiding te.rminologieleer gebruikt kan worden. De aanduiding terminologieleer is in het Nederlandse taalgebied
definitief geïntroduceerd met de verschijning van J. de Cort's
gelijknamige boek in 1985. Het woord lijkt met zijn - logieleer
iets tautologisch te hebben, maar voldoet niettemin goed om het
vakgebied aan te duiden. Dit vakgebied richt zich op het onderzoek naar concepten (begrippen), hun omschrijving, conceptsystemen, termen, de relatie concept - term, enz. Zeer verwant
hieraan, maar toch niet helemaal hetzelfde, zijn de nomenclatuursystemen die in de chemie of de biologie gebruikelijk zijn.
Daarbij gaat het om regels voor de naamgeving en net als bij
mensen is de relatie tussen een naam en een zaak toch van een
andere orde dan in het algemeen tussen een term en een zaak
het geval is. De Rus A. Reformatskij heeft al eerder geconstateerd (Reformatskij, 1961, p. 46): "De terminologie is voor alles
met het begripssysteem van een gegeven vakgebied verbonden,
de nomenclatuur echter etiketteert slechts de objekten daarvan."
De activiteiten binnen de terminologieleer dienen uiteindelijk
of misschien zelfs vooral ter ondersteuning en verbetering van
het praktische werk van het vastleggen van terminologie in de
eerste betekenis. De terminologieleer is een interdisciplinaire
wetenschap die "een beroep doet op de logische methodenleer,
de studie van de denk- en voorstellingselementen, al dan niet
onafhankelijk van de taal; ook op de liguïstiek, omdat daarvan
descriptieve elementen gebruikt worden; verder op de lexicografie en op verschillende wetenschappen en technieken waarvan
de studie in aanmerking komt" (De Cort, 1985, p. 69). Als
grondlegger van het vak wordt algemeen beschouwd Eugen
Wüster, een Oostenrijkse ingenieur en fabrieksdirecteur, die
vanuit de praktijk van de technische normalisatie is begonnen.
Het huidige International Information Centre for Terminology,
INFOTERM, te Wenen kan als de vrucht en voortzetting van
Wüsters werk beschouwd worden. Daarnaast is er dan nog de
terminografie, die zich bezighoudt met alle aspecten van het
·opslaan, bewerken en toegankelijk maken van termenverzamelingen. Belangrijk daarbij zijn bijvoorbeeld elektronische
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termenbanken voor vertaalactiviteiten. Een van de bekendste en
grootste banken is Eurodicautom, de ook voor buitenstaanders
toegankelijke bank van de Europese gemeenschappen.

4.3

Bouwvoorbeeld

Een voorbeeld ter toelichting van deze algemene uitgangspunten.
We vergelijken het algemene woord huis met de specifieke
bouweconomische term stichtingskosten (Erasmus, 1989, p.43).
Vrijwel ieder mens woont in een huis, van welke soort dan ook,
en gebruikt het woord dagelijks in letterlijke of figuurlijke zin:
ik ga naar huis, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Dat
levert geen enkel probleem op, noch in communicatief noch in
economisch opzicht. De term stichtingskosten daarentegen wordt
door een veel beperktere kring van mensen gebruikt en er is
daarbij geen sprake van de keus tussen letterlijk of figuurlijk
gebruik. Alleen de letterlijke betekenis bestaat. Voor de
vakmensen zou die betekenis precies bekend moeten zijn: in een
zakelijke overeenkomst is het van belang dat welomschreven is
welke kosten bij de bouw van een woning wel en welke kosten
niet onder het begrip stichtingskosten vallen. Toen de Nederlandse samenleving twee jaar geleden werd geconfronteerd met de
zgn. bouwfraude-affaire, kwam opeens naar voren dat de term
stichtingskosten niet welomschreven was. Omdat deze kosten een
rol spelen bij de verlening van subsidies door de overheid,
konden handige bestuurders van woningbouwstichtingen daar
groot misbruik van maken. Dit heeft de Nederlandse overheid
miljoenen guldens gekost. Over terminologische problemen
binnen de bouwkunde is een interessante bijdrage geleverd door
P. Erasmus aan de eerste Nederlandstalige terminologiedag in
december 1989 te Eindhoven gehouden.
Met dit voorbeeld is duidelijk het belang gedemonstreerd
dat de overheid bij terminologie heeft. Het gaat daarbij dus niet
uitsluitend om een belang van taalzorg, maar ook om financiële
belangen. Het is dus ook niet alleen het Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen dat met terminologie te maken heeft, ook alle
andere ministeries kunnen, op hun gebied, met terminologische
problemen geconfronteerd worden.

4.4

Overheid en term

De overheid neemt in de omgang met specialistische terminologie
een tweezijdige positie in. Enerzijds is er de relatie overheid specialist, waarbij de overheid vanuit de maatschappij te maken
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krijgt met terminologie en de gevolgen daarvan. De overheid
moet zich in deze relatie kritisch opstellen en schade proberen
te voorkomen. Anderzijds is er de relatie overheid - burger,
waarbij de overheid producent is van specialistische terminologie.
De burger wordt regelmatig overvallen met administratieve
regelingen en de bijbehorende bureaucratische terminologie waar
hij geen raad mee weet. Een openbare termenbank waar iedere
burger gemakkelijk de overheidstermen en hun betekenis kan
raadplegen, zou geen overbodige democratische luxe zijn.

4.5

Ministeries

Op ministerieel en ik denk ook op provinciaal niveau maar niet
meer op dat van lagere overheden, is zorg voor de gebruikte
terminologie in regelgevende documenten van groot belang. Juist
op dat hogere niveau is er tijd en gelegenheid voor een bezonken
en afstandelijk oordeel over zakelijke kwesties van actueel belang
en de daarbij gebruikte termen.
Dit betekent overigens niet dat die overheid zelf in haar
eentje alle gebruikte termen zou moeten vaststellen en omschrijven. Dat is in de allereerste plaats een zaak van de deskundigen
op een vakgebied, die natuurlijk toevalligerwijs ook wel bij de
overheid werkzaam kunnen zijn. De voornaamste taak van de
overheid t.a.v. terminologie is mijns inziens
het bevorderen van de vastlegging;
het verplicht stellen van het gebruik en
het toezien op de naleving daarvan.
Meer dan nu gebeurt zouden in ons taalgebied nationale en
provinciale overheden kunnen eisen dat vastgelegde terminologie
gebruikt wordt in documenten. Eveneens meer dan nu gebeurt
zouden die overheden middelen (geld, maar ook tijd van
ambtenaren en administratieve faciliteiten) beschikbaar moeten
stellen om terminologisch werk uit te voeren. Met alle reserves
ten opzichte van hun buitenlandse zendingsdrift moet hier voor
binnenlands gebruik toch verwezen worden naar het Franse
voorbeeld. Daar is in juni 1989 een Hoge Raad voor de Franse
Taal ingesteld die onder voorzitterschap staat van de eerste
minister. Het is een adviserend orgaan dat de eerste minister
behulpzaam moet zijn bij de coördinatie van het beleid inzake
taalzorg en waarin de meeste leden uit het hoger onderwijs en

uit onderzoeksinstellingen afkomstig zijn. Als uitvoerend orgaan
heeft deze Raad nog een algemene taalcommissie naast zich.
·W anneer daartoe aanleiding bestaat, worden bij een departement
een of meer terminologiecommissies ingesteld die tot taak
hebben
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een inventaris op te stellen van lacunes in het Franse
vocabularium;
nieuwe woorden op te stellen voor nieuwe begrippen of voor
ongewenste bastaardwoorden.
Deze commissies kunnen ook lijsten opstellen met termen die
verplicht gebruikt moeten worden door alle overheidsinstellingen
in correspondentie, in contracten en aanbestedingen van de
overheid en in onderwijs en onderzoek. Een uitvoerige beschrijving van deze Franse situatie alsook van de Canadese en Waalse
heeft W. Penninckx gegeven in zijn congresbijdrage Taalzorg
in het buitenland: Frankrijk, Canada en Franstalig België
(Penninckx, 1989, p. 85-87).
Op tal van terreinen is meer terminologie niet vastgelegd
dan wel. De Bibliografie van lijsten met Nederlandstalige vakterminologie geeft daarvan een min of meer compleet beeld. Deze
verscheen in 1988 als Voorzet 18 van de Nederlandse Taalunie
en is opgesteld door L. van de Poll in opdracht van het Samenwerkingsverband Nederlandstalige Terminologie. Per ministerie
of per provincie zou een inventarisatie van de behoefte aan
terminologie gemaakt moeten worden en een prioriteitenlijst
voor de opvulling van de lacunes, waarbij de Bibliografie een
nuttige basis vormt. Zou bijvoorbeeld via de officiële publikaties
in de Nederlandse Staatscourant niet aardig bij te houden zijn
welke nieuwe onderwerpen en domeinen op ministerieel niveau
terminologische onderbouwing behoeven?

4.6

Onderwijs

Het is de Minister van Onderwijs die uit het oogpunt van
taalzorg dan terminologie als vakgebied, of liever: de terminologie leer, zou moeten bevorderen. Daarvoor zijn twee redenen aan
te voeren. De eerste is de bijzondere verantwoordelijkheid die
deze minister via het Nederlands-Belgische Verdrag inzake de
Taalunie voor de taalzorg op zich heeft genomen. De tweede
reden is dat het hier gaat om een discipline die voor het
Nederlandse taalgebied nog nauwelijks enig universitaire
opleiding kent. Slechts aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
bestaat een gecombineerde leerstoel voor lexicologie en
terminologie, en dat dan nog slechts in een deeltijdsbezetting.
In het algemeen gezegd kan men internationaal twee
methodologische hoofdstromen binnen de terminologieleer
onderscheiden:
de onderwerp- of expertgerichte aanpak die een sterke
traditie kent in de technische en exacte wetenschappen en
vaak een prescriptief karakter heeft;
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de linguïstische aanpak die vooral in de sociale en geesteswetenschappen wortelt en overwegend descriptief van aard is.
Deze twee benaderingen vullen elkaar aan en moeten geenszins
als tegengesteld gezien worden!
Ook voor het noodzakelijke ondersteunende onderzoek is
een sterkere positie van de terminologieleer aan de Nederlandse
universiteiten dringend gewenst. De mogelijke toepassingen van
de verworven inzichten in de terminologieleer kunnen van groot
nut zijn voor verwante gebieden als kunstmatige intelligentie
(a.i.), conceptologie, expertsystemen en LSP (language for special
purposes). Hoe interessant de verwevenheid van deze moderne
ontwikkelingen is, heeft het eerste congres over Terminology
and Knowledge Engineering gedemonstreerd dat eind 1987 in
Trier plaatsvond. Ook de Nederlandse terminologie zal daardoor
ongetwijfeld bevrucht worden. Dat levert dan de inzichten,
instrumenten en methoden op waarmee de praktijkmensen de
termen van hun vakgebied kunnen vastleggen. Het zijn alle
andere ministeries, de specifieke vakministeries voorop, die op
hun terrein moeten zorgen dat er wat gebeurt, dus dat er lijsten
komen met termen en definities die vervolgens verplicht gesteld kunnen worden.
Niet de taalzorg in enkel linguïstische of zelfs puristische
zin moet hierbij uitgangspunt zijn, ofschoon een gezond gevoel
van eigenwaarde voor de eigen taal en cultuur geen bezwaar is.
Een voorbeeld van een Nederlandse norm die verplicht is in tal
van situaties, is de welbekende NEN 1010 betreffende de
veiligheid van elektrische installaties . De daarin gebruikte
terminologie gaat dan automatisch met de verplichtstelling mee.
Terminologie is dus behalve een taalbelang ook een vakbelang:
aan de gebruikte termen herkent men de vakman en in die
termen ligt de vakkennis van een gebied besloten.

4. 7

Samenwerkingsverband Nederlandstalige Terminologie
(SaNT)

In samenwerking tussen de betrokken vakmensen en bekwame
terminologen zullen de komende jaren dringend vele terminologienormen moeten worden opgesteld. Van groot belang hiervoor
is de instelling op 24 september 1986 van het Samenwerkingsverband voor Nederlandstalige Terminologie (SaNT). Hierin werken
het Belgisch Instituut voor Normalisatie, het Nederlands
Normalisatie-instituut en de Nederlandse Taalunie samen. In
artikel 4 van het in 1980 tussen Nederland en België gesloten
Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie is gelukkig al op het
belang van een uniforme terminologie gewezen. In de memorie
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van toelichting bij het verdrag wordt ook het werk genoemd van
het Nederlands Normalisatie-instituut en het Belgisch Instituut
voor Normalisatie, beide gezaghebbende instellingen in de wereld
van industrie en techniek. Als we nu zien dat in het verdrag
enerzijds als doelen worden genoemd het ontwikkelen van
terminologie en het bevorderen van nadenken over taal als
instrument van maatschappelijk verkeer, en dat anderzijds het
NNI en het BIN worden genoemd als instituten met een reputatie
op dit gebied, is de oprichting van het SaNT een nog al voor
de hand liggende zaak. Als eerste bestaansduur van het SaNT
is een periode van vier jaar afgesproken, zodat in 1990 beslist
zal moeten worden over de voortzetting. Die is gezien de
behoefte en gezien de concrete uitkomsten mijns inziens echter
vanzelfsprekend! In haar Introduction bij het 'Special issue on
the Benelux countries' van het internationale periodiek TermNet
News heeft H. Sonneveld het zo geformuleerd (Sonneveld, 1987,
p.5): "The establishment in 1986 of SaNT bears witness to an
increased awareness of the importance and relevance of
terminological activities." En iets verder in het verhaal: "Terminology is finally on the verge of being recognized in the
N etherlands as an activity in its own right." Het SaNT heeft de
volgende opdracht (SaNT, 1987, p.4):
a.
Het namens de deelnemende organisaties uitwerken van
een concreet gezamenlijk Vlaams-Nederlands beleid op het
terrein de Nederlandstalige terminologie, zowel gericht op
de totstandkoming van erkende terminologielijsten als op
de bevordering van het vakgebied. In bepaalde gevallen
zal het SaNT ook nomenclatuur tot zijn werkterrein rekenen.
b.
Het uitvoeren van dit beleid.
c.
Het samenwerken met internationale en buitenlandse
organisaties op hetzelfde gebied, met speciale aandacht voor
uniforme Nederlandstalige terminologie.
d.
Het adviseren aan derden over door deze derden uitgevoerde terminologieprojecten.
e.
Het begeleiden van door de oprichters of derde organisaties
aan het Samenwerkingsverband toevertrouwde projecten.
f.
Het benaderen van overheden en bedrijfsleven voor (de
financiering van) noodzakelijk geachte activiteiten.
g.
Het jaarlijks verslag uitbrengen over zijn werkzaamheden.

4.8

Resultaten SaNT

In de eerste drie jaar heeft het SaNT reeds heel wat van deze
doelstellingen kunnen aanpakken. Er is een uitvoerig werkplan
gepubliceerd waarin een en ander verder is uitgewerkt, er zijn
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projecten uitgevoerd (zoals een onderzoek naar de voors en
tegens van aansluiting bij de bestaande termenbanken en een
verkennende studie naar de taalpolitieke aspecten van terminologie), publikaties verschenen (zoals het al eerder genoemde
bibliografisch overzicht van Nederlandstalige terminologielijsten)
en er zijn adviezen verstrekt aan groepen die met terminologische projecten bezig zijn (o.a. op het terrein van oude boekbanden en van de volwasseneneducatie). Er is een succesvol congres
gehouden waarvan de voordrachten in een bundel zijn gepubliceerd en er is internationale samenwerking tot stand gekomen
met TermNet in Wenen en met de Europese Gemeenschappen
te Luxemburg. Er zijn werkgroepen opgericht voor terminologie
en bedrijf, en voor terminologie en opleiding die beide met de
opstelling van adviserende rapporten actief bezig zijn. Er is een
enquête uitgevoerd naar terminologisch werk van bedrijven,
verenigingen e.d. binnen het Nederlands taalgebied. Er zijn bij
de beide normalisatie-instituten gezamenlijke commissies en
initiatieven voor terminologienormen opgezet. Het SaNT heeft,
kortom, bewezen een vruchtbare basis te zijn voor terminologie
binnen het Nederlandse taalgebied.
Wanneer de overheid zou inzien dat terminologie een
onderwerp is waar vele vakministeries mee te maken hebben en
waar vele belangen van zowel de burger als van de overheid mee
gemoeid zijn, dan liggen er tal van samenwerkingsmogelijkheden
tussen overheid en SaNT voor het grijpen. Ook is het denkbaar
dat de terminologie-activiteiten voor het Nederlands taalgebied
verzelfstandigd worden tot een gemeenschappelijk nieuw
openbaar lichaam. Zoals er reeds een Stichting voor Lexicologie
bestaat, zou er ook een Stichting voor Terminologie kunnen zijn.
Een dergelijke stichting zou zelfstandiger en ook actiever dan
thans het geval is, kunnen opereren. Ook het bedrijfsleven zou
daar met al zijn terminologische activiteiten en behoeften in
kunnen participeren. De terminologie van de zgn. bijsluiters van
geneesmiddelen zijn zowel een bedrijfs- als een algemeen belang.
De financiële consequenties van een dergelijke stichting zouden
dan ook door overheid en bedrijfsleven gezamenlijk gedragen
moeten worden, waarbij de ministeries van economische zaken
een centrale rol moeten spelen.
De normalisatie-instituten in Nederland en België hebben
hun gezag reeds aan het terminologiewerk verbonden. De
overheid zal de totstandkoming en het verplichte gebruik van
terminologienormen veel meer dan thans gebeurt, moeten
steunen in materieel en in ideëel opzicht. Het belang van
overheid, terminologie, bedrijfsleven en de Nederlandse taal
vallen daarin samen.
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Dr ..Fr. Claes S.J.

Woordenboek en norm
De eerste vraag die we ons hier stellen, is of een woordenboek
wel een instrument van taalzorg moet zijn. Hoeft men in een
woordenboek niet alleen maar de woordenschat te inventariseren,
het feitelijke taalgebruik te constateren, of moet men ook
normen stellen, richtlijnen geven voor het goede gebruik, een
waardeoordeel uitspreken over de (al of niet) opgenomen
woordenschat?

5.1

Het gebruik en de norm

In feite is een woordenboek voor vele mensen de norm om te
weten of een woord goed Nederlands is, ofwel of het "bestaat".
Zo wordt het bijv. geraadpleegd als beslissend gezag bij een
televisie- of een scrabblespel. Als het woord in het woordenboek
staat, wordt het aangenomen als goed. Ook buiten de sfeer van
het spel, bij het schrijven van teksten of bij het spreken, is het
woordenboek voor vele mensen het gezag of de norm voor goed
taalgebruik. Ze willen in een woordenboek vinden hoe het moet,
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wat ze moeten schrijven of zeggen, m.a.w. wat de norm is.
Toch is het een feit dat het woordenboek zelf steunt op de
woordenschat van de taalgebruikers zelf. Het is een inventaris
en beschrijving van de (vrij algemeen) gebruikelijke woorden,
van wat er in de taal gangbaar is. Daarbij wordt ge.regeld ook
een bepaalde taalkring, stijlsfeer of gebruikssfeer aangegeven.
Hier kunnen we ons wel afvragen of het nog een loutere constatering is of al een richtlijn, wanneer gezegd wordt dat een
woord tot de platte, familiaire of gemeenzame taal behoort, of
dat het in een bepaalde streek gebruikt wordt (Zuid-Nederland,
bijv., of Oost-Nederland), of dat het een barbarisme is (gallicisme, germanisme, anglicisme)? Hetzelfde geldt voor woorden en
wendingen die voor een bepaalde bevolkingsgroep beledigend
of kwetsend zijn, zoals bijv. jodenfooi, aan de Turken overgeleverd
zijn en jezuïtenstreek.
Geeft men door zulke constateringen geen richtlijnen of een
norm voor het gebruik van woorden en wendingen? Ook al
streeft een woordenboek ernaar het gebruik en ook de sociale
en regionale taalkringen zo objectief mogelijk weer te geven,
toch geven de bovenvermelde aanduidingen een waardering van
het gebruik aan. Dat woorden en wendingen alleen in bepaalde
omstandigheden gebruik~lijk zijn, is een richtlijn waarmee de
taalgebruiker rekening moet houden.
5.2

Taalzorg en vernieuwing

Omdat taal in de eerste plaats een communicatiemiddel is, moet
ze door anderen begrepen en aanvaard worden. Op de norm van
de aanvaardbaarheid oefent de gemeenschap controle uit, door
de school, het gezin, de werkkring, verenigingen en ook door
woordenboeken. In een woordenboek moet staan wat volgens
de regels juist is en dit is in feite door de traditie bepaald.
Toch kunnen deze regels niet onveranderlijk zijn. De taal
moet zich bijv. aanpassen aan veranderingen in de samenleving,
aan nieuwe zaken of begrippen. Woorden als computer en
maanlander zijn nieuw omdat deze zaken nieuw zijn. Ze moeten
dus ook in een woordenboek komen. Moeten we nu nieuwe
vreemde woorden als disk, input en output gewoon overnemen
of ze trachten te vervangen door eigen Nederlandse termen,
schijf, invoer en uitvoer? Moet een woordenboek aan eigen
woorden de voorkeur geven om het gebruik van te veel vreemde
woorden tegen te gaan?
Barbarismen zijn in strijd met het Nederlandse taaleigen.
Maar ook hierin is er een ontwikkeling. In de vorige eeuw
werden woorden als bespreken, betwiyfelen en jaargang als germanismen beschouwd en nog in deze eeuw geestesziek, meningsverschil
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en stopcontact. In de jaren '60 werden in de woordenboeken nog
heel wat woorden germanismen genoemd, die het volgens de
laatste uitgaven niet meer zijn. De norm hiervoor is veranderd.
Ook voor een aantal Zuidnederlandse woorden is de norm
veranderd. Woorden die vroeger alleen in het Zuiden gebruikt
werden, zijn nu ook in het Noorden ingeburgerd, bijv. beiaard,
gezapig, monkelen, prietpraat,friet, deeltijds en voltijds. Wanneer het
gebruik verandert, verandert ook de norm en moeten de
aanduidingen in de woordenboeken veranderen.
Ook al is er een zekere sociale taaldwang van de menselijke
omgeving, toch blijft ieder mens uiteindelijk vrij om te spreken
zoals hij wil. Dichterlijke vrijheid kan tot het gebruik van eigen
woorden leiden, zoals het schrijverke (de draaikever) van Gezelle
en de blauwvoet (waarschijnlijk de Noorse stormvogel) van
Rodenbach. Hierbij kan de begrijpelijkheid in gevaar komen.
Of zulke woorden in een woordenboek worden opgenomen, zal
ervan afhangen hoever ze bekend en verspreid zijn.

5.3

De praktijk van onze woordenboeken

Onze woordenboeken stemmen met hun aanduidingen niet altijd
overeen. Zo noemt de laatste Grote Van Dale bijv. gelijkberechtigd en eerstens germanismen, terwijl de meeste andere recente
woordenboeken gelijkberechtigd zonder een speciale aanduiding
opnemen, maar eerstens niet vermelden. Genster wordt in het
ene woordenboek schrijftaal ofverouderd genoemd, in een ander
gewestelijk of Zuidnederlands en in nog een ander niet opgenomen.
De Grote Van Dale is traditioneel een normatief woordenboek. Ook in de laatste uitgave schrijven de bewerkers G. Geerts
en H. Heestermans dat ze "Van Dale in beginsel als een
normatief woordenboek beschouwen, maar. .. met ruime erkenning van de marge die het persoonlijk taalgebruik altijd voor
zich mag opeisen, en van de variabiliteit van alle levende taal"
(p. IX). Een matiging van de vroegere strenge normen kunnen
we er bijv. in zien dat de term "verwerpelijk germanisme" er nu,
voor zover ik weet, niet meer in voorkomt.
Het vroegere Handwoordenboek van Van Dale (laatst l 982)
volgde de strenge lijn van zijn groter voorbeeld. In de voorrede
van 1975 lezen we dat het publiek in een woordenboek nu
eenmaal zoekt hoe het moet. Een schoolwoordenboek mag niet
zomaar alles registreren, maar moet een waardeoordeel uitspreken en normbesef bijbrengen" (1982, p. VI).
De Hedendaagse Van Dale (1984) neemt duidelijk een
tolerantere houding aan. In de inleiding lezen we dat een
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tolerantere en registrerende opvatting er de oorzaak van is dat
slecht taalgebruik en woorden die sommigen wellicht kunnen
shockeren, zijn beschreven, en ook dat aan de voortgaande
verengelsing van onze taal geen autoritair halt is toegeroepen
(p. 16).
Het recente Handwoordenboek van Van Dale (1988) stelt
zich volgens zijn inleiding "wat terughoudender, wellicht zelfs
wat normatiever" op. Hierbij gaat het dan wel over bijzonder
taalgebruik, nl. specialistische, technische, zeldzame ofverouderde woorden en betekenissen, die men er tevergeefs in zoekt (p.
11).

De Grote Koenen (1986) wil in de eerste plaats het
taalgebruik registreren, maar dan zonder klakkeloos alles op te
nemen. In de inleiding erop lezen we dat de aangebrachte
aanduidingen Jam., plat, ruw niet zo ver meer verwijderd liggen
van persoonlijke afkeur <sic> en brandmerking van woorden
(p. 7a).
Volgens Verschueren betekende de afkorting Z.N. niet alleen
dat een woord in een beperkt gebied verspreid was, maar hield
ze ook een strenge norm in: Z.N. (Zuidnederlands) moest tevens
gelezen worden als "zeg niet" (zesde druk, 1956, bijvoegsel, p.
1: Z.N .-bladen). Volgens mijn inleiding in 1979 wijst deze
afkorting er nu echter alleen op dat een woord, betekenis of
gezegde de facto niet algemeen gebruikt wordt: "de lexicograaf
constateert de geografische zowel als de historische verspreiding
van de levende taal" (p. 7).

5.4

Een taak voor de overheid

Er bestaat geen officieel Nederlands woordenboek met richtlijnen
van de overheid voor de woordenschat. De officiële Nederlandse
woordenlijst, het groene boekje, is alleen normerend voor de
spelling. Voor de vakterminologie worden van overheidswege,
via het SaNT, wel richtlijnen gegeven, zoals in de vorige
uiteenzetting gezegd is. Het is nog een vraag wat de handwoordenboeken met die richtlijnen moeten doen, als ze niet gevolgd
worden door het algemeen gebruik. Moeten ze bijv. volgens de
richtlijnen de voorkeur geven aan hefschroefvliegtuig (helikopter), luchtkussenvoertuig (hovercraft) en draagvleugelboot (hydrofoil),
terwijl de andere termen de gewoon gebruikelijke zijn?
We staan voor het probleem dat de gebruikelijke termen
vreemde woorden zijn of minder goed Nederlands, en dat de
goede Nederlandse woorden vrijwel ongebruikelijk zijn. Kan de
. :overheid in zulke gevallen de goede eigen woorden ingang doen
· 'vinden? Het is ook nog de vraag in hoever het wenselijk is dat

de vernieuwing van de taal, die ook door ontleningen plaatsheeft,
beperkt wordt. In hoever moet het leven van de taal, moet de
overheid van de taalgebruiker in toom gehouden worden?
We kunnen wel even verwijzen naar de Académie Française,
die weliswaar geen souverein regelgevend orgaan is, maar toch
met gezag het goede en het verkeerde gebruik aangeeft. Hierbij
geldt het taalgebruik van de meest ontwikkelde mensen, onder
wie haar leden, als norm.
Goede woorden opleggen zal de overheid niet kunnen, omdat
ieder taalgebruiker uiteindelijk vrij blijft. De overheid kan wel
goede woorden aanbevelen en trachten te bevorderen. Behalve
voor de vakterminologie, waarvoor dit al gedaan wordt, zijn er
nog andere mogelijkheden. Zo denk ik aan een mogelijke
wisselwerking tussen Noord en Zuid, omdat sommige goede
woorden alleen in Nederland en andere goede woorden alleen
in Vlaanderen gebruikt worden.
Vorig jaar gaf F. Debrabandere op het taalcongres van de
Vereniging Algemeen Nederlands enige voorbeelden van
"uitstekende woorden" uit het Zuiden, droogzwierder (centrifuge),
remgeld (medicijnknaak, eigen bijdrage) en brugpensioen (VUT),
die de weg naar het Noorden niet hebben gevonden, en daarnaast
van goede Nederlandse woorden, ziekenfonds en opnemen, waarvoor
in België bastaardwoorden als "mutualiteit" en "hospitaliseren"
worden gebruikt. Het is jammer dat Noord en Zuid zo zelden
hun woordgebruik op elkaar hebben afgestemd (Derde Nederlands Taalcongres. Vakterminologie in het Nederlands. Gent,
19 november 1988, p. 80).
Goede woorden kan de overheid alleen ingang doen vinden
als ze er op tijd bij is om er richtlijnen voor te geven. In feite
zal dit m.i. alleen voor (min of meer) officiële termen mogelijk
zijn. Zulke termen zouden dan .van ove_!"heidswege in een zuivere
vorm officieel bekendgemaakt en.; verspreid moeten worden,
waarbij ook samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen
vereist is. Uiteraard zijn er voor zaken en begrippen die eigen
zijn aan Nederland of aan België, wel eigen termen nodig. In
België moet men dan wel bijzonder op zijn hoede zijn_ voor
foutieve vertalingen uit het Frans. Hier heeft de overheid een
belangrijke taak op het gebied van de woordenschat.
Ook in dit geval zullen de woordenboeken nog het feitelijke
gebruik moeten registreren, maar toch kunnen ze daarbij minder
goede neologismen afraden en er goede equivalenten voor
aanbevelen. Zo kunnen ze bijdragen tot een taalkundig normbesef, dat zich mag richten naar het verzorgde taalgebruik van
ontwikkelde taalbewuste sprekers, die we als de spraakmakende gemeente kunnen beschouwen.
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6

Discussie eerste groep

De heer Waltmans: Mijnheer de voorzitter. Ik ben in mijn vrije
tijd burgemeester en maak als zodanig in ze.kere zin deel uit van
de overheid. Ik zou in de eerste plaats een vraag aan de heer
Vervoorn willen stellen. Ik vraag mij namelijk af of hij de
politiek in het geval van de affaire-Brokx wel goed begrepen
heeft. Wat hij aanduidde als een "onzuivere definiëring", werd
toentertijd beschouwd als een noodzakelijke ingreep om een
verhoging van de woningproduktie, die de Tweede Kamer
wenste, mogelijk te maken. Men kan dus niet zeggen dat anderen
geprofiteerd hebben van een onduidelijke definiëring: bepaalde
tenuen zijn met opzet onduidelijk gedefinieerd. Daarom zijn ook
zo weinig betrokkenen voor de rechter gedaagd.
De heer Vervoorn heeft grote nadruk gelegd op wat de
overheid zou moeten doen ten aanzien van de door haar te
gebruiken terminologie. Ik wil erop wijzen dat in wetsvoorstellen
en (model-)verordeningen altijd definities staan. In jurisprudentie
worden die definities door de rechter aangescherpt: jurisprudentie betreft immers bijna altijd de uitleg van gebruikte termen.
Ik wil ook de heer Claes een vraag stellen. Hij gebruikte
het woord "draagvleugelboot", maar weet u wat nu het probleem
met dit verschrikkelijk lelijke woord is? Een vleugel draagt altijd;
dus je kunt ook "vleugelboot" zeggen. En verder spijt het mij
voor hem, maar VUT is nu eenmaal geen vervroegd pensioen.
Het is eerder een soort van wachtgeld. Behalve de VUT kennen
wij in Nederland ook nog het vervroegd pensioen, het interimpensioen enz.
De heer Vervoorn: De politiek is natuurlijk wel een moeilijk
onderwerp! Ik wil bij het door mij genoemde voorbeeld blijven.
Het staat als een paal boven water dat in geen enkele wet of
verordening (ook niet in een bouwverordening) precies omschreven is wat onder "stichtingskosten" moet worden verstaan. Dat
is een gebrek. Nu heb ik ietwat kwaadaardig gezegd dat sommige
mensen daarvan "opzettelijk gebruik hebben gemaakt om geld
te verplaatsen". Dat klinkt wat vriendelijker dan "misbruik
maken", maar hoe je het ook wendt of keert, er is geld verschoven en dat was de basis van de hele rel. Natuurlijk heeft de heer
Waltmans gelijk, als hij zegt dat de overheid wel het nodige doet
aan terminologie, maar dat is veel te weinig. In wetten en
verordeningen zijn af en toe de gebruikte termen wel omschreven, maar nooit voldoende, nooit in samenhang, nooit compleet.
Men kan niet volstaan met de term "stichtingskosten" te
definiëren, als men niet tevens alle kostensoorten definieert
welke niet onder de stichtingskosten van een woning vallen.
De heer Claes: Ik moet erop wijzen dat ik de voorbeelden
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die ik heb gegeven, niet zelf heb gevonden. "Hefschroefvliegtuig",
"luchtkussenvoertuig" en "draagvleugelboot" zijn woorden die
worden aanbevolen door officiële instanties als SaNT. Bij de
andere voorbeelden heb ik mij gebaseerd op de heer De
Brabandere.
De heer Demol: Het komt voor dat dezelfde begrippen in
Noord en Zuid dezelfde betekenis hebben, zij het met nuanceverschillen. Soms gebruiken wij echter verschillende termen voor
hetzelfde begrip: brugpensioen en VUT. Het begrip "brugpensioen" is in België nog maar pas ingevoerd. Wij hebben het
betreurd dat dit in Nederland niet is overgenomen. Een
brugpensioen is inderdaad geen pensioen, maar een bepaalde
overbrugging tot het moment waarop men pensioen ontvangt.
De heer De Vroomen: De heer Waltmans zei terecht dat wel
degelijk heel wat termen worden omschreven in wetsvoorstellen
en verordeningen. Dat gebeurt, voor zover ik weet, in Nederland
zowel als in België. Weten de makers van woordenboeken dat
ook en, zo ja, worden ze dan systematisch verzameld en bij
voorbeeld in Van Dale opgenomen? Immers, Van Dale speelt
toch een zekere normatieve rol: als je een woord niet kent of
snapt, kun je in Van Dale opzoeken wat de betekenis ervan is.
Zou het geen zin hebben de definities en omschrijvingen die in
teksten van wetten en verordeningen voorkomen, centraal te
verzamelen en aan te bieçlen aan de makers van woordenboeken?
Ook zouden ze kunnen worden aangeboden aan de normalisatieinstituten. Ik begreep uit het betoog van de heer Vervoorn dat
de normalisatie-instituten deze omschrijvingen niet centraal
verzamelen. Er is blijkbaar een grote behoefte aan voorschriften
op dit gebied, omdat de overheid die termen dwingend introduceert in wetsvoorstellen.
De heer Waltmans: Het ligt voor de hand dat ik dit als
gebruiker van het Nederlands bekijk en niet als theoreticus. Het
kan best zijn dat niet alle definities die voorkomen in wetsteksten
en verordeningen, voldoende zijn in de ogen van een rechter,
maar men kan bij voorbeeld niet ontkennen dat zeer precies
omschreven is wat moet worden verstaan onder begrippen als
"rooilijn", "achtergevelrooilijn", "goothoogte", "nokhoogte" enz.
Imrners, die termen komen in tal van andere verordeningen
terug.
De heer De Vroomen: Mijn vraag was of het zin heeft, de
omschrijvingen van dit soort termen centraal te verzamelen.
De heer Waltmans: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten beschikt over alle verordeningen, ontwerp-verordeningen
en model-verordeningen.
De heer Geerts: Ze worden voor een deel verzameld, maar
niet systematisch. Ze worden zeker niet ter beschikking gesteld
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van woordenboekenmakers. Zij komen er af en toe wel eens
achter, omdat sommige geïnteresseerde ambtenaren ze toesturen.
Het gaat echter dikwijls om heel technische omschrijvingen die
men niet zonder meer in algemene woordenboeken zou moeten
opnemen. Als je dit zou doen, zou je aan drie dikke delen Van
Dale lang niet genoeg hebben. Er zou dus een andere instantie
moeten bestaan die men voor dergelijke technische termen zou
kunnen raadplegen, een taaldatabank. Iemand die subsidie
aanvraagt voor de bouw van een woning en precies wil weten
wat onder bepaalde termen verstaan moet worden, bij voorbeeld
omdat hij twijfelt aan de uitleg die de architect en de aannemer
eraan geven, zou dat met behulp van zo'n verzameling van
definities aan de weet kunnen komen. Ik vind dit een betere
benadering dan het opnemen van al dit soort definities in een
woordenboek voor algemeen gebruik. Wel moet ik toegeven
dat, indien dergelijke termen en hun officiële betekenis doorgespeeld werden, hiermee veel overbodig werk zou kunnen worden
voorkomen.
De heer Vervoorn: Ik ben het hiermee volstrekt eens.
Natuurlijk is er veel materiaal, maar het is niet centraal
verzameld; je kunt het niet opvragen, ook niet bij de VNG.
Eerlijk gezegd, ben ik ook bang dat een aantal gelijke termen
in.'.. .v~rschillende verordeningen verschillend zijn omschreven.
De heer Ge(!rts: Het is dus in hoge mate een technisch
probleem dat ~fpgelost moet kunnen worden.
De heer Van Beurden: Ik wil een vraag stellen aan de heer
Vervoorn. Ik vind dat hij te gemakkelijk onderscheid maakt
tussen termen en gewone woorden. Is bij voorbeeld "overheid"
nu een term of niet? Hij sptak over "bouwfraude" en noemde
dit een woord dat de overheid niet graag zou drukken. Nu is de
Tweede Kamer, die de parlementaire enquêtecommissie heeft
ingesteld waardoor staatssecretaris Brokx gehoord is, een deel
van de overheid: zij is een van de hoge colleges van staat. Velen
denken bij "de overheid" aan "de over ons gestelde ambtenaren",
maar met die term moet men dus ook voorzichtig zijn. Kan het
ook voorkomen dat een gewoon woord tot een term wordt? Ik
kan mij heel goed voorstellen dat het woord "stichtingskosten"
al eerder bestond en dat het op een zeker moment geüsurpeerd
is om juist dit ene begrip in het kader van de subsidiëring van
de woningbouw aan te duiden. Kan een woord dat door vakmensen altijd als een term is gebruikt, zoals "optimaal", niet een
gewoon woord worden, waarvan men, zoals tegenwoordig
gebeurt, ook een vergrotende en een overtreffende trap gebruikt?
De heer Vervoorn: De grens tussen "woord" en "term" is
natuurlijk een heel interessant onderwerp, waarover men
·u itgebreid kan discussiëren'. Grenskwesties zijn altijd heel leuk.

Eén ding is echter essentieel: alle terminologen zijn het erover
eens dat iets pas een term is, als er een weloIIJ.s.c,h;reven definitie
bij staat, die bij voorkeur in samenhang met andere is gegeven.
De heer Geerts: En in zo'n normblad gepubliceerd is.
De heer Vervoorn: Dat hoeft niet, maar dat zou ideaal zijn.
Met betrekking tot die noodzakelijke samenhang wil ik nog een
concreet voorbeeld noemen. De heer Waltmans zei zojuist: een
vleugel draagt altijd. Maar als men spreekt over de vleugel van
een gebouw dan draagt zo'n vleugel natuurlijk niets.
De heer Van den Hoven: Als het inderdaad een essentieel
kenmerk van een term is dat hij welomschreven is dan lijkt het
mij dat de club van de heer Vervoorn zichzelf kan opheffen, want
aan wat welomschreven is, behoeft men niet meer te werken,
terwijl iets wat niet welomschreven is, volgens hem geen term
zou zijn. Ik vind het wat overdreven om te zeggen dat dit
essentieel is.
De heer Korteweg: Ik zou de heer Claes een vraag willen
stellen. Waarom is het eigenlijk jammer dat Noord en Zuid hun
goede woorden (en dat zijn in het kader van zijn betoog
Nederlandse aandoende woorden) niet naar elkaar exporteren?
Je kunt toch ook het standpunt innemen dat het juist aardig is
dat in Vlaanderen het woord "hospitaliseren" wordt gebruikt,
waar in Nederland van "opnemen" wordt gesproken, terwijl in
Nederland het woord "centrifuge" wordt gebruikt, waar men in
Vlaanderen spreekt van "droogzwierder"? U hebt in het voetspoor
van de heer De Brabandere betoogd dat het jammer is dat wij
niet één lijn trekken. De vraag is: waarom is dat eigenlijk
jammer?
De heer Claes: In de eerste plaats vind ik dat jammer, omdat
wij elkaar goed moeten kunnen begrijpen. Als in Noord en Zuid
verschillende woorden worden gebruikt, komt de onderlinge
begrijpelijkheid in het gedrang. In de tweede plaats vind ik in
het algemeen dat het gebruik van vreemde woorden enigszins
beperkt zou moeten worden. Als je er öp tijd bij bent, kun je
met een goed Nederlands woord voorkomen dat een vreemd
woord, zoals "computer" ingeburgerd raakt.
De heer Korteweg: Als ik politicus was en vandaag enthousiast gemaakt moest worden voor het opzetten van een beleid
inzake taalzorg, zou ik eerlijk moeten bekennen dat ik nog geen
overtuigend argument heb gehoord. Vanmorgen hebben wij de
stelling gehoord dat de woorden van politici per definitie
vluchtig zijn. Welnu, dit zal een politicus niet enthousiast kunnen
maken voor de wens dat hij zijn eigen taalgebruik preciseert.
De heer Brokx is genoemd als voorbeeld van hoe het fout kan
gaan als je niet heel erg precies bent. Wat ziet het SaNT nu als
overtuigende argumenten om politici ertoe te bewegen beleid
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te gaan maken op het gebied van taalzorg?
De heer Vervoorn: Ik heb in mijn inleiding al gewezen op
drie mogelijke maatschappelijke gevolgen van vluchtig taalgebruik. In de eerste plaats ontstaan op allerlei terreinen en
vakgebieden misverstanden over de betekenis van woorden,
specialistische woorden, termen dus. Dit kost maatschappelijk
gezien veel tijd en derhalve veel geld. Soms bespaart het de
overheid echter geld, namelijk wanneer als gevolg van een
onduidelijke definiëring geen gebruik gemaakt wordt van
bestaande subsidieregelingen. Ook zijn door onduidelijke
omschrijvingen van termen malversaties mogelijk, terwijl in de
derde plaats de veiligheid erdoor in het gedrang kan komen. Wat
het laatste gevaar betreft, wijs ik op de discussies over de
terminologie die wordt gebruikt in bijsluiters bij medicijnen.
De heer Geerts: Het probleem hierbij is dat je uit de
anekdotische sfeer zou moeten komen en via onderzoek tot echte
bewijsvoering zou moeten geraken. Er bestaat volgens mij geen
literatuur over de maatschappelijke en politieke gevolgen van
taalmisverstanden, laat staan dat er politiek interessant cijfermateriaal beschikbaar zou zijn over de kosten en de baten in dit
kader. Wellicht zou dit eens uitgezocht moeten worden.
De heer Vervoorn: Het is een van de zaken waarmee het
SaNT bezig is.
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De leraar-Nederlands als gids in normenland
7. 0

Inleiding

7.0.0

Opbouw van dit artikel

Het grootste deel van dit artikel gaat over de vraag welke
keuzemogelijkheden een leraar-Nederlands heeft als hij/zij 1
zijn/haar positie moet bepalen t.o.v. drie categorieën van
taalgebruiksnormen. Ook zal ik hier en daar trachten aan te
geven wat, naar mijn schatting, het verschil kan zijn tussen zijn
uiteindelijke keuze en die van de "burgerij". Verder worden de
aard en de oorzaken van controversen op deze terreinen kort
aangestipt.
In de laatste paragraaf doe ik een voorstel voor een
samenwerkingsproject dat door leden van ''de professie" d.w.z.
taal(gebruiks)kundigen en leraren-Nederlands zou kunnen worden
aangepakt.

7.0.1

Drie categorieè"n van taàlgebruiksnormen

De leraar-Nederlands heeft in zijn onderwijspraktijk met verschillende soorten van taalgebruiksnormen te maken. Ze kunnen in
drie categorieën worden onderverdeeld.
In de eerste plaats zijn er de normen die onder de noemer
"correctheid" gebracht kunnen worden. Daarbinnen kunnen vier
subcategorieën onderscheiden worden:
1.
normen op het gebied van de spelling;
2.
normen op het gebied van de uitspraak;
3.
normen op het gebied van het woordgebruik, b.v. betreffende "Was hij nou maar op tijd gekomen" (correct) vs. "Had
hij nou maar op tijd gekomen" (incorrect);
4.
normen op het gebied van conventies bij tekstsoorten, b.v.
met betrekking tot bepaalde, in zakelijke brieven te
hanteren, formules.
De tweede categorie bestaat uit normen die op de zuiverheid van
het Nederlands betrekking hebben. Deze normen hebben betrekking op de al-of-niet toelaatbaarheid van barbarismen (met name

Deze varianten worden niet telkens herhaald.
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anglicismen en germanismen), buitenlandse woorden (vooral
Engelse) en nieuwvormingen, waaronder in zwang rakende
foutieve constructies, b.v. "handvaten", "Het is hen duidelijk
uitgelegd" (schrijftaal).
De derde categorie omvat normen die betrekking hebben
op de communicativiteit van teksten, d.w.z. de mate waarin en
de manier waarop teksten de door spreker of schrijver beoogde
boodschap overbrengen. Twee zeer belangrijke eisen die, bewust
of onbewust, door lezers en luisteraars worden aangelegd zijn
begrijpelijkheid en overzichtelijkheid. De begrijpelijkheid kan
b.v. worden bevorderd dan wel verminderd door het al-of-niet
hanteren van termen die voor de doelgroep begrijpelijk zijn, de
overzichtelijkheid door het al-dan-niet inbouwen van "organizers"
(aan het laatste en twee-na-laatste woord kunt u uw normbesef
ad "zuiverheid" ijken!). Overigens heeft de eis van communicativiteit ook vele niet-talige aspecten.
Al met al is het aantal verschillende norm-soorten waarmee
de leraar-Nederlands te maken kan krijgen, tamelijk groot. Als
ik dan nu ga proberen aan te geven welke posities hij ten
opzichte daarvan kan innemen, mogen we verwachten in een
ingewikkelde materie verzeild te raken. Om de overzichtelijkheid zo groot mogelîjk te maken (vergelijk de zojuist genoemde
communicativiteitsnorm) zal ik mijn korte betoog zoveel mogelijk
schematiseren.

7.1

7.1. 1

Mogelijke standpunten t.o.v. de correctheids-normen

Spelling

De leraar-Nederlands geniet geen onbeperkte vrijheid t.a.v. het
innemen van een standpunt tegenover spellingnormen. Het kan
zeker wel voorkomen dat een leraar tijdens een verhitte discussie
met een volgens hem conservatieve collega, tot uitspraken/roepen komt als "Spelling is toch absoluut onbelangrijk! Laten
we ons bij het schrijfonderwijs aan iets belangrijkers wijden, b.v.
het opzetten van een betoogje!", in de werkelijkheid moet ook
die leraar een ondergrens erkennen. Centrale toets- en exameninstanties stellen t.a.v. de spelling van door leerlingen geschreven
teksten nu eenmaal bepaalde eisen; de leraar-Nederlands die zich
van zijn verantwoordelijkheid bewust is, moet die eenvoudig
erkennen, en ze in zijn instructies aan en begeleiding van
leerlingen tot uiting brengen.
Echter, in ons onderwijssysteem heeft de leraar-Nederlands
het volste recht méér te vragen dan de juistbedoelde minimumeisen, of wèl de minimumeisen aan te houden maar er zware
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nadruk op te leggen. In die extra beslis-ruimte heeft de leraarNederlands de gelegenheid een eigen opstelling te kiezen. Op
grond van ervaring en overdenking meen ik bij benadering te
kunnen aangeven, welke overwegingen hem, eventueel deels niet
bewust, tot een bepaalde opstelling kunnen brengen. Ik noem
ze puntsgewijs:
1.

De eerste "set" (!) van overwegingen heeft betrekking op
de status van het fenomeen "spellingregel". Voor zover ik
weet zien alle of de meeste hedendaagse taalkundigen
spellingregels als technische afspraken; in simpele taal
uitgedrukt: "Je kunt het niet hebben dat de een de woorden
zus en de ander zo schrijft; daar moeten dus afspraken over
gemaakt worden". Als een leraar die visie deelt, zal hij
geneigd zijn spellingregels tamelijk ontspannen te doceren,
resp. het nakomen ervan te bewaken. Het zijn "praktische
dingetjes die je eventjes moet weten". Er bestaat echter ook
een andere visie op de status van spellingregels, die er
logisch niet maar psychologisch wel een tegenstelling mee
vormt, nl. de visie dat ze een, wat ik hier nu maar noem,
culturele status hebben. Leraren die een dergelijke visie
op spelling hebben zullen de spellingregels met veel meer
emotionele inzet doceren resp. bewaken dan hun taaltechnische antipoden, en het onderkoelde zinnetje over "praktische dingetjes" zal hun als uiting van onverschilligheid
voorkomen. Voor ik de tweede soort van overwegingen
aanstip moet ik ter wille van de duidelijkheid één tussenopmerking maken. Ik beschreef zojuist voorbeelden van gedrag
van leraren-Nederlands als voortvloeiend uit hun keus van
een basis-principe. Echter, zoals dadelijk zal blijken, wordt
het uiteindelijke gedrag van een leraar mede bepaald door
zijn keus op andere principiële terreinen dan het ene dat
nu aan de orde is geweest (nl. de status van spellingregels).

2.

Hier komt dan het tweede gebied waarop de leraar-Nederlands een principiële keus moet maken . Dit gebied omvat
de vraag in hoeverre hij zijn keus bij 1 ondergeschikt moet
maken aan de keus van het grote publiek, dat zich op zijn
beurt laat leiden door de culturele élite. In concreto: je kunt
als leraar-Nederlands en als taalkundige vinden dat spellingregels de status hebben van "praktische afspraken, meer
niet"; maar je kunt je tegelijkertijd voorhouden dat jouw
mening er niet zoveel toe doet omdát de niet taalkundig
geschoolde burgerij, die getalsmatig gezien ver in de
meerderheid is, er recht op heeft dat aan haar mening een
veel zwaarder gewicht wordt toegekend. Taal is immers het
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bezit van taalkundigen en "burgerij" gemeenschappelijk. Het
valt moeilijk te verdedigen aan de eerste groep het primaat
toe te kennen; de tweede groep lijkt daar meer recht op te
hebben.
Voor zover ik kan vaststellen huldigt de "burgerij", resp.
de culturele élite, minder het praktische dan het culturele
standpunt t.a.v. spelling (zie hierboven bij 1 ). Gevoegd bij
het juist beschrevene betekent dit dat een leraar voor wie
spellingregels emotioneel niet veel betekenen, ze desondanks ernstig kan nemen, als hij vindt dat hij meer de
opvattingen van de "burgerij" moet laten doorklinken in zijn
wijze van optreden dan die van hemzelf.
3.
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Er is nog een derde principiële keus die de leraar-Nederlands moet maken, en wel een pedagogisch-ideologische.
De keus komt er op neer dat hij positie moet kiezen tussen
de volgende twee uitersten: a. hij ziet zich als iemand die
op grond van zijn deskundigheid weet wat goed voor zijn
leerlingen is; b. hij ziet zich als iemand die zijn leerlingen
objectief moet voorlichten ook omtrent de diverse, hierboven
bij 1 en 2 genoemde opvattingen, maar die de uiteindelijke
keus expliciet aan de leerlingen moet overlaten. Ik meen
dat het duidelijk is dat de positie die een leraar in dit opzicht
kiest, het uiteindelijke onderwijsgedrag t.a.v. spellingregels
beïnvloedt.
Zoals ik heb aangegeven zijn er naar mijn mening dus drie
dimensies, die voor de uiteindelijke opstelling van een leraar
t.o.v. spellingregels van belang zijn. Dit is overigens een
situatie die voor het tot stand komen van waarde-oordelen
in het algemeen de normale is: relevante waarde-oordelen
kunnen in de werkelijkheid niet één-dimensionaal tot stand
komen. Belangrijker is het nog op te merken dat geen
enkele binnen elk van de dimensies te maken keus als juist
of onjuist beschouwd kan worden: alle keuzen vallen te
rechtvaardigen! Deze nuchtere constatering is volkomen in
strijd met de heftigheid waarmee personen vaak met elkaar
over het belang van "degelijk spelling-onderwijs", de
"(on)toelaatbaarheid van spelfouten" met elkaar in discussie
gaan. Maar misschien is dit, aan de andere kant, juist een
logisch gevolg van het feit dat in zulke debatten werkelijk
iedereen gelijk heeft!
Op zijn beurt is weer logisch gevolg van deze constatering
dat àls men een consensus in dezen zou willen bereiken, die
niet op de vermeende juistheid van één bepaalde opvatting
zou moeten berusten, maar op een zakelijk compromis.

7.1.2

Uitspraak

Voor zover mij bekend worden er door examen- of toetsinstanties geen normen t.a.v. de uitspraak van het Nederlands
aangegeven. Een oorzaak daarvan kan zijn dat het onderdeel
spreken in examens/ toetsen veel minder aan bod komt dan het
onderdeel schrijven.
Hoe dan ook, de leraar-Nederlands moet dus zelf een
standpunt kiezen. In scholen die de hogere sociale lagen van de
bevolking bedienen, zal hij daarbij geen probleem hebben, maar
in scholen waarbij het tegenovergestelde het geval is, wel. De
diversiteit van "uitspraken" kan daar groot zijn: regionale, sociale
en etnische varianten kunnen hier uitbundig aanwezig zijn. Moet
hij "alles goed vinden" of "ergens een grens trekken"? En als hij
het laatste wil: moet dan verstaanbaarheid het enige criterium
vormen of mogen er nog andere maten in het geding worden
gebracht?
Ook hier komt, voor zover ik kan zien, de uiteindelijke keuze
van een leraar tot stand door een, eventueel deels onbewuste,
opstelling in verschillende dimensies. Twee daarvan zijn de bij
"spelling" al genoemde dimensies 2 en 3. De derde heeft een
eigen inhoud, al is die verwant aan dimensie 1 bij "spelling". Hij
komt erop neer dat de leraar moet uitmaken of hij alle uitspraakvarianten, mits verstaanbaar, wil toelaten, of sommige wil
uitbannen. De leraar zal geneigd zijn het eerste standpunt in te
nemen als hij meent dat a) de status van een uitspraak-variant
overeenkomt met de status die een bepaalde sociale, regionale
of etnische groep heeft; en b) dat alle hier bedoelde groepen
dezelfde status behoren te hebben als de culturele élite. Het ligt
meer voor de hand het tweede standpunt in te nemen, als men
er ad b (ieder mens gelijke sociale status) een tegenovergestelde
mening op na houdt. Men maakt zich in het huidige politieke
klimaat niet populair door deze mening in het openbaar te
verkondigen, maar dit behoeft niet te verhinderen dat zij bij
velen leeft.
Analoog aan wat bij "spelling" werd opgemerkt zijn, afgezien
van de verstaanbaarheidseis, verder alle te maken norm-keuzen
m.i. te rechtvaardigen. Tegelijk, en misschien juist daardoor,
kunnen heftige meningsverschillen tussen individuen optreden.

7.1 .3

Woordgebruik

De structuur van de problematiek rondom de normen op dit
terrein is een combinatie van die bij 1.1 (Spelling) en 1.2
(Uitspraak). Ik demonstreer dit aan één (fictief) voorbeeldje: in
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een onderbouw klas schrijft een leerling in een oefen-sollicitatiebrief: "Ik ken dit niet uitvogelen". Hoe moet de leraar reageren?
Zijn mogelijkheden en onmogelijkheden kunnen gevat worden
m het volgende redeneerschema.
I.
"Het woord "ken" wordt door een toets- of exameninstantie
zeker fout gerekend. Dat zal ik dus ook moeten doen.
II. "Uitvogelen" is familiair. Ik kan het misschien origineel
vinden, en/of ik kan principieel van mening zijn dat iedereen
zich binnen de grenzen van het Burgerlijk Wetboek moet
kunnen uitdrukken als hem goeddunkt, de "burgerij" resp.
de ontvanger apprecieert het voorkomen van zo'n woord
in een sollicitatiebrief niet. Welke kant zal ik kiezen?
III 11 Als ik kies voor "fout", dan kan ik het woord a. fout
rekenen, b. aanstrepen, met een advies aan de leerling._"
11

Op te merken valt nog dat in de ingezonden-stukken-rubrieken
in dagbladen veel verschijnselen op dit terrein door, vaak boze,
lezers worden gesignaleerd. Daarbij worden gewoonlijk stellige
standpunten ("fout!") ingenomen. Dit neemt niet weg dat,
objectief gezien, er speling in het toe te stane keuze-geheel
mogelijk is. Als men als "rekkelijke" in een bijeenkomst van
"preciezen" van zijn tolerantie getuigt, mag men rekenen op zeer
verontwaardigde reacties. Deze, gelukkig door mij voorziene,
ervaring is mij zelf enige jaren geleden deelachtig geworden.

7.1 .4

Conventies bij tekstsoorten

De oogst van het in de vorige sub-paragrafen gedane voorwerk
kan nu worden binnengehaald. We kunnen het laten bij de
constatering dat de problematiek hier gestructureerd is analoog
aan die bij spelling.

7.2

Mogelijke standpunten t.o.v. taalzuiverheidsnormen

De keuzen op dit terrein worden bepaald door twee strijdpunten.
Het eerste strijdpunt luidt: moet men taal eerde_r zien als
een statisch dan wel als een dynamisch verschijnsel? Een voorkeur
voor het eerste standpunt houdt in dat men nieuwvormingen die

het gevolg zijn van semantische verschuivingen of van foutieve
grammaticale analogieën als fout brandmerkt. Fout zijn dan b.v.
(semantische verschuiving) "expertise" als synoniem voor
"deskundigheid"; een "expertise" was in het Nederlands tot
.nu toe een "rapport opgesteld door een deskundige";

(grammaticale verschuiving) "handvaten'' i.p.v. "handvatten";
het hypercorrecte "hen" (i.p.v. "hun") dat honderdvoudig in
o.a. de grote dagbladen voorkomt; ook klemtoonwisselingen als uniform" i.p.v. "uniförm", interview" i.p.v. intervièw".
Een neiging tot het dynamische gezichtspunt houdt in dat men
t.a.v. dergelijke verschuivingen een ontspannen standpunt
inneemt, in de geest van: "Zo is het altijd met taal gegaan. Wat
vroeger fout was ("tenen" i.p.v. teeën", "groente" voor iets dat
totaal niet groen is, b.v. rode kool) is nu goed. De taal kraakt
steeds door zijn voegen heen".
Het tweede strijdpunt houdt de vraag in of men zijn taal
vooral als nationaal bezit moet zien of niet. In het eerste geval
zijn anglicismen en germanismen, evenals onversneden Engelse
woorden, te verwijderen indringers, in het tweede geval wordt
daartegenover een veel soepeler standpunt ingenomen.
Welke keuzen leraren-Nederlands als taalkundigen t.a.v. deze
twee strijdpunten kunnen maken, is nu wel duidelijk. Welke
keuzen zij werkelijk maken, kan ik niet overzien. Wel schat ik
dat hun standpunten gemiddeld iets méér in de richting van
"dynamisch" en "niet-nationaal-georiënteerd" zullen liggen dan
de gemiddelde standpunten van de burgerij. Overigens geldt
dan weer dat de leraar-Nederlands zijn vak-standpunt kan
wijzigen op grond van overwegingen zoals die in par. 7 .1.1 bij
2 en 3 genoemd zijn.
Het is nuttig te constateren dat op dit terrein vooral door
"statischen" en "nationaal-georiënteerden" uiterst agressieve
standpunten kunnen worden ingenomen, waarbij krachtige
termen als "taalbederf", "taalmishandeling" of"taalverloedering"
kunnen worden gebezigd. Evenals bij eerder aangestipte kwesties
heb ik geen bezwaar tegen het innemen van negatieve standpunten in dezen (ze komen voort uit een keuze die te rechtvaardigen
is), maar ik zou wensen dat dit met wat minder heftigheid
gepaard ging (andere keuzen moeten toch ook gerespecteerd
worden) . Waarschijnlijk is dit echter een vrome wens, omdat de
twee essentiële aspecten van het probleem: gewoonteverandering
en aantasting van het nationaal bezit, in sommige mensen juist
hevige emoties plegen los te maken.

7.3

Mogelijke standpunten t.o.v. de communicativiteit van
teksten

Bij de toepassing van communicat1v1teits-normen op door
leerlingen geschreven of uitgesproken teksten zal de ene leraarNederlands anders te werk kunnen gaan dan zijn collega. Wat
dat betreft is de situatie hier weer gelijk aan die op de eerder
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aangestipte terreinen. In dit geval komt er wel iets bij, nl. dat
de verschijnselen waarop die normen betrekking hebben, moeilijk
te concretiseren zijn. Op een terrein als spelling, b.v. is dat
gemakkelijk: het valt niet moeilijk om te concretiseren wat een
spelfout is. Op de andere aangestipte terreinen - bijv. woordgebruik - kan dat misschien hier en daar wat moeilijker gaan, maar
toch is het m.i. niet echt problematisch om aan te geven wat er
aan de hand is met het woord "uitvogelen" in de context van een
sollicitatiebrief (zie par. 7 .1.3). Wèl moeilijk is, zoals gezegd, het
concretiseren van communicativiteits-normen. Over wat voor
verschijnsel hebben we het nu precies als we de normen "begrijpelijkheid" en "overzichtelijkheid" ter tafel brengen? Een
antwoord op die vraag vereist langdurige discussies tussen vaklui
aan de hand van een aantal voorbeelden, waarvan onzeker is of
ze tot een aanvaardbaar resultaat zullen leiden.
Mijn conclusie t.a.v. dit punt luidt derhalve dat communicativiteitsnormen belangrijk zijn, dat ze de leraar-Nederlands
dwingen tot een positie-keuze, maar dat die keuze noodgedwongen een "wazige" is. Dit laatste moet dan ook gelden voor aldan-niet publieke stellingnames waarbij communicativiteitsnormen in het geding worden gebracht, b.v. als in een dagblad de
"onbegrijpelijkheid van veel ambtelijke teksten" aan de orde
wordt gesteld.

7.4
7.4 .1

Zijn speciale maatregelen nodig?
Eventuele maatregelen van de overheid

Overheidsinstanties zouden meer of scherpere norm-eisen kunnen
stellen in één of meer van de besproken sectoren, b.v. in die van
de spelling of de taalzuiverheid . Omdat de overheid zich
daardoor, zoals hierboven aangegeven, in een mijnenveld van
controversen zou gaan begeven, zou een dergelijk beleid alleen
gerechtvaardigd zijn als in brede kringen vast zou staan dat er
sprake was van een of ander groot en ernstig probleem. Dit lijkt
mij op dit moment niet het geval te zijn. Wel zijn er in ons
taalgebied groeperingen, zoals het Genootschap "Onze Taal", die
ernstige waarschuwingen laten klinken; maar zover ik kan
schatten vinden die waarschuwingen geen sterke weerklank bij
een meerderheid van de bevolking.

7.4.2

Eventuele maatregelen van "de professie"

Met "de professie" bedoel ik de Nederlandse taal- en taalgebruiks64

kundigen, en de leraren-Nederlands.
Om dezelfde redenen als in par. 7.4.1 zijn aangegeven zou
"de professie" geen verscherpt norm-beleid moeten overwegen.
Wel zou ze, naast haar vanzelfsprekende taak bij leerlingen en
burgers interesse levend te houden voor goed taalgebruik, een
nieuwe taak op zich kunnen nemen. Die zou zijn: leerlingen en
het publiek op een begrijpelijke wijze in kennis brengen met de
taalkundige en sociolinguïstische inzichten, die helderheid kunnen
verschaffen over de aard en de achtergronden van de vele
discussie- en twistpunten die hierboven kort werden aangeduid.
Taal(gebruiks)kundigen en organisaties van leraren-Nederlands zouden daartoe hun inzichten moeten coördineren.
Het produkt van zulk een samenwerkingsproject zou b.v.
een voor het grote publiek toegankelijke publikatie of t.v.presentatie kunnen zijn, en een bij het onderwijs-Nederlands te
gebruiken module. Gunstige gevolgen van zulk een informatieen leerstofbeleid zouden, op langere termijn, o.a. kunnen zijn,
dat leerlingen en publiek wat genuanceerder, "completer" en
met meer begrip voor afwijkende meningen hebben leren denken
over "goed en slecht taalgebruik".

8

Prof. dr. S. Verrept

Mij een (taal)zorg? Behoeften en rol van bedrijven en
andere organisaties i.v.m. het Nederlands 1
Zijn gipsplaten agglomeraten of niet? Over die vraag wordt
momenteel een proces gevoerd. Het gaat hier om veel geld. De
betrokken firma heeft dan ook niet alleen een jurist maar ook
een ingenieur en een taalkundige ingeschakeld.
Hoe wordt "charcuterie fumée non amylacée" vertaald? Op zo'n
manier dat dit in het hele Nederlandse taalgebied begrepen en
aanvaard wordt? Want je kunt toch niet twee etiketten laten
drukken.
Is deze bepaling helemaal waterdicht? Ze kan toch niet op
verschillende manieren geïnterpreteerd worden, want dat mag
echt niet.
Dit zijn een paar vragen waarmee ik de laatste tijd vanuit
het bedrijfsleven werd geconfronteerd. De laatste, die over de

Zie over dit onderwerp ook "Dat ik voor niets goed ben?", te verschijnen
in Ons Erfdeel, 1990.
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waterdichte bepaling in een contract, werd gesteld vanuit een
rijdende auto door een zakenman die tijdens de rit ineens heel
ongerust was geworden.
De meeste vragen die je krijgt, zijn echter veel eenvoudiger. Een die veel gesteld wordt, is "Hoe schrijf je dat?", alsof er
geen woordenboeken en andere hulpmiddelen zouden bestaan ...
Uit dit alles moeten wij vooral niet concluderen dat onze
bedrijven zich grote zorgen maken over goed taalgebruik. Dat
is in het Nederlandse taalgebied niet vaak het geval, evenmin
trouwens (voorzover mijn ervaring reikt) als elders. Zakenlieden
hebben wel andere dingen aan hun hoofd. Dat is o.m. te merken
aan de meeste zakenbrieven en rapporten. Zoveel aandacht krijgt
de taal dus niet, maar zo nu en dan wordt men zich ervan bewust
dat verkeerde taalhantering negatieve gevolgen kan hebben. Als
je een miljoen gulden exportsubsidies terug zou moeten betalen
bijvoorbeeld, zoals de firma Kühne en Heitz, en dat het gevolg
is van - ik citeer de heer Kühne in een gesprek met De Volkskrant, 19 juni 1987 - 'een interpretatieverschil over punten en
komma's'.
Waar liggen nu, wat de taal betreft, de behoeften bij onze
bedrijven en andere organisaties? Ik zie twee categorieën:
de behoefte om met elke taal die gehanteerd wordt (en zeker
met de eigen taal) een zo ruim mogelijk gebied te kunnen
bestrijken;
de behoefte om duidelijk, snel en genuanceerd te kunnen
formuleren, respectievelijk om boodschappen te ontvangen
die helder, bondig en genuanceerd zijn.
En wat verwachten zij van de taalkundigen en van de overheid?
In de eerste plaats dat de "taalinstructies" duidelijk zijn en
consistent. Zij wensen ook een zo groot mogelijke eenvormigheid binnen het Nederlandse taalgebied. Ze willen, zeker wat
conventies betreft als spelling en officiële benamingen, ondubbelzinnige voorschriften. En ze willen ook voor het "gewone" taalgebruik, weten wat "juist" is.
Uiteraard zullen ze van de aangeboden norm uit slordigheid
of strategische overwegingen dikwijls afwijken: een futuristische
spelling kan effect sorteren (Callewaert, 1989) en een reclameboodschap in het dialect evenzeer. Maar in andere gevallen komt
het erop aan de norm te volgen en dus moet die duidelijk zijn,
duidelijk maar dat niet alleen.De instructies aan de taalgebruiker,
zo hoor ik telkens weer door mensen in bedrijven zeggen, moeten
ook "serieus" zijn. Ze mogen elkaar niet tegenspreken en ze
moeten als redelijk overkomen. Zo wordt de dubbele spelling
die ons nu al sedert 1954 teistert en die o.m .. voor het prestige
van onze taal zo negatief is, ook en zeker in onze bedrijven
algemeen afgewezen.

Voor de gemiddelde burger is spelling overigens taal, hoezeer
wij dat ook mogen betreuren. Wie slecht spelt, beheerst dus zijn
of haar taal niet en die zal dus ook wel in tal van andere
opzichten niet veel waard zijn ... denkt de werkgever. De tole.rante
taalleraar, die terecht vindt dat een spelfout niet zo belangrijk
is, moet dan ook weten welke gevolgen zijn houding kan hebben
voor de sollicitant.
Het gevoel van onzekerheid dat de meeste taalgebruikers
sedert 1954 op het gebied van de spelling hebben, leidt tot
algemene onzekerheid i.v.m. onze taal. Zo vaak hoor je dan ook
dat niets vaststaat in het Nederlands. En er wordt dan verwezen
naar het Frans, waarvoor bijzonder strenge normen gehanteerd
worden, maar die zijn tenminste "duidelijk". En de spelling van
het Engels is al zo lang niet veranderd, dat is dus wel een ideale
taal...
Spelling is geen taal. Wij kunnen proberen dat aan de
gemiddelde burger duidelijk te maken. Maar wij moeten ook
rekening houden met zijn reacties.
Telkens weer hoor ik deze opmerking, die in de oren van
veel taalkundigen misschien simplistisch klinkt: schaf een van
die twee spellingen af, om het even welke, en laat de spelling
voor de rest met rust. Het bedrijfsleven houdt helemaal niet van
frequente spellingsveranderingen, om duide.lijke economische
redenen.
De instructies moeten 'serieus' zijn. Dat is een pleidooi voor
gedegen wetenschappelijk onderzoek (het werk aan de ANS bij-voorbeeld moet worden voortgezet) maar ook een oproep tot
de taalkundigen om hun academische discussies en meningsverschillen zoveel mogelijk binnenskamers te houden. Die discussies zijn op zichzelf vaak belangrijk maar de 'gewone' taalgebruiker, die met de taal leeft en niet ervan, heeft er meestal geen
boodschap aan. Ook de patiënt zal er in de meeste gevallen niets
aan hebben als de arts hem uitvoerig vertelt dat er over zijn
ziekte drie hypothesen bestaan en vier mogelijke therapieën, dat
er voor elke therapie iets te zeggen valt enz. De patiënt wil voor
alles weten welke therapie volgens de artsen op dit ogenblik de
beste is. Dat interesseert hem. Hij wil de beste therapie, en
hopelijk is de keuze van de artsen gefundeerd.
Omnis comparatio claudicat, maar toch: wie de taal ellce dag
gebruikt als één van zijn werkinstrumenten, is een beetje
vergelijkbaar met die patiënt en de taalkundigen met de dokter. Uiteraard mag en moet er in het onderwijs op gewezen
worden dat de taal een dynamisch verschijnsel is, dat ze leeft en
evolueert. Het is bijzonder zinvol en verrijkend te wijzen op de
(schoonheid van) de regionale varianten en duidelijk te maken
dat het om fundamenteel gelijkwaardige taalsystemen gaat.
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Maar de gemiddelde burger weet wel beter. Hij weet dat dit in
de praktijk niet werkt. "My fair lady" wist het ook. Met haar
taaltje kon zij geen verkoopster worden in "een chique bloemenwinkel". En de gemiddelde Vlaamse niet-litteraire auteur kan
je vertellen dat zijn manuscript in Nederland niet aanvaard wordt
als hij niet ten minste accepteert dat zijn taalgebruik zal worden
aangepast. Dat zijn feiten. Niet zo lang geleden werd een jong
ingenieur die bij een Antwerpse multinational gesolliciteerd had,
niet aangenomen op grond van zijn dialectische uitspraak. Het
onderwijs was toleranter geweest voor hem en had hem meteen
kansen ontnomen.
Bedrijven klagen vaak over de gebrekkige taalbeheersing
van sollicitanten en werknemers, ook als die een hogere opleiding
hebben genoten. Nogal eens blijken die klachten overdreven of
zou het niveau van de klagers zelf gerust ook heel wat hoger
mogen zijn.
Maar toch. Wie een staffunctie vervult bijvoorbeeld en dus
7 5 à 95% van zijn of haar tijd aan communicatie besteedt
(Lesikar, 1980), zou niet alleen behoorlijk moeten kunnen spellen
maar ook de taal met succes moeten kunnen hanteren in moeilijke, in delicate situaties. Zo iemand moet niet alleen heel exact
kunnen formuleren maar ook diplomatiek, moet kunnen
nuanceren en verschille.nde taalregisters beheersen. Er wordt
immers veel onderhandeld, in de ruimste betekenis van het
woord, e.n onze maatschappij is zo complex.
Waar leer je dat? Als je geluk hebt, thuis in de eigen familiekring. Maar ook op school, en sommigen moeten het wel in
zeer grote mate van de school hebben. Gelukkig de jonge mensen
die worden opgeleid door leerkrachten die een goed taalvoorbeeld zijn, die eisen durven te stellen, die aanmoedigen en ook
op fouten wijzen, die de kans geven om een hoger niveau te
bereiken.
Wij hebben behoefte aan leertrachten die proberen alle
jonge mensen tot grotere mondigheid te brengen, maar die ze
ook met schoonheid confronteren, die "les grands auteurs" tot
leven kunnen brengen, die aanzetten tot lezen en tot zelf creatief
zijn. Hopelijk slagen die leerkrachten er ook in om hun leerlingen en studenten op een genuanceerder en meer gefundeerde
manier over taal te laten denken en oordelen dan tegenwoordig
meestal het geval is.
Dergelijke veeleisende leerkrachten moeten gedragen worden

door een gemeenschap, op school en daarbuiten. De successen
van de exacte wetenschap, van de techniek hebben ertoe geleid
dat de nadruk steeds meer is gaan liggen op de betavakken. Ze
genieten een groot prestige, vaak o.m. ten koste van de
taalvakken. Is het geen tijd voor een nieuwe, harmonische bena68

<lering, waarin deze beide pijlers van een volwaardige opleiding
dezelfde aandacht en waardering krijgen? Misschien zullen personen en bedrijven daarna minder geld en energie hoeven te
stoppen in dure bijscholingen, met veelal dan nog maar een heel
beperkt resultaat...
Hier ligt een taak voor de overheid. Ze moet, meen ik - en
mijn mening is gebaseerd op zeer vele contacten met het bedrijfsleven - alles in het werk stellen om het ambt van (moedertaal-)leraar en van onderwijzer (de moedertaalleraar bij
uitstek) aantrekkelijker te maken. Ze moet o.m. ook het literatuuronderwijs en dus ook -onderzoek stimuleren, strategieën
(laten) ontwikkelen om de Qonge) mensen tot meer lezen aan
te zetten. Ik zeg dit als taalkundige en als iemand die alleen
Zakelijke Communicatie doceert aan een Economische faculteit,
als iemand die professioneel niets met literatuur te maken heeft
maar steeds meer gaat geloven in de zin en het nut van een
litteraire en algemene vorming.
De middelen waarover de overheid en zeker die waarover
de Taalunie beschikt, zijn beperkt. Naast de taal zijn nog zoveel
andere dingen van levensbelang voor onze gemeenschap. Laten
wij vooral selectief zijn en de middelen goed besteden (zie ook
Verrept, 1990).
Het idee om een databank voor taaladvisering op te zetten
(Geerts, Smedts) verdient m.i. alle steun. Onze universiteiten
kunnen worden ingeschakeld voor het wat fundamentelere
onderzoek. Dat werkt kostenbesparend. Men doet daar bij
voorkeur aan beschrijvende taalkunde, en zo hoort het ook. Die
kan en moet de basis vormen voor normatieve uitspraken.
En er zijn nog tal van mogelijkheden, die weinig geld hoeven
te kosten. Zo zouden Nederland en Vlaanderen voor het Nederlands gemeenschappelijke leerboeken kunnen samenstellen.
Het lijkt mij weinig zinvol om het gebruik van zulke handboeken
op te leggen, maar de overheid zou daartoe kunnen stimuleren.
Voor het samenstellen zou een beroep kunnen worden gedaan
op de beste docenten uit Noord en Zuid. Geen enkele uitgeverij
zou zich benadeeld hoeven te voelen, want de boeken zouden
door een Nederlandse en een Vlaamse uitgeverij samen kunnen
worden uitgegeven. Ook voor andere vakken is zoiets mogelijk
of zou men ten minste (meer) terminologische afspraken kunnen
maken. Laten wij ervoor zorgen dat de beschikbare middelen
maximaal renderen, niet alleen financieel maar ook "menselijk".
Een belangrijk auteur in mijn eigenlijke vakgebied is Charles
Parkhurst. De titel van zijn belangrijkste publikatie luidt
"Business Communication for better human relations". De betekenis van het woord rendement moet vooral niet te eng worden
opgevat.
69

Biblîografie
Callewaert, Van communicatiebureau naar kommunikatieburo. In: Ad
Rem, augustus, 1989,p.42.
Lesikar, R. Business communication, Richard D. Irwin,inc, Home"
wood, 1980,p.5.
Verrept, S. "Dat ik voor niets goed ben?" in: Ons Erfdeel, 1990
(te verschijnen).

9

Discussie tweede groep

De heer Kaashoek: Wijzen beide inleiders het taalnormensysteem,
dat op dit moment in het onderwijs wordt gehanteerd, af?
De heer Ten Brinke: Ik niet. Ik zie de leraar Nederlands als
iemand, die te maken heeft met bepaalde ondergrenzen, die
niet door hem, maar door maatschappelijke krachten, die gezag
hebben, in het leven zijn geroepen. Er zijn gewoon bepaalde
regels, waarachter de leraar Nederlands zich zonder meer moet
opstellen. Ik denk in dit verband aan het Groene boekje. Hij mag
daartegen op bij voorbeeld congressen best fulmineren, maar
m zijn beroepsgedrag moet hij dit aanvaarden.
De heer Kaashoek: In de praktijk blijkt, dat dit niet gebeurt.
De heer Ten Brinke: Dit zou een vorm van burgerlijke
ongehoorzaamheid kunnen zijn. Dat mag je doen, als je de wet
wilt veranderen. Het mag echter alleen maar als een symbolische
actie gebeuren. Ik vind, dat geen effectieve acties mogen worden
gevoerd.
De heer De Rooi}: Ik sta achter het project, dat de heer Ten
Brinke heeft geschetst. Ik zou mij onmiddellijk als medewerker
willen opgeven, als mijn huidige werkgever dat zou toestaan. Ik
heb wel het idee, dat de heer Ten Brinke zich het wat te
eenvoudig voorstelt. Hij sprak over een boek, een televisieprogramma, dat aan deze materie moet worden gewijd. Ik denk, dat
de nodige boeken en de nodige televisieprogramma's aan deze
materie moeten worden gewijd. Het lijkt mij overigens erg
belangrijk, dat taalgeleerden zich hierover uitspreken.
De heer Daems: Wanneer men het heeft over normen inzake
taalonderwijs, is men vaak geneigd om te zeggen: het is correct
of het is verkeerd. De normen voor correct Nederlands worden
afgeleid uit wat een of andere culturele elite als normen
beschouwt. In de maatschappij zie ik een veelheid van normen
functioneren. Soms kan het wel eens goed zijn af te wijken van
de normen van de culturele elite. Ik wil in dit verband een
voorbeeld noemen. In de advertenties van C.& A. in België wordt
vaak het woord "kleedje" gebruikt. Alle leraren Nederlands in
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Vlaanderen proberen dit woord bij de kinderen af te leren.
Waarom wordt niet het woord "jurk" gebruikt? Bij gebruikmaking
van het woord "kleedje" wordt beter verkocht. Vanwege communicatieve normen wordt afgeweken van de ideële norm. Laten
wij het, als wij het hebben over normen, niet al te simpel stellen.
Wij moeten niet net doen, alsof wij kunnen volstaan met een
enkele norm, voor iedereen en overal geldend.
De heer Verrept: Ik wijs erop, dat 15 minuten te kort is voor
dit soort zaken. Ik pleit voor een duidelijke norm, als het even
kan een serieuze norm, die berust op degelijk onderzoek.
Iedereen heeft overigens het recht om van die norm af te wijken,
en wel om allerlei redenen. Een van die redenen kan van
strategische aard zijn. Spelling is een typisch voorbeeld. Tegen
de taalgemeenschap moeten wij zeggen: dit is de officiële
spelling. Ten overvloede merk ik op, dat het moet gaan om één
spelling. Ik ben niet bereid op dit punt mijn leven te geven, noch
voor de progressieven, noch voor de conservatieven. Het is mij
compleet om het even. Het is duidelijk, dat afwijken van de
normen communicatief bijzonder goed kan werken. Het ene sluit
het andere absoluut niet uit.
De heer Van den Toorn: Er is ook sprake van onbeslisbare
zaken. Ik wijs op "zijn gekomen" en "gekomen zijn". Men kan
wel zeggen: dat is het mooiste en het beste, maar steeds weer
volgt dan de vraag: wat wordt het meest gedaan? Onderzoek kost
tijd en geld.
De heer Ten Brinke: De situatie, die de heer Verrept schetste,
ken ik in mijn eigen instituut ook. Scheikundigen en natuurkundigen hebben gehoord, dat ik Neerlandicus ben, en komen met
de vraag, wat nu goed en fout is. Meestal zijn beide varianten
goed, maar het hangt ervan af, tot welke subgroep je wenst te
behoren. Als je tot de academisch-preciezen wenst te behoren,
dan moet je vooral het ene zeggen. Wil je behoren tot de groep,
die probeert gewoon te praten - in een verhandeling of
dissertatie - dan moet je voor een andere vorm kiezen. Het lukt
mij nu, aan hen duidelijk te maken, dat een culturele keuze moet
worden gemaakt. Ik laat die aan hen over. Overigens werkt het
normatief, want zij kiezen natuurlijk altijd voor de preciezen.
Ik heb overigens mijn plicht gedaan. Ik ben niet opzettelijk
normatief geweest, maar descriptief. Ik werd door hen normatief
gebruikt.
De heer De Rooi}: Tot de heer Van den Toorn kan ik nog
zeggen, dat "gekomen zijn" het meest wordt gebruikt in de
gesproken taal en "zijn gekomen" in de geschreven taal. Dat staat
in de ANS!
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10 Dr. G. Verhoeven
Spelling tussen anarchie en voorschrift 1
10.0

Preliminaire overweging

Dit artikel is bedoeld om een voorstel te presenteren en te
beargumenteren voor een beregeling van de Nederlandse
spelling. Het gaat daarbij niet om de inhoudelijke aspecten van
de beregeling, maar om het formele kader. Omdat er zowel
onder leken als neerlandici vele onjuiste denkbeelden bestaan
over interne maar vooral ook externe aspecten van onze spelling
en die van de ons omringende cultuurtalen (Frans, Duits en
Engels), is het noodzakelijk een redelijk uitvoerig exposé te geven
van een aantal feiten. Dat exposé moet beschouwd worden als
de noodzakelijke voorwaarde om de argumenten voor het voorstel
dat ik zal presenteren, volledig begrijpelijk en aannemelijk te
maken.

10.1

Inleiding: de mythen

De spellingdiscussie in Nederland en Vlaanderen kenmerkt zich
door een zeer grote constantie. 2 Hetzelfde type argumenten dat
bijvoorbeeld in de jaren dertig werd gehanteerd toen de spellingMarchant, een uitwerking van de spellingvoorstellen van
Kollewijn, als alternatief voor de spelling De Vries en Te Winkel
ter discussie stond, werd opnieuw gebruikt rond 1970 bij de
discussie over de voorstellen van de commissie Pée-Wesselings
en het afgelopen jaar naar aanleiding van de presentatie van de
voorstellen van de Werkgroep ad hoc Spelling van de Nederlandse
Taalunie. Ook discussies over spellingverandering in andere
landen zoals Duitsland, Frankrijk of de Verenigde Staten van
Amerika laten een vergelijkbaar patroon zien.
Steeds stellen voorstanders van verandering dat de vigerende
spelling onnodig moeilijk en inconsequent is. Terwille van het
lerende kind is het noodzakelijk een verdere systematisering die

Ik bedank Wolfgang Herrlitz, Wolfgang Mentrup, Piet Verhoeff, Wim
Zonneveld en Wieger Zwanenburg voor de nuttige informatie die ze

mij verstrekt hebben.
2

Ik zal in het vervolg - om stilistische redenen - soms spreken over
Nederland en Nederlands, waarbij ik dan normaliter steeds doel op het
gehele Nederlandse taalgebied.
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tevens een vereenvoudiging is, door te voeren. De tegenstanders
van verandering wijzen erop dat de spelling een cultuurgoed is:
de literatuur van een taalgebied is erin vastgelegd. Wijziging van
de spelling zou de band met het verleden verbreken en leiden
tot het teloor gaan van een belangrijk stuk beschaving. Per
taalgebied kan de invulling enigszins verschillen. Zo wijzen
Duitsers op de belangrijke rol van de zogenaamde Groszschreibung voor het Duitse denken. Opheffing ervan zou leiden tot
het ontstaan van tal van ambiguïteiten. Fransen wijzen in
navolging van Descartes op de zogenaamde 'clarté' en 'beauté'
van het Frans, waar een spellingverandering afbreuk aan zou
doen, onder andere doordat er zeer veel homografen zouden
ontstaan.
In Nederland spelen in de discussie nog drie opvattingen
een rol die - zover ik weet - in andere landen niet voorkomen.
Dat is alleerst het idee dat onze spelling alsmaar verandert,
zo ongeveer elke tien à twintig jaar, en dat wij daarmee in de
wereld een unieke positie innemen (vgl. o.a. Hermans 1972, p.
195 ). De uniciteit van die positie wordt niet positief gewaardeerd,
integendeel zij wordt gezien als een blijk van de ongewenstheid
om niet te zeggen de belachelijkheid ervan. De spellingen van
het Engels, Frans en Duits zouden al sinds het begin van de
zeventiende eeuw niet of nauwelijks meer veranderd zijn. Daarom
zouden Shakespeare en Corneille nog perfect leesbaar zijn in
de oorspronkelijke spelling. Eventuele acties van voorstanders
van spellingwijziging, voor zover die - sporadisch - al voorkomen,
krijgen in het buitenland uiteraard geen enkele kans, omdat het
cultureel bewustzijn in de ons omringende culturen groter is dan
bij ons (Mulisch 1985, pp. 40-42, Hermans 1972, p. 196). Respect
voor de eigen literaire traditie zorgt ervoor dat de veranderaars
geen voet aan de grond krijgen.
Ten tweede denken velen dat het Nederlandse taalgebied
een van de weinige of zelfs het enige is waar soms meer dan een
spellingvariant per woord is toegestaan (de voorkeurspelling en
de nakeurspelling).
Tenslotte bestaat vooral bij de meer ingewijden het idee dat
vrijwel alleen voor het Nederlands de spelling wettelijk is
geregeld. In Frankrijk zou weliswaar de Académie Française, een
semi-overheidsinstelling, de spelling volledig hebben vastgelegd,
maar in de Duitstalige en in de Angelsaksische wereld zou zo'n
autoriteit ontbreken. Woordenboeken als de Duden, de Webster
en de Oxford English Dictionary zouden stilzwijgend als autoriteit
worden erkend.
Ik hoop in de volgende paragrafen aan te tonen dat deze
drie opvattingen grotendeels onjuist zijn: de spelling van de ons
omringende cultuurtalen is ook onderhevig (geweest) aan wijzigin76

gen; ook bij onze buren bestaan spellingvarianten en de invloed
van de overheid op de spelling is er groter dan men gemeenlijk
denkt. Ik hoop tevens aannemelijk te maken dat overheidsinvloed
gewenst is. Voor het Nederlandse taalgebied betekent dat dat
de Nederlandse en de Belgische of Vlaamse overheid in overleg
de spelling van het Nederlands moeten regelen. In concreto komt
dat erop neer dat de Nederlandse Taalunie belast moet blijven
met de vaststelling van onze spelling.

10.2

De feiten

10.2.1

10.2.1.1

Overzicht van de geschiedenis van spellingwijziging en -beregeling in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland en
Amerika
Inleiding: de drie stadia

De geschiedenis van spellingveranderingen en -beregelingen
kent tussen het einde van de middeleeuwen en het midden van
de twintigste eeuw twee belangrijke stadia en één tussenstadium.
Wellicht kunnen we op dit moment spreken over een vierde
stadium, maar het lijkt mij nog te vroeg om - gegeven alle
onzekerheden - van de laatste decennia al duidelijk aan te geven
wat hun rol zal zijn in de geschiedenis van de spelling. Daarom
behandel ik de meest recente periode niet in dit historische
overzicht, maar in paragraaf 10.2.2: De huidige stand van zaken.
Het eerste stadium, dat loopt van het einde van de
middeleeuwen tot ongeveer het midden van de achttiende eeuw,
wordt gekenmerkt door het ontstaan van een tamelijk uniforme,
nationale spelling. Verschillende factoren hebben het ontstaan
daarvan bevorderd: het ontstaan van nationale staten, de
uitvinding van de boekdrukkunst, het voorbeeld van het Latijn.
Het is duidelijk dat niet al die factoren overal een even grote
rol hebben gespeeld. Duitsland was in de achttiende eeuw nog
niet verenigd en de Verenigde Staten bestonden nog niet als
onafhankelijke natie.
Het tweede stadium, dat loopt van het midden van de
achttiende tot ongeveer het midden van de negentiende eeuw,
wordt gekenmerkt door consolidatie van de eerder ontstane
spelling. Eventuele wijzigingen zijn etymologisch gemotiveerd.
Belangrijke factoren daarbij zijn de nog belangrijkere rol van
de nationale staten, de daarmee samenhangende verdwijnende
rol van het Latijn en de opkomst van de historisch~comparatistische taalwetenschap. Ook hier kunnen we per land verschillen
constateren, onder andere in tempo.
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Het derde stadium, dat loopt van het midden van de negentiende eeuw tot ongeveer het midden van de twintigste eeuw, wordt
gekenmerkt door een voortdurende roep om verandering en zeer
heftige discussies daarover. Belangrijke factoren daarbij zijn de
invoering van de algemene leerplicht, de verdergaande
democratisering en het ontstaan van de structuralistische
taalwetenschap met zijn scheiding tussen synchronie en diachronie
en tussen de taalkundige beschrijvingsniveaus: syntaxis,
morfologie en fonologie (cf. De Rooij en Verhoeven 1988, p. 75).
De roep om verandering doet zich voor bij ons en in alle landen
om ons heen. Het verschil is gelegen in de heftigheid van de
discussies en vooral in de resultaten die de veranderingsgezinden
hebben bereikt.
Op het moment lijkt er weer sprake te zijn van een zekere
consolidatie, onder invloed van onder andere de grotere aandacht
voor de lezer in plaats van voor de schrijver en door de
veranderde taalkundige opvattingen: de generatieve fonologie.
Tegelijk lijkt er sprake te zijn van een succesrijker streven naar
verandering, onder andere door een minder emotionele
benadering van het fenomeen spelling. Zoals gezegd, het is nog
te vroeg om deze beide tendensen te evalueren. Vandaar dat ik
mij in deze subparagraaf zal beperken tot de drie eerstgenoemde
stadia.

10.2.1.2

Het ontstaan van een min of meer uniforme spelling
(ca. 1550 - ca. 1750)

Nederland en Vlaanderen
In Nederland komt in de zestiende eeuw een stroom op gang
van boeken die de grammatica en/of de spelling willen vastleggen.
Aanvankelijk waren dat boeken over de spelling van een bepaald
dialect, zoals de methode van Joos Lambrechts uit 1550, die
uitging van zijn eigen Gentse dialect.. Pontus de Heuiter was de
eerste die streefde naar een bovengewestelijke spelling met zijn
Nederduitse Orthographie uit 1581. Vele anderen, zoals Kiliaen,
Spiegel, Hooft, Vondel, De Hubert en Ampzing volgen (zie voor
een beknopt overzicht Booij et al. 1979, pp. 38-45). De discussie
spitste zich toe op twee verschijnselen: (1) de spelling van de
zogenaamde lange en korte vocalen en (2) de gelijkvormigheid.
De vraag bij (1) was niet alleen hoe de vocaalkwaliteit aangegeven
moest worden: door middel van verdubbeling (cf. paar) of door
middel van toevoeging van een e (cf. paer), maar vooral of de
vocaal ook in open lettergreep moest worden voorzien van een
kwaliteitsaanduider (cf. paaren of paeren versus paren). De vraag
bij (2) was of men moest schrijven paart of paert dan wel paard
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of paerd.
In de loop van de achttiende eeuw waren deze discussies
beslecht, met als winnaars de schrijfwijzen die wij nog steeds
hanteren. Ook onze spelling van de werkwoordsvormen en die
van bijvoorbeeld de lange en korte ei/ij heeft in de achttiende
eeuw haar beslag gekregen, onder invloed van vooral Moonen
en Ten Kate. Zonder dat er sprake was van enigerlei officiële
beregeling, bestond er in de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden in de achttiende eeuw een redelijke uniformiteit
op spellinggebied. De aldus gegroeide consensus is later in de
Franse tijd door Siegenbeek vastgelegd.
In Vlaanderen was gedurende diezelfde periode in mindere
mate een consensus ontstaan. Bovendien kende de discussie daar
een andere uitslag. Zo heeft daar niet de verdubbeling van de
vocaal als kwaliteitsaanduider het gewonnen, maar de toevoeging
van een e: Vlaenderen., i.p.v. Vlaanderen.
Samenvattend kunnen we het volgende stellen. In de loop
van de achttiende eeuw kenden Nederland noch Vlaanderen
een officiële spellingberegeling. Het verschil tussen beide
gebieden was dan ook aanzienlijk. Ook binnen Vlaanderen was
er geen sprake van uniformiteit. Binnen Nederland was die
uniformiteit echter in veel sterkere mate aanwezig. De belangrijkste kenmerken van onze huidige spelling treffen we in de meeste
geschriften van rond 1750 ook al aan.

Frankrijk
Ook de Franse spelling heeft gedurende de renaissance een
stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Het eerste gezaghebbende werk was de Dictionaire francoislatin van R. Estienne uit 1549,
gevolgd door dat van Nicot uit 1606. De strijd tussen schrijvers,
officiële drukkers en anderen lijkt beslecht als in 1635 de
Académie Française wordt opgericht door Richelieu. Het duurde
echter tot 1694 voordat de Académie haar eerste spellingwoordenboek uitgeeft. De reden dat er meer dan een halve eeuw
verstreken is tussen de oprichting van de Académie en haar eerste
spellingvoorschrift, is waarschijnlijk de strijd geweest tussen de
vernieuwers, zoals Richelet, en de traditionalisten. De discussie
spitste zich toe op de rol van de etymologie in de Franse spelling.
Uiteindelijk hebben de traditionalisten op de meeste punten hun
zin gekregen. Desondanks wijkt ongeveer 25 % van de woorden
uit de lijst van 1694 qua spelling af van die uit de woordenboeken
van Estienne en Nicot (Catach 1978, pp. 32-34).
Belangrijke wijzigingen zijn schrappingen van de Latijnse
uitgangen (nud wordt nu, 'naakt'), schrapping van de etymologische s (coustume wordt coutume, 'gewoonte'), opheffing van de
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hiatusaanduiding (aage wordt age, 'leeftijd'), vervanging in een
groot aantal gevallen van de y door de i (yvre wordt ivre,
'dronken').
Kent de tweede editie van de Académie (1718) weinig
wijzigingen ten opzichte van de eerste, de derde editie (1740)
betekent een ware revolutie. De wijzigingen van de typen die
hiervoor genoemd zijn, samengevat als terugdringing van de
etymologie, die in 1694 nog slechts partieel waren doorgevoerd,
worden nu veel consequenter toegepast: alle stomme s~en
verdwijnen, de accentberegeling (grave, aigu en circonflex) wordt
consequenter,
de werkwoordspeiling wordt vastgelegd. De
drijvende kracht hierachter was de abbé d'Olivet. Ten opzichte
van 1694 is weer ongeveer 25 % van de woorden veranderd qua
spelling.
In grote lijnen is de Franse spelling van 1740 gelijk aan de
huidige. In de achttiende eeuw hebben weliswaar nog twee
wijzigingen plaatsgehad, in 1762 (vierde editie) en in 1798
(vijfde editie), maar deze beperken zich grotendeels tot de
schrijfwijze van accenten en de bastaardwoorden. De beginselen
van de Franse spelling lagen in het midden van de achttiende
eeuw vast. Wat dat betreft is de situatie voor Frankrijk en
Nederland in hoge mate vergelijkbaar. Het centrale verschil is
dat de Nederlandse spelling niet officieel was vastgelegd, laat
staan voorgeschreven, terwijl dat met de Franse spelling wel het
geval was.

Duitsland, Engeland en Amerika
Hoewel Duitsland in de hier beschreven periode nog allerminst
een eenheidsstaat was, bestond er toch reeds een streven naar
een eenheidstaal en een eenheidsspelling. Bij het eerste speelde
Luthers bijbelvertaling een belangrijke rol. De spellingdiscussie
draaide onder andere om de weergave van de vocaalrekking:
met h (ihr, mehr), met e (Bier), door verdubbeling (Meer, Paar)
of niet (wir), de consonantenverdubbeling en het gebruik van
de hoofdletters. Ook in Duitsland is rond het midden van de
achttiende eeuw, als ook de Groszschreibung is beregeld door
Gottsched op een wijze die sterk op de huidige lijkt, de spelling
min of meer gestandaardiseerd (Geerts 1985, p. 180). De spelling
van die tijd verschilt niet zeer sterk van de huidige Duitse
spelling.
De Engelse spelling week door de werking van de Great
Vowel Shift sterk af van de uitspraak. Er zijn tal van pogingen
ondernomen, al in de zestiende eeuw door Cheke en in de
zeventiende eeuw door Milton en Wilkins om de spelling te
vereenvoudigen, met name door stomme letters te schrappen
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(Mencken, 1963, p. 488). Het ging daarbij om bijvoorbeeld de
slot-e van woorden als olde, toune of towne, conceive, en om letters
als de b in doubt of debt. Zoals de voorbeelden laten zien, zijn de
veranderingen soms wel en soms niet ingeburgerd. Het ging in
Engeland dus net als in Frankrijk om het terugdringen van de
etymologie in de spelling.
Hoewel een vast onderscheid tussen vocalen en halfvocakn
(i vs.j en u vs. v, vs. w) pas rond 1630 ontstond, was er omstreeks
1650 reeds een tamelijk vaste spelling ontstaan, die niet ste.rk
afwijkt van de huidige. De eerste algemeen erkende vastlegging
kwam echter pas een eeuw later, in 1755, toen het woordenboek
van Samuel J ohnson verscheen.
In Amerika was pas laat in de achttiende eeuw sprake van
een autonome ontwikkeling op spellinggebied. Deze culmineerde
in het gezaghebbende woordenboek van Webster uit 1806.

Vergelijking
We hebben gezien dat in alle besproken landen (behalve in
Vlaanderen) rond 1750 een min of meer uniforme spelling was
ontstaan. In Engeland wat eerder, in Amerika volgde de
codificering wat later. In geen van de besproken gevallen is de
spelling sinds 1750 nog ingrijpend veranderd. Daarvoor echter
waren de veranderinge.n zeer groot, het minst in de Engelse
spelling. Het algemeen verbreide idee dat de Franse
toneelschrijvers uit de zeventiende eeuw qua spelling nog
spontaan leesbaar zijn, in tegenstelling tot hun Nederlandse
collega's, moet te wijten zijn aan het feit dat men deze Franse
auteurs normaliter slechts kent uit uitgaven met een aangepaste
spelling, terwijl men meent met een zeventiende-eeuwse spelling
te maken te hebben.
De discussies hebben zich toegespitst op tamelijk uiteenlopende terreinen. In Nederland en Duitsland speelde de schrijfwijze
van de zogenaamde lange vocalen een centrale rol. In Engeland
en Frankrijk concentreerde het debat zich op etymologische
problemen, met name op de zogenaamde stomme letters.
Daarnaast speelden zeer specifieke zaken een rol, zoals in
Frankrijk de accentueringen, in Duitsland het hoofdlettergebruik.
Van een wettelijke beregeling was in 1750 nog in geen enkel
land echt sprake. Het dichtst daarbij zat Frankrijk, waar de
Académie Française de spelling vastlegt. Wel was er in Engeland
en met enige vertraging in Amerika sprake van een gezaghebbend
woordenboek. In Nederland of Duitsland bestond er geen officiële
vastlegging en ook geen gezaghebbend woordenboek .
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10.2.1.3

Consolidatie van de spelling (ca. 1750 - ca. 1850)

Nederland en Vlaanderen
In Nederland zijn twee belangrijke mijlpalen aanwezig in deze
periode: de eerste officiële vastlegging van onze spelling door
Matthijs Siegenbeek in 1804 en de spelling De Vries en Te
Winkel uit 1863, het voorlopige sluitstuk van de spellingberegeling. De spelling van Siegenbeek was vooral een wettiging van
het reeds bestaande gebruik. Na de Nederlands-Belgische
hereniging werd de spelling-Siegenbeek ook in Vlaanderen
officieel. Velen bleven daar echter vasthouden aan de spelling
die Jan des Roches in zijn Nieuwe Nederduytsche Spraek-Konst van
1761 had vastgelegd. De titel van het boek van Des Roches toont
al duidelijk aan dat zijn spelling zeer sterk afweek van de
spelling-Siegenbeek en van het Noordnederlandse gebruik in het
algemeen.
Die discrepantie tussen Nederland en Vlaanderen is dan ook
de reden geweest dat De Vries en Te Winkel voor het geplande
woordenboek van de Nederlandse taal een nieuwe norm wilden.
Hun spelling wijkt slechts op een paar punten systematisch af
van de spelling van Siegenbeek (bijvoorbeeld: kachel in plaats
van kagchel). Het etymologisch principe werd door De Vries en
Te Winkel een grotere plaats gegeven. In België werd De Vries
en Te Winkel reeds in 1864 ingevoerd, na de publikatie van Te
Winkels Grondbeginselen (1863), maar nog voor de publikatie van
de Woordenlijst (1866). In Nederland werd deze spelling pas in
1883 officieel, dat wîl zeggen voorgeschreven voor het onderwijs
en de overheid. Daarmee was een officiële spellingberegeling
voor Nederland en Vlaanderen een feit (Booij et al. 1979, pp.
43-46).

Frankrijk, Duitsland en Engeland
In Frankrijk verscheen tijdens de restauratie slechts één nieuwe
editie van de Académie en wel in 1835. Ten opzichte van de
vijfde editie uit 1 789 zien we dat het conservatisme veld heeft
gewonnen. Op tal van plaatsen zijn de y, ph, th en zelfs de rh
waar die allang verdwenen waren, weer teruggekeerd (Catach
1978, pp. 40-41 ).
Ook in Duitsland wint de etymologie onder invloed van onder
andere Grimm terrein. Deze invloed is zo groot dat de eerste

min of meer officiële beregeling van de Duitse spelling uit 1854
in Hannover ook veel etymologische elementen bevat (Geerts
1985, p. 182).
In Engeland is tot aan het midden van de negentiende eeuw
geen enkele noemenswaardige ontwikkeling op spellinggebied

aanwezig, zelfs geen vergroting van de rol van de etymologie.

Amerika
Geheel anders is de ontwikkeling in Amerika tussen 1750 en
1850 verlopen. Noah Webster streefde namelijk naar een nieuwe,
typisch Amerikaanse, sterk fonemische spelling. Hij verving
allerlei ingewikkelde lettercombinaties door eenvoudiger
weergaven van klanken. Zo werd bread veranderd in bred en
tough in tuf. Tal van stomme letters schrapte hij, zodat woorden
ontstonden als determin, thum ( =thumb) en iland ( =island). Hij
schroomde niet diacritische tekens in te voeren. Op terreinen
waarop Samuel Johnson reeds Amerikanismen had ingevoerd,
zoals -or (bijv. honor) i.p.v. -our (bijv. honour), werden die door
Webster gehandhaafd.
Latere drukken van Websters woordenboek laten eerder een
terugkeer zien naar de Engelse traditie dan een verdere
doorvoering van fonemische principes. Zijn woordenboek
ontwikkelt zich tot de standaard voor de Amerikaanse spelling.
De overheid houdt zich er in principe aan, de meeste uitgeverijen
en de belangrijkste Colleges. Van een officiële beregeling van
de spelling is in Amerika echter geen sprake (Mencken 1963,
pp. 4 79-488).

Vergelijking
We hebben gezien dat in de besproken periode zich overal een
tendens voordoet in etymologische richting, behalve in Engeland
en Amerika. In Amerika is zelfs sprake van een omgekeerde
beweging. We zien overal het streven naar een uniforme spelling
per natie of soms per taalgebied. In het verbrokkelde Duitsland
en in het recentelijk weer gescheiden Nederland en Vlaanderen
zijn de eenheidstendensen zeer sterk. In de gigantische
Angelsaksische wereld lijkt echter ruimte te bestaan voor
nationalisme, ook binnen één taalgebied. Amerika wil zich na
de verworven onafhankelijkheid uiteraard afzetten tegen
Engeland.
In Nederland en Vlaanderen ontstaat in de tweede helft van
de negentiende eeuw een officiële en uniforme beregeling. In
Frankrijk blijft de suprematie van de Académie gehandhaafd.
In Duitsland ontstaan de eerste pogingen tot officiële bere geling.
In de Angelsaksische wereld blijven woordenboeken de hoogste
autoriteit. Daarbij moet geconstateerd worden dat die autoriteiten
in Engeland en Amerika niet dezelfde zijn.
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10.2. l.4

De beweging voor spellingvereenvoudiging (ca. 1850ca. 1950)

Nederland en Vlaanderen
Slechts acht jaar nadat de spelling De Vries en Te Winkel in
Nederland officieel was ingevoerd, verscheen het pamflet van
Kollewijn Onze lastige spelling. Kollewijn (1891) stelde voor een
aantal etymologismen uit onze spelling te verwijderen. Wij
moeten dan denken aan de naamvals-n, de slot -sch en de
dubbele oo en ee in open lettergrepen bij die woorden waar de
etymologie dat "voorschreef'. De voorstellen van Kollewijn uit
1891 beheersten de spellingdiscussie gedurende de gehele eerste
helft van de twintigste eeuw. Zijn spelling werd door een groot
aantal auteurs en periodieken toegepast. De steun ervoor onder
onderwijzers en neerlandici was gigantisch.
In 1934 werd een variant van de Kollewijnse spelling door
minister van onderwijs Marchant ingevoerd voor het onderwijs~
een besluit dat in 1936 door minister Slotemaker de Bruïne
weer ongedaan gemaakt werd. Vlak na de oorlog werd de
Kollewijnse spelling op een paar eigenaardigheden na (bijvoorbeeld de uitgang -lik voor -lijk) officieel ingevoerd, dat wil zeggen
zowel voor het onderwijs als voor de overheid. In België gebeurde
dat in 1946 bij Regentsbesluit, in Nederland een jaar later bij
wet. De concrete uitwerking van de spellingwet van 1947 was
de Woordenlijst van de Nederlandse taal uit 1954, in de wandeling
bekend als 'Het groene boekje'.
De situatie van 1883 was hiermee weer hersteld: er was één
officieel geldende spelling voor Nederland en België. De
hervormingsbeweging heeft na een strijd van ongeveer een
halve eeuw succes geboekt. Met name het verdwijnen (formeel:
optioneel maken) van de naamvals-n heeft het schrijven van
het Nederlands zeer vereenvoudigd. In de Woordenlijst zat echter
de kiem van latere problemen opgesloten. Op het punt van de
bastaardwoordenspelling was men het namelijk niet echt eens
geworden. Het resultaat was een compromis dat wel bekend
staat als 'de voorkeurspelling'. Deze houdt in dat in een groot
aantal gevallen twee vormen zijn toegestaan, waarvan er een
(meestal de vreemde vorm) de voorkeur heeft.

Frankrijk

Hoewel de zevende editie van de Académie uit 1878 weinig
wijzigingen bracht, was er tegelijk in Frankrijk een sterke
beweging ontstaan voor vereenvoudiging van de spelling. Niet
alleen linguïsten, maar ook letterkundigen als Anatole France
en Sainte-Beuve steunden dit streven. Het leidde tot de oprichting
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van de commissie Gréard, die in 1893 voorstellen deed voor een
gematigde spellingwijziging. Daarvoor echter had de minister
van onderwijs, Ferry, in 1891 reeds een zogenaamde Tolérance
uitgevaardigd. Deze hield in dat de leerlingen zich bij de examens
niet hoefden te houden aan bepaalde aspecten van de officiële
Académie-spelling.
Het voorstel van de commissie-Gréard stuitte op zoveel
tegenstand dat het weer in de la verdween. Het principe van
de tolérances echter bleef gehandhaafd. In feite werd door de
overheid daarmee het gezag van de Académie formeel ondergraven. De overheid kon zich dat permitteren omdat de Académie
toch reeds aanzienlijk aan natuurlijk gezag had ingeboet (Müller
1975, p. 237). De grotere tolerantie in het onderwijs, dat wil
zeggen het toestaan van dubbele spellingen, zou op den duur
natuurlijk kunnen leiden tot vergelijkbare situaties wat betreft
het spellen na de schooltijd, in bijvoorbeeld de ambtenarenwereld.
Deze discrepantie tussen Académie-spelling en toegestane
praktijk bij examens blijft in de twintigste eeuw voortbestaan.
In 1901 verscheen er een zogenaamd Arrêté dat een aantal
nevenvormen toestond. De achtste en laatste editie echter van
de Académie uit 1932-1935 negeerde deze ontwikkelingen en
deed zelfs hier en daar weer een stapje terug. Het onderwijs
heeft in de praktijk de vrijheid die het Arrêté van 1901 bood,
niet gebruikt, zodat in feite de officiële Académie-spelling uit
1740 m.m. in het midden van onze eeuw nog steeds de gangbare
is (Catach 1978, pp. 41-46).

Duitsland
De ontwikkeling in Duitsland wijkt in zoverre af van die in
Nederland en Frankrijk, dat daar naast discussie over hervorming
ook nog een zeer belangrijke discussie over uniformiteit gevoerd
moest worden. Weliswaar was er in de achttiende eeuw een
redelijke mate van consensus, maar een uniformiteit zoals
Frankrijk en Nederland die kenden en zelfs Engeland, bestond
in Duitsland niet. Op tal van punten verschilde de spelling van
land tot land, binnen een land waren er verschillen tussen
bijvoorbeeld onde.rwijs en kanselarij, binnen het onderwijs zelfs
tussen individuele docenten.
De vestiging van het Tweede Duitse Rijk in 1871 bracht de
ontwikkelingen op spellinggebied in een stroomversnelling.
Kultusminister Falk van Pruisen gaf Von Raumer opdracht een
spelling te ontwerpen. Deze presenteerde zijn voorstellen in
1875. Zij bevatten tamelijk vergaande wijzigingen op het punt
van de weergave van de Dehnung (de h als rekkingsaanduider
verdwijnt). De conferentie van 1876 moest zich over de voor85

stellen van Van Raumer uitspreken. De voorstellen worden in
grote lijnen overgenomen. Echter, een groot deel van de pers
en ook Bismarck en de keizer verzetten zich ertegen.
De verwarring die van dit alles het gevolg is, mondt vereenvoudigd samengevat - uit in de volgende situatie. Op de
meeste scholen, bijvoorbeeld in Beieren en ook in Pruisen wordt
een uitwerking van de voorstellen van Von Raumer toegepast,
de zogenaamde Puttkamer-spelling. Ook het nieuwe woordenboek
van Ouden baseert zich op de Puttkamerse spelling. Echter, in
de Pruisische kanselarijtaal blijft de oudere spelling gehandhaafd.
In 1901 volgt de tweede conferentie van Duitstalige landen.
Het streven naar eenheid wint het van het streven naar
vernieuwing. De meeste voorstellen van Van Raumer worden
weer teruggedraaid. De nu vastgelegde spelling wordt ingevoerd
in zowel het Duitse Rijk, als in Zwitserland en Oostenrijk, voor
zowel onderwijs als overheid. Voor twijfelgevallen wordt de
Duden aangewezen als beslissende instantie.
Gedurende de gehele eerste helft van de twintigste eeuw
werden er pogingen ondernomen tot spellinghervorming.
Inhoudelijk ging het daarbij vooral om de vocaalweergave en
om het hoofdlettergebruik. De pogingen hadden onveranderlijk
geen succes, onder andere door hevig verzet van de pers en de
literaire wereld. De meest opvallende wijziging uit deze periode
is strikt genomen niet orthografisch. In 1 941 werd de Gothische
letter, de 'Fraktur', vervangen door de gewone Latijnse letter,
de 'Antiqua'.
Vlak na de oorlog wordt het streven naar hervorming nog
heviger. Enkele voorstellen worden door de ministers van
cultuur overgenomen, maar uiteindelijk steeds na verzet van
een van de deelstaten (in 1973 Baden- Württemberg) of een
van de Duitstalige landen (in 1958 Zwitserland) weer verworpen.
Een en ander is een gevolg van de juridische beregeling van
spelling en spellinghervorming voor het Duits, waarover ik in
de volgende paragraaf een kort exposé zal geven. In principe
is dus de spelling van 1901 in de Duitstalige wereld nog steeds
geldig (zie voor een overzicht Küppers 1984, pp. 60-151 ).

Amerika en Engeland
Ook in Engeland, maar vooral in Amerika wordt de beschreven
periode gekenmerkt door talrijke acties voor spellingvereenvoudiging. De belangrijkste mijlpaal is 1876, als de American
Philological Association op een conventie in Philadelphia
spellinghervorming bepleit. Hieruit ontstaat een Spelling Reform
Association. Drie jaar later wordt er in Engeland een vergelijkbare
organisatie gesticht. In 1886 geeft de American Philological
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Association een aanbeveling uit voor spellingwijziging van ca.
3500 woorden.
Voorstellen voor spellingwijziging genieten aanvankelijk
brede steun van taalkundigen, ook van tal van schrijvers,
waarvan G.B. Shaw bekendste voorbeeld is, en van Amerikaanse
filantropische miljonairs, zoals Carnegie. President Theodore
Roosevelt voert in 1906 de nieuwe spelling in voor het
Governmental Printing Office; een aantal kranten, zoals de
Chicago Tribune, gaat zelfs verder in hun wijzigingen. Inhoudelijk
gaat het vooral om schrapping van zogenaamde stomme letters,
dus om terugdringing van de etymologie.
In 1939 gaat de erfenis van de Spelling Reform Association
(voornamelijk geld afkomstig van Carnegie) naar de Britse
zusterinstelling. Langzaam bloedt de hervormingsbeweging dood.
De complexe oorsprong van het Engels, uit Keltisch, Latijn,
Angelsaksisch en Frans, het zeer grote verschil tussen spelling
en uitspraak juist bij hoogfrequente woorden, en de uitspraakverschillen tussen Engeland en Amerika en binnen die landen,
worden wel genoemd als oorzaken van het falen van de
hervormers (Mencken 1963, pp.488-497).

Vergelijking
We hebben gezien dat in beschreven periode in alle landen
sprake was van een krachtig streven naar spellingvereenvoudiging. Vooral het belang van het onderwijs stond daarbij voorop.
In alle landen ging het om terugdringing van de etymologie. In
sommige landen speelden nog andere kwesties een rol, zoals in
Duitsland het hoofdlettergebruik. Van een succes van de
verschillende bewegingen is echter geen sprake, behalve in
Nederland. Ik denk dat de belangrijkste drijfveer van het
veranderingsstreven, de algemene leerplicht, tevens de belangrijkste rem erop geweest is. Immers,juîst als iedereen de geschreven
taal heeft verworven en gewend is aan het schriftbeeld, zal het
verzet tegen een verandering van dat schriftbeeld groter zijn.
Ik denk dat er daarnaast per land uiteenlopende factoren
een rol gespeeld hebben. In Duitsland stond het streven naar
volledige uniformiteit voorop. Men heeft concessies op het
gebied van de vereenvoudiging geaccepteerd, terwille van het
bereiken van die uniformiteit. In Frankrijk en in de Angelsaksische wereld heeft zonder twijfel de bestaande zeer grote afwijking
van de huidige spelling ten opzichte van een meer consequente,
min of meer fonematische spelling, het falen mede veroorzaakt.
Elke wijziging was immers of gerommel in de marge of zo
drastisch dat er ernstige woordherkenningsproblemen zouden
gaan optreden.
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Zeer belangrijk is echter ook de juridische gang van zaken
geweest. Ik zal daar in de volgende paragraaf op ingaan. In
het kort dit: in Duitsland heeft het principe van vetorecht voor
elke deelstaat en elk Duitstalig land telkens een hervorming
verhinderd. In Frankrijk is de positie van de Académie toch zo
sterk gebleken dat de overheid daar onvoldoende macht tegenover
kon stellen. In Amerika en Engeland zou een nieuwe spelling
pas kans hebben als hij in het vrije spel der maatschappelijke
krachten zou komen bovendrijven. De voorstellen voor
vereenvoudiging waren echter talrijk en divers; de Angelsaksische
wereld is groot en divers.

10.2.2

De huidige stand van zaken

Nederland en Vlaanderen
Op dit ogenblik is de Nederlandse Taalunie, een bovennationaal
orgaan, waarin Nederland en België vertegenwoordigd zijn,
belast met de vaststelling van de Nederlandse spelling. Daarmee
is een situatie die in feite reeds bestond, officieel bekrachtigd:
Nederland en Vlaanderen regelen hun spellingaangelegenheden
in onderling overleg.
De aspecten van onze spelling die in 1954 niet helder
beregeld waren, met name de spelling van de bastaardwoorden,
vroegen nog om een oplossing. Daarom lag het ook voor de hand
dat de Nederlandse Taalunie, na de vergeefse poging van de
commissie Pée-Wesselings, een werkgroep ad hoc Spelling heeft
ingesteld met het doel deze kwestie en een aantal andere
kwesties die de kern van de Nederlandse spelling niet raken, te
onderzoeken en daarmee de weg te bereiden voor een spellingcommissie van de Nederlandse Taalunie, die zal moeten komen
tot een definitieve (?) vaststelling van onze spelling.
De werkgroep ad hoc Spelling heeft in de winte.r van 1989
haar rapport gepresenteerd. Haar voorstellen beperken zich
tot de spelling van de bastaardwoorden, waarbij een gematigde
vernederlandsing wordt voorgesteld, die van de tussenklank in
samenstellingen en enkele kwesties in verband met diacritische
tekens. Over een aanpassing van de werkwoordspelling
(terugdringing van het analogiebeginsel, handhaving of
uitbreiding van het gelijkvormigheidsbeginsel) heeft de werkgroep
geen overeenstemming kunnen bereiken.

Over de voorstellen van de werkgroep moet geadviseerd
worden door de Raad voor Taal en Letteren, alvorens het Co:mité
van Ministers tot besluitvorming en instelling van een spellingcom:missie zal overgaan.
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Frankrijk
In Frankrijk heerst in zekere zin een patstelling tussen overheid
en Académie. De overheid heeft een nieuw arrêté uitgegeven,
in 1977 gepubliceerd in het journal officie! (vergelijkbaar het
de Staatscourant), waarin in een aantal gevallen het, schrijven
van de circonflex en van het trait d'union facultatief wordt
gesteld. De Académie echter zal voorlopig geen nieuwe editie
van haar woordenboek uitgeven. Op dit moment is men nog
niet halverwege. Zodoende fungeert nog steeds de spelling van
1935, die in grote lijnen overeenkomt met die van l 740.
Belangrijke groepen, met name ook op het Ministerie van
Onderwijs, willen een vereenvoudiging of een grotere tolerantie
op een aantal punten.
Omdat de Académie sinds 1935 geen nieuwe editie meer heeft
uitgegeven, is er voor tal van nieuwere ontleningen geen
vaststaande spelling. De woordenboeken lopen op dit punt
uiteen, zelfs verschillende drukken van een en hetzelfde
woordenboek maken verschillende keuzen (bijvoorbeeld:pudding
naast pouding, schah naast shah en chah). Deze situatie wordt vrij
algemeen als ongewenst beschouwd (cf. Catach 1978, pp. 4 750).

Duitsland
In Duitsland doet zich, zij het op geheel andere wijze, ook een
patstelling voor. Terwijl er enerzijds voortdurend voorstellen
worden gedaan met betrekking tot de Groszschreibung, tenderend
in de richting van de zogenaamde 'gemaszigte Kleinschreibung'
(vergelijkbaar met de Nederlandse, Engelse en Franse beregeling),
die op brede steun in overheidskringen kunnen rekenen, worden
deze toch nooit doorgevoerd vanwege het vetorecht dat alle
relevante partijen bezitten.
Bij een spellinghervorming zijn drie groepen betrokken.
Allereerst de zogenaamde 'Kultusministerkonferenz' (een
overlegorgaan van de ministers van onderwijs en cultuur van
de verschillende deelstaten), die unaniem een nieuwe spelling
kunnen vaststellen voor het onderwijs. Deze mag pas worden
doorgevoerd als de tweede betrokken instantie, het 'Bundesministerium des Innern' (het ministerie van binnenlandse zaken van
de BRD), ermee akkoord gaat. Dat ministerie is namelijk
verantwoordelijk voor de spelling van de overheid. Tenslotte is
ook het 'Auswartige Amt' (het ministerie van buitenlandse zaken
van de BRD) een partij. Dat ministerie is namelijk verantwoordelijk voor de toestemming die alle Duitstalige landen moeten
geven. Daartoe behoren naast de BRD niet alleen de DDR,
Oostenrijk en Zwitserland, maar ook alle landen waar Duits een
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van de officiële talen is (bijvoorbeeld België). Elke Kultusminister
en elke (deels) Duitstalige staat hebben vetorecht. (bron: W.
Mentrup, persoonlijke communicatie). De meest recente ontwikkeling is de volgende. De voorstellen tot ingrijpende
hervorming (ook van de vocaalweergave) van Mentrup worden
besproken in een werkgroep waarin zowel vertegenwoordigers
van de Kultusministers als van het Ministerie van Binnenlandse
zaken deel uitmaken. Het standpunt van deze werkgroep dient
ter voorbereiding van het standpunt van de BRD op de tweede
zitting van de zogenaamde Wiener Gespräche die in 1990 zullen
plaatsvinden. Pas als daar een unaniem besluit valt, kan er een
spellinghervorming plaatsvinden (bron: W. Mentrup, persoonlijke
communicatie).

Engeland en Amerika
Noch in Engeland, noch in Amerika is er sprake van een
wettelijke of semi-wettelijke regeling van de spelling. Wel
bestaan er autoriteiten. In Amerika is dat vooral de Webster,
die als norm funge.ert voor de meeste kranten en onderwijsinstellingen. In Engeland zijn er tenminste twee belangrijke autoriteiten: de Oxford English Dictionary en The authors' and Printers'
Dictionary. In landen als Canada en Australië past men zich soms
aan Engeland, soms aan Amerika aan, soms is er sprake van een
menging.
De verschillen tussen de OED en de APD zijn niet erg groot
(het gaat om gevallen als czar of program die door de OED worden
goedgekeurd, terwijl de APD slechts tsaren programme goedkeurt).
De verschillen tussen Engeland en Amerika zijn aanzienlijk
omvangrijker. Het gaat daar om gevallen als -or in bijvoorbeeld
behavior in Amerika tegenover -our in Engeland. Soms schrijven
Engelsen een c, zoals in defence, waar Amerikanen eens schrijven,
of ze schrijven een e, zoals in ensure, waar Amerikanen een i
prefereren. De tendens bestaat dat de Engelsen zich aanpassen
aan de Verenigde Staten.
Zover ik het kan overzien zijn er op dit moment geen
belangrijke stromingen in Engeland of Amerika die een
spellinghervorming bepleiten. Ook bestaat er geen streven naar
een bovennationale of zelfs nationale regeling. De spelling blijft
ongeveer gelijk aan die van 1650, zij het dat er tal van verschillen
bestaan tussen en binnen de Engelssprekende landen.

Vergelijking
Voor zowel het Nederlandse als het Duitse taalgebied bestaat
er dus een wettelijke basis voor spelling en spellingverandering.
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De Nederlandse situatie lijkt op een systeem waarin beslissingen
bij meerderheid van stemmen genomen kunnen worden; de
Duitse situatie vereist een absolute consensus. In Frankrijk
bestaat een soort competentiestrijd tussen de nationale overheid
en een, destijds door diezelfde overheid opgericht orgaan. De
juridische macht ligt uiteindelijk bij de overheid. In de Angelsaksische wereld is van enige wettelijke beregeling geen sprake.

10.3

10.3.1

Evaluatie: de mythen en de feiten

De frequentie van de veranderingen

Het idee dat in Nederland de spelling alsmaar ingrijpend
verandert, terwijl dat voor de spellingen van de ons omringende
culturen niet geldt, is wat beide aspecten betreft onjuist.
Weliswaar is de Nederlandse spelling de laatste eeuw een
paar maal veranderd, in 1934 Marchant, in 194 7 de spellingwet,
in 1954 het 'groene boekje', maar in feite betreft het hier de
min of meer gefaseerde invoering van één pakket veranderingswensen, namelijk het pakket dat Kollewijn in 1891 al op tafel
had gelegd. Bovendien is die verandering de enige grote in onze
spelling sinds het midden van de achttiende eeuw.
In alle ons omringende landen is de spelling tot het midden
van de achttiende eeuw (in Engeland de zeventiende eeuw) vele
malen zeer ingrijpend veranderd, net als bij ons. Ook daarna
zijn er vele pogingen tot verandering geweest, waarvan sommige
succes hebben gehad. Denk aan de vele afwijkende spellingen
in de Verenigde Staten, mede onder invloed van Webster, aan
1876 in Duitsland. Het grote verschil tussen ons en onze buren
is dat de veranderingsvoorstellen uit het einde van de negentiende
eeuw bij ons uiteindelijk succes gehad hebben, terwijl dat bij onze
buren (nog) niet het geval is. Eerbied voor de literaire traditie
zal daarbij een rol gespeeld hebben, hoewel men die rol niet moet
overschatten. Vaak zijn het schrijvers geweest die op verandering
aandrongen. Andere factoren, zoals een belemmerend of afwezig
wettelijk kader en een te grote afstand tussen de bestaande
spelling en de desiderata van de hervormers, zijn naar mijn
overtuiging van veel groter gewicht geweest.
In alle besproken culturen echter zien we een voortdurend
streven naar zowel eenheid als eenvoud. Het grootste succes
heeft dat streven gehad in de periode tussen middeleeuwen en
verlichting. Dat succes heeft ervoor gezorgd dat niet alleen
Hooft een voor ons nogal afwijkende spelling kent, maar dat
datzelfde ook geldt voor Corneille en Shakespeare.
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10.3.2

Varianten

In Nederland bestaan zoals bekend spellingvarianten. Allereerst
zijn er de voorkeurs- en toegelaten vormen uit de Woordenlijst,
daarnaast bestaan er varianten bij woorden die na 1954 in het
Nederlands zijn opgenomen (bijv. floppy disk naast floppy disc).
Andere spellingvarianten, zoals kado of teejater hebben geen
officiële status. Zij mogen in overheidsstukken of op schoolexamens niet gebruikt worden. Verder is iedereen vrij te schrijven
zoals hij dat wil.
In Frankrijk en Duitsland is die situatie vergelijkbaar. In
Frankrijk bestaan ook dubbele vormen (bistro naast bistrot),
vooral als gevolg van de Arrêté's van de laatste eeuw. Daarnaast
bestaan er varianten voor de woorden die na 1935 in het Frans
zijn opgenomen. Ook het Duits kent zijn dubbele spellingen. Vele.
malen is dat de Duden zelfs verweten.
In de Angelsaksische wereld is de situatie in dat opzicht zelfs
verwarrender dan bij ons. Immers de verschillen betreffen hele
klassen uit de morfologie: -o(u)r, -se/-ce, -ise/-ize, e.d. Daarnaast
bestaat er nog een serie idiosyncratische gevallen, zoals
wagon/waggon, thru/through, enz.

10.3.3

Wettelijke regeling

Zoals in paragraaf 10.2.2 uitvoerig is betoogd, is er geen sprake
van dat er slechts in Nederland een wettelijke regeling bestaat.
Ook in Duitsland is dat het geval. In Frankrijk bemoeit de
overheid zich evenzeer met de spelling. Slechts in de Angelsaksische wereld regeert het vrije spel der maatschappelijke krachten,
met als uitkomst dat er een aantal autoriteiten bestaat op
spellingebied. Dit leidt tot een grotere variatie in spelling dan
bij ons. De variatie in Amerika en Engeland is echter niet
vergelijkbaar met die in de zestiende eeuw. De tendens van de
laatste eeuwen is duidelijk een streven naar eenheid.

10.4

10. 4 .1

Aanbevelingen

Inleiding: Het belang van spelling en spellingeenheid

Vergelijk de volgende twee opvattingen:
'"Correct" spelling, indeed, is one of the arts that are far
more esteemed by schoolma'ams than by practical men, neckdeep in the heat and agony of the world.' (Mencken, 1963, p.
497);
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'Correctes Schreiben gilt ebenso als ein Erfordernis der Bildung
wie reine Hände. Wenn einem Volk der Begriff einer correcten
Orthographie abhanden kommt, so ist es gerade so, als wenn ihm
der Gebrauch der Seife abhanden kame.' (Scherer, geciteerd in
Küppers 1984, p. 67).
Ik heb de indruk dat ook de 'practical men' uit onze cultuur
wel degelijk belang hechten aan een correcte spelling, al zullen
ze Scherers uitspraak niet gauw nazeggen.
De geschiedenis van de spelling bewijst dat men steeds
gestreefd heeft naar uniformiteit. En wat zou het nut zijn van
uniformiteit als men geen correctheid nastreeft? Als men, met
andere woorden, het normaal vindt dat de taalgebruiker die
uniformiteit voortdurend aan zijn laars lapt?
Ook recent psycholinguïstisch getint onderzoek bewijst dat
uniformiteit nuttig is, immers de lezer en de schrijver maken
gebruik van woordbeelden (vergelijk voor het Nederlandse
taalgebied Assink 1983, Reitsma 1983 en Verhoeven 1985). Hoe
groter de constantie van het woordbeeld, hoe gemakkelijker lezen
en schrijven zijn. Vandaar ook dat er massaal verzet komt als
er een spellingwijziging wordt voorgesteld die het woordbeeld
ingrijpend aantast (sjofeur,fwajee,joenit, odeklonje, e.d.). Vandaar
ook dat het vrijwel onmogelijk geacht moet worden de Engelse
of Franse spelling op een fundamentele manier te vereenvoudigen. Vrijwel alle vereenvoudigingen zullen daar immers van het
'fwajee-type' zijn.
Ook eenvoudige, praktische redenen maken uniformiteit
gewenst. Zeer vaak bijvoorbeeld wordt een boek geschreven door
meer dan een auteur. Wat zouden er ingewikkelde afspraken
nodig zijn als er geen spellingeenheid was. In de Angelsaksische
wereld kent men dan ook het Authors' en Printers' Dictionary, om
althans op dat terrein problemen te voorkomen. Het gebruik
van woordenboeken zou zeer gecompliceerd worden als er geen
uniforme spelling bestond. Niet voor niets zijn woordenboekenmakers vaak spellingontwerpers geweest.
Wie zal er serieus verlangen naar de situatie in het laat
negentiende-eeuwse Pruisen, waar in het onderwijs een andere
spelling gangbaar was dan in de ambtenarij? Of naar de
zeventiende eeuw, toen iedere auteur zijn eigen spelling had?
De vraag of er een uniforme spelling moet bestaan lijkt me
dus niet interessant. Waar het om gaat is wie het hoogste gezag
op spellinggebied moet worden toegekend: de overheid, een
instantie à la de Académie Française of woordenboeken?

10.4.2

Wie moet de spelling vastleggen?

Interessant is het volgende citaat:
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'( ... ), il serait sans aucun doute utile et possible de parvenir a
régler de façon national un problème national, comme cela ce
fait ailleurs que chez nous (1 ).' (Catach 1978, p. 50).
In de noot die bij deze uitspraak hoort, verwijst Catach naar
de situatie in Nederland en Vlaanderen. De woorden van Catach
zijn mij uit het hart gegrepen. Waarom zou men een zaak van
nationaal belang niet daar beslissen waar zaken van nationaal
belang beslist horen te worden en meestal ook beslist worden:
bij de nationale overheid? Het ligt niet voor de hand een van
de instanties in het land die een (deel)belang hebben bij spelling,
zoals uitgevers van woordenboeken, een vereniging van schrijvers,
een vereniging van onderwijsgevenden, de beslissingsbevoegdheid
te geven. Immers waar er conflicterende belangen bestaan - en
de geschiedenis bewijst dat onderwijsgevenden en auteurs vaak
zeer uiteenlopende opinies hebben over de spelling, die
ongetwijfeld samenhangen met uiteenlopende belangen ~ moet
die instantie regelend optreden die deze belangen kan overzien
en van daaruit een compromis kan formuleren.
De spelling moet dus beregeld worden door de nationale
overheid. Dat geldt als het een spelling betreft die slechts in één
land wordt gebruikt. Echter, wordt een spelling, zoals de
Nederlandse, in meer dan één land gebruikt, dan moet een
geïnstitutionaliseerd overlegorgaan waarin die landen participeren
de spelling vastleggen. Dat hoeft democratische controle niet uit
te sluiten. Voor Nederland en Vlaanderen betekent dit dus dat
De Nederlandse Taalunie belast moet blijven met de vaststelling
van onze spelling.
Ik denk dat Catach terecht jaloers is op de Nederlandse
situatie. Ook de Duitsers zouden, naar mijn smaak, aan de
Nederlandse regeling een voorbeeld kunnen nemen. In geen geval
moeten wij wat bereikt is, weer laten schieten. Het uitbesteden
van de spelling aan een andere instantie dan de overheid of
overheden, zal gemakkelijk leiden tot het teloor gaan van de
uniformiteit. Wensen tot bijstelling zullen geen platform meer
kennen dat bereid en in staat is belangen af te wegen.

10.4.3

Hoe moet de spelling vastgelegd worden?

Het grote nadeel van een wettelijke vastlegging van de spelling
tot in alle details, is dat elke kleine wijziging wetswijziging zal

inhouden. Hierop zijn twee reacties mogelijk:
a.
er moet dus nooit meer iets gewijzigd worden;
b.
de wettelijke vastlegging moet zich beperken tot hoofdlijnen.
Nooit meer iets wijzigen in de spelling zal erg moeilijk zijn, in
elk geval leiden tot discrepanties tussen het officiële voorschrift
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en de dagelijkse praktijk. Dat is ongewenst, want het ondermijnt
de uniformiteit. We zien dat om ons heen met spellingen als kado,
nivo, e.d. die algemeen burgerrecht hebben verworven. De
wetgever zou er goed aan doen dat burgerrecht te sanctioneren.
In het algemeen zijn er vier redenen die het raadzaam
kunnen maken wel eens iets aan de spelling te veranderen of
iets te beregelen dat nog niet beregeld was.
1.
Nieuwe woorden kunnen aanleiding geven tot orthografische problemen, zeker als ze worden overgenomen uit talen
met een ander schrift (Perestrojka/perestroika, sushi/susji(e )/soesjie, e.d.).
2.
Een woord dat vreemd is van origine, kan dat karakter
verliezen en niet meer zo ervaren worden.
3.
Veranderingen in de uitspraak, bijvoorbeeld in die van
vreemde woorden, kunnen spellingwijziging gewenst maken.
4.
Nieuwe taaltheoretische, psycholinguïstische of taaldidactische inzichten kunnen een spellingaanpassing bespreekbaar
maken.
Zeker gevallen genoemd onder 1 en 2 zullen zich vaak voordoen.
Het betreft daar details. Elke keer de wet moeten veranderen
om zo'n detail te regelen, is niet aanlokkelijk.
Dus zal de wet zich moeten beperken tot hoofdlijnen. Maar
hoe moeten dan de details geregeld worden? Door de woorden"
boeken? Dat lijkt mij evenmin een goede oplossing.
Derhalve stel ik het volgende voor:
De overheid regelt de hoofdlijnen van onze spelling. Dat wil
zeggen zij stelt alle regels vast: de drie hoofdregels (beschaafde
uitspraak, gelijkvormigheid en analogie) en een aantal aanvullende regels (vocaal- en consonantverdubbeling, tussenklanken in
samenstellingen, diacritische tekens). Deze regels kunnen en
moeten worden vastgelegd in een boek Regels van de Nederlandse
spelling.
De overheid benoemt een vaste commissie voor de spelling
die elke vijf jaar een Woordenlijst uitgeeft, die beschouwd kan
worden als appendix bij de Regels. De Woordenlijst bevat tenminste
alle woorden waarvan de spelling niet ondubbelzinnig volgt uit
de regels. Dat wil in de praktijk zeggen dat die woordenlijst alle
etymologismen moet bevatten (ij/ei, au/ou, e.d.) en alle bastaardwoorden. De vaste commissie moet zich laten leiden door onder
andere het heersende gebruik.
De wet moet voorschrijven dat onderwijs en overheid
gehouden zijn te schrijven volgens de Regels en volgens de laatste
editie van Woordenlijst. De spelling kan op deze wijze volstrekt
uniform beregeld zijn, zonder dat er voor allerlei kleine ingrepen
wetswijziging noodzakelijk is.
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11 W. Haeseryn, Lic.
Grammaticale normen
Als we het over taalzorg en normen voor taal hebben, moeten
we eerst duidelijk maken wat we onder taalnormen willen
verstaan. Ik vat taalnormen op als specifiek op taal gerichte
sociale normen. In een ten behoeve van de Taalunie geschreven
notitie over Normen en taal wordt daar uitvoerig op ingegaan
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(Voorzetten 8, vooral blz. 6-12). Ik beperk de aandacht hier tot
één punt uit die uiteenzetting. Essentieel in de definitie van
'norm' is dat een individu of een groep een bepaalde 'regel'
geïnternaliseerd heeft, d.w.z. overgenomen, geaccepteerd en tot
leidraad van eigen handelen gemaakt heeft. Hieruit volgt dat
wat wel eens een 'prescriptieve norm' genoemd wordt, wel een
(van buitenaf opgelegd) 'voorschrift' is, maar niet per se een
'norm' in de strikte zin van het woord. Dat sluit overigens niet
uit dat een 'voorschrift' succes kan hebben en op den duur een
'norm' kan worden. Voor een effectieve taalzorg en het voeren
van een geslaagde taalpolitiek is het echter niet zonder belang
deze twee begrippen goed uit elkaar te houden.
Concrete taalnormen worden ten behoeve van een breed
publiek vastgelegd in allerlei naslag- of standaardwerken zoals
woordenboeken, uitspraakwoordenboeken en grammatica's.
Sommige daarvan krijgen mettertijd een gezaghebbende status.
(Denk op het gebied van woordenboeken bijv. aan Van Dale.)
Dergelijke werken hebben alleen al door het vastleggen of
codificeren van de standaardtaal een normatieve waarde. Wat
de grammaticale aspecten van het Nederlands betreft moet uit
de beschrijving o.m. af te leiden zijn dat dat is fiets mijn of de
doosje of ze zegt dat ze is ziek geen Nederlands zijn. Zulke
informatie is in de eerste plaats van belang voor anderstaligen
die Nederlands leren. Een volwassen Nederlandstalige vindt dat
allemaal nogal vanzelfsprekend ('normaal') en ligt er dan ook
niet van wakker. Belangrijker voor moedertaalsprekers is echter
dat in een grammatica bijv. ook vermeld hoort te worden dat
naast een aantal kinderen speelt op straat ook een aantal kinderen spelen
op straat voorkomt en dat naast hij zei dat hij niet goed kon zien ook
hij zei dat hij niet goed zien kon mogelijk is. We hebben hier te
maken met variatie in taal en hierover maken vooral (bepaalde
groepen) Nederlandstaligen zich wel zorgen.
Elk variabel taalverschijnsel is potentieel een bron van
onzekerheid en kan de basis voor een normprobleem vormen.
De variatie kan o.a. stilistisch van aard zijn (bijv. gesproken
tegenover geschreven taal), maar ze kan ook voornamelijk
regionaal bepaald zijn. Dat laatste is het geval bij het zojuist
gegeven voorbeeld van variatie in de we.rkwoordvolgorde (kon
zien/zien kon). Veel taalgebruikers blijken moeilijk te kunnen leven
met een dergelijke verscheidenheid op taalgebied. Ze willen weten
welke van de (twee, drie of soms meer) mogelijkheden de beste
is, of sterker nog, welke als enige 'correct' is. Ze willen m.a.w.
een duidelijke norm hebben. Deze taalgebruikers verwachten een
oplossing voor hun normprobleem van mensen uit het vak:
taaladviseurs, taalkundigen en andere taalkundig geschoolden.
Die kunnen, zeer tot ongenoegen van de vragenstellers, soms
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geen of althans geen eensluidend antwoord op de gestelde vragen
geven. Dat kunnen ze soms niet omdat ze alleen maar kunnen
afgaan op eigen meningen en voorkeuren. En zoals bekend is,
verschillen meningen en voorkeuren nogal eens van persoon tot
persoon. Bij zgn. klassieke twijfelgevallen kan diegene die om
advies gevraagd wordt natuurlijk ook steeds weer verwijzen naar
de 'regel' en bijv. voor de honderdste keer geduldig uitleggen
dat na een aantal ... een enkelvoudig werkwoord vereist is of dat
in die en die gevallen hun en in andere gevallen hen gebruikt
moet worden. Het is zeer de vraag of dit het probleem oplost,
want de vragenstellers merken natuurlijk dat de taalpraktijk
anders is. Het steeds weer terugkomen van dezelfde vragen en
het hameren op bepaalde 'regels' zou toch te denken moeten
geven. Blîjkbaar leven die 'regels' niet in de taalgemeenschap
en van een 'norm' kan er dus al helemaal geen sprake zijn.
Het zou wenselijk zijn dat men bij het geven van taaladviezen
altijd kon steunen op het gangbare gebruik en op de in de
taalgemeenschap levende normgevoelens, kortom op de taalfeiten.
Een verantwoorde beschrijving van de taalfeiten is alleen mogelijk
op basis van onderzoek. Bij diverse groepen uit de taalgemeenschap zal nagegaan moeten worden aan welke mogelijke varianten
men in welke omstandigheden de voorkeur geeft. Bij die groepen
valt te denken aan doorsnee-taalgebruikers, maar vooral ook aan
professionele taalgebruikers, d.w.z. mensen die uit hoofde van
hun beroep dagelijks met taal te maken hebben, zoals onderwijzers, leraren Nederlands en journalisten. Deze beroepsgroepen
nemen een belangrijke plaats in de taalgemeenschap in als
doorgevers en bepalers van taalnormen. Niet alle normkwesties
komen evenzeer in aanmerking voor nader onderzoek. Van
primair belang zijn die normproblemen die door de taalgebruikers
zelf naar voren gebracht worden. Inventarisatie daarvan is
mogelijk via onderwijsgevenden en taaladviseurs.
Voorzover het om streekgebonden taalvariatie gaat, komt
ook op een abstracter niveau een normenkwestie om de hoek
kijken: de bestaanbaarheid en wenselijkheid van één norm voor
het hele taalgebied. Ook als men zoals de Taalunie om
taalpolitieke redenen uitgaat van een principiële eenheid van
het Nederlandse taalgebied, is het noodzakelijk te onderzoeken
hoever allerlei groepen taalgebruikers (professionele en nietprofessionele) daarin op concrete punten willen gaan en hoeveel
ruimte men wil laten voor verschillen.
Waar het bij dit alles om gaat, is dat onderzoek en een
daarop gebaseerde precieze beschrijving van de bestaande variatie
en de door de taalgebruikers gehanteerde normen vooraf moeten
gaan aan allerlei vormen van taalzorg (inclusief een eventuele
normering) en taalpolitiek. Ik haal hier dan ook met instemming
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de volgende woorden aan uit de bekende Nederlandse Spraakkunst
van Rijp ma en Schuringa, in de bewerking van J. van Bakel:
"Kennis omtrent de taal is een noodzakelijke voorwaarde voor
een verantwoord taalpolitiek gedrag" (24e druk, 1972, blz. 34).
Zoals boven al aangegeven is, kan die kennis over taal vastgelegd
worden in naslagwerken. Die kunnen gezag ontlenen aan de mate
waarin ze een volledige en exacte beschrijving van de taalwerkelijkheid bieden.
Als een mogelijke aanzet tot een gezaghebbend naslagwerk
op grammaticaal gebied beschouwt men vrij algemeen de Algemene
Nederlandse Spraakkunst (ANS). In zekere mate wordt de ANS
overigens wel al als een soort autoriteit gebruikt bij het geven
van taaladviezen (zie Onze Taal en Nederlands van Nu). Aan de
eerste druk van de ANS uit 1984 kleven echter allerlei bezwaren,
zoals uit verschillende besprekingen en gebruikersreacties
gebleken is.
Een punt van kritiek dat bij herhaling te beluisteren is, is
de (al dan niet vermeende) gebruikersonvriendelijkheid.
Voorzover daarmee bedoeld wordt dat het boek te moeilijk is
en dat men er ondanks het uitgebreide register, de uitvoerige
inhoudsopgaven en het systeem van verwijzingen in de marge
zijn weg niet of alleen met de nodige moeite in kan vinden, lijkt
die kritiek soms nogal overdreven. Het raadplegen van welke
grammatica dan ook stelt nu eenmaal hogere eisen aan de
gebruiker dan bijv. het raadplegen van een woordenboek. Een
deel van de moeilijkheden is ongetwijfeld terug te voeren op een
gebrekkige grammaticale basiskennis bij sommige gebruikers,
en dat kan bezwaarlijk de makers van een grammatica aangewreven worden. Dat neemt overigens niet weg dat de drempel
verlaagd kan worden en dat een werk als de ANS door allerlei
maatregelen zoals aanpassingen van het register, helderder
formuleringen, meer systematisering in de beschrijving, het
vermijden van een versnipperde behandeling van problemen en
het gebruik van schema's, toegankelijker gemaakt kan worden.
Nuttige suggesties in die richting heeft bijv. R. Salverda gedaan
in een speciaal aan de ANS gewijd nummer van het taal- en
letterkundige tijdschrift Forum der Letteren (1987, nr. 4).
Ernstiger is de kritiek dat de beschrijving soms niet consistent
is en, nog erger, dat er soms regelrechte fouten in staan. Ook
dat kan men een aspect van gebruikersonvriendelijkheid noemen.
Een naslagwerk hoort immers geen onjuiste informatie te geven
of de gebruikers op het verkeerde been te zetten. Er is de redactie
van de ANS dan ook alles aan gelegen om dergelijke fouten te
herstellen en in de toekomst te voorkomen.
Een ander regelmatig gehoord kritiekpunt is het te weinig
normatieve karakter van de ANS. De ANS biedt echter door het
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gehanteerde systeem van labeling wel degelijk een normatief,
zij het een impliciet-normatief, kader. In de inleiding van het
boek wordt uitgelegd hoe iedereen naar eigen inzicht een
normatief gebruik van de ANS kan maken. Het voornaamste
probleem schijnt evenwel te zijn dat nogal wat gebruikers moeite
hebben om met dat normatieve systeem om te gaan. Een
explicietere uitleg met concrete voorbeelden zou hier wellicht
verhelderend kunnen werken. Maar dan blijft nog altijd het
probleem bestaan dat sommige gebruikers snel beslissingen
moeten kunnen nemen in taalkwesties. Journalisten bijvoorbeeld,
die meestal onder tijdsdruk teksten moeten produceren, hebben
ook als ze dat zouden willen, niet altijd de tijd om eerst
genuanceerde beschrijvingen te lezen, zich vervolgens een oordeel
te vormen en dan een weloverwogen keuze te maken. Zij hebben
behoefte aan duidelijk adviserende en soms wel eens voorschrijvende. uitspraken. Ze willen vlug een klaar en duidelijk antwoord
hebben.
Hoe begrijpelijk reacties als de laatste ook zijn, ze gaan
voorbij aan de fundamentele taak van een werk als de ANS (en
op lexicaal vlak van een woordenboek dat als standaard moet
fungeren) die erin bestaat een zo gedetailleerd en volledig
mogelijke beschrijving van (de grammaticale oflexicale aspecten
van) het Nederlands te geven, gebaseerd op onderzoek. Al eerder
hebben leden van de redactie van de ANS uiteengezet aan wat
voor soort onderzoek in dit verband gedacht kan worden. Zie
hiervoor Voorzet nr. 1 over Grammatica.
Basiswerken zoals hier bedoeld vormen een noodzakelijke
voorwaarde voor het maken van betrouwbare afgeleide produkten
als taalgidsen, woordenlijsten, pedagogische grammatica's enz.
die heel direct op een specifieke doelgroep afgestemd zijn. Uit
twee recente rapporten die Beheydt en Jansen (Voorzetten 21:
Een normatief-pedagogische grammatica voor volwassenen) en Devos
en Beheydt (Voorzetten 24: Aanzet tot een grammaticaal woordenboek)
voor de Taalunie geschreven hebben, blijkt immers eens te
meer duidelijk dat n.g.v. de doelgroep (bijv. anderstaligen
enerzijds en moedertaalsprekers anderzijds) een heel anders
opgezet werk nodig is. Het is daarom ondoenlijk in één werk
volledig tegemoet te komen aan de wensen van alle beoogde
doelgroepen tegelijk. Een werk als de ANS kan echter wel het
materiaal en de informatie bieden waaruit makers van specifiek
op de praktijk gerichte werken kunnen putten zonder zelf op
uitgebreide schaal onderzoek te hoeven doen. De ANS zal dus
in eerste instantie van nut kunnen zijn voor leraren, docenten,
taaladviseurs e.d. Dat sluit niet uit dat er met maatregelen zoals
poven al aangegeven zoveel mogelijk aan gedaan kan worden
Qm ook de. directe praktische bruikbaarheid en toegankelijkheid

voor een breed publiek te vergroten.
Uit het voorgaande moge duidelijk geworden zijn dat er alle
reden toe is om serieus werk te maken van een grondige
herziening van de ANS. Er moet rekening gehouden worden met
allerlei relevante kritiek en ook moeten de resultaten van al
uitgevoerd onderzoek verwerkt worden. Wat dat laatste betreft
heeft ook de redactie van de ANS zelf zich niet onbetuigd gelaten.
De afgelopen jaren is er door leden van de redactie o.m.
onderzoek gedaan naar allerlei morfologische procédés,
pronominale problemen, de uitdrukking van de toekomende tijd
en het gebruik van hebben en zijn. Gedeeltelijk met steun van de
Taalunie is ook onderzoek gedaan naar normen m.b.t. de
werk woordvolgorde (zie hierover de Voorzet over Normen en taal,
blz. 24-25). De resultaten van laatstgenoemd onderzoek komen
in de loop van dit jaar ter beschikking. Op veel terreinen is
echter nog onderzoek nodig.
Als taken voor verschillende overheden, waaronder de
Taalunie, zijn in het licht van het bovenstaande te noemen:
1.

Mogelijkheden scheppen en voldoende middelen ter beschikking stellen voor het uitvoeren van normenonderzoek op
de beide al eerder genoemde terreinen (enerzijds onderzoek
t.a.v. concrete twijfelgevallen in de taal, anderzijds op een
abstracter niveau onderzoek naar de wenselijkheid en
bestaanbaarheid. van één norm voor het hele taalgebied) en
verder voor het tot stand komen of verder uitbouwen van
naslag- of standaardwerken waarin de in de taalgemeenschap aanwezige concrete taalnormen beschreven worden.
Het feit dat voor een en ander een beroep gedaan wordt
op de Taalunie wekt wellicht enige bevreemding. Er zijn
twee argumenten voor steun vanwege de Taalunie aan te
voeren. Ten eerste is, zeker in Nederland, het huidige
subsidiebeleid van de eerst in aanmerking komende instanties
t.a.v. taalkundig onderzoek erg ongunstig voor direct op de
praktijk gerichte projecten. Ten tweede blijkt uit de ruime
aandacht die in de vakwereld en daarbuiten aan een project
als de ANS besteed is, dat men het beschikbaar hebben van
betrouwbare en volledige naslagwerken van groot maatschappelijk belang acht, m.n. voor de taalzorg. Het ligt in de lijn
van het Taalunieverdrag te bewerkstelligen dat die
naslagwerken er komen.

2.

Taalpolitieke keuzes maken die rekening houden met en
consequenties trekken uit de resultaten van bestaand en nog
uit te voeren normenonderzoek.
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3.

Gunstige voorwaarden scheppen voor taalgebruikers om
eenmaal aanvaarde en gepropageerde nonnen goed te leren
kennen en hanteren. Speciale aandacht verdienen hier het
onderwijs en de leermiddelen voor alle vakken op alle
niveaus.

Als slotnoot wil ik de stelling formuleren dat vormen van taalzorg
die geen rekening houden met bestaande normen en normgevoelens en alleen willen voorschrijven, bij voorbaat kansloos en dus
niet zinvol zijn.

12 Dr. F. Jansen
Taaladvisering ten dienste van autochtone Nederlanders en Belgen
Mijn bijdrage bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over
de Nederlandse standaardtaal in het algemeen en de Angelsaksische gevaren waaraan die blootgesteld is. Ik sluit dit deel af met
een enkele suggestie om de schade zo klein mogelijk te houden.
Het tweede deel gaat over de eisen die aan doeltreffende communicatie in de standaardtaal gesteld moeten worden en de
taaladviezen die de doeltreffendheid ervan kunnen vergroten.
Aan de hand hiervan zal ik de mogelijkheden van de overheid
om bij te dragen aan de taaladvisering bespreken.
12. 1

Het Nederlands als ondergeschikte standaardtaal

De Nederlandse standaardtaal raakt in toenemende mate
ondergeschikt aan het Engels. Dat gebeurt telkens als "we" voor
een gegeven taalsituatie (de term luidt "taaldomein") overschakelen op het Engels omdat we die taal meer geschikt achten. Het
gevolg is dat de mogelijkheden van het Nederlands ingesnoerd
worden.

12.1.1

Wetenschap

Dit proces van onderschikking kan men op tal van terreinen
waarnemen. Het is voor mij het makkelijkst om de overschakeling
te betrappen op een terrein dat ik een beetje ken, de wetenschap.
De volgende hiërarchie van genres lijkt te bestaan: monografieën
- bundels - proefschriften ~ tijdschriften - voordrachten - discussies
- inleidingen - populair-wetenschappelijk werk. Hoe meer naar
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links, hoe meer Engels. In rijpe, gearticuleerde wetenschappen
zoals biologie en natuurkunde, verschijnen de bijdragen alleen
nog in het Nederlands als ze als inleiding of als onderwijsmateriaal dienst kunnen doen. Nederlandse geleerden moeten daar dus
wel in het Engels publiceren. Wetenschappers op minder
gevorderde terreinen (gemakshalve de alfa-wetenschappen)
hebben nog wel de keus. Bieden zij hun bijdragen aan een
internationaal tijdschrift aan, dan zal het door meer vakgenoten
in engere zin gelezen worden. Het nadeel is, dat het of vertaald
moet worden, of in het dorre wetenschaps-Engels verschijnt. De
afweging valt nog wel eens ten gunste van het Nederlands uit,
en daarom verschijnen er nog vrij veel proefschriften, bundels
en een enkele monografie in onze landstaal. Tijdschriftredacties
moeten echter vechten om geschikte nederlandstalige artikelen.
Veel tijdschriften leiden een marginaal bestaan. De onderschikking verloopt uiterst geleidelijk, maar wel onomkeerbaar. Een
voorbeeld vinden we in de linguïstiek, waar de fonetici, die al
in de jaren zestig op het Engels overschakelden, vooropliepen.
Syntactici en morfologen deden dat in de jaren zeventig, de
sociolinguïsten nu half en half, en de dialectologen nog helemaal
niet.
Andere standaardtalen zijn minder ver ondergeschikt geraakt.
Zo verschijnen in het Duits en het Spaans wel bundels met
vertalingen van gezaghebbende artikelen en proefschriften. Het
is daar ook gebruikelijk dat op nationale congressen in de
landstaal wordt gediscussieerd. Bij internationale congressen is
de landstaal er een van de congrestalen. Dat is hier bij enkele
wetenschappen wel anders.
Nu moeten we niet al te rouwig zijn om dit geleidelijke
afscheid van het Nederlands. Het forum van vakgenoten is bij
sommige superspecialismen toch al zo klein, dat de beperking
tot Nederlandse collega's bij sommige superspecîalismen een
marginaal groepje zou opleveren.
Toch heeft een ondergeschikte standaardtaal twee nadelen.
Ten eerste blijven voor zo'n taal uiteindelijk die genres over,
waarin niet op het scherp van de snede wordt gecommuniceerd.
Een wetenschappelijke bijdrage staat dan gelijk aan een inleiding:
didactisch verantwoord, compleet met (controle )vragen. Het stuk
bevat de uitleg van een probleem dat al tien jaar geleden door
anderen is opgelost. In zulke bijdragen worden ook meer woorden
gebruikt dan strikt nodig is. Dit., omdat in een "kleine taal' het
publiek niet nodeloos verder beperkt mag worden. Het gevolg
is een uitleggerige stijl, waarin veel dubbel wordt gezegd. Aan
taalregels die leiden tot beknopte en toch ondubbelzinnige zinnen
bestaat minder behoefte. Ze worden onachtzaam behandeld: niet
goed geleerd op school, niet opgevolgd in de maatschappij. Op
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het niveau van de zinsbouw vinden we voorbeelden in de regels
voor samentrekking.
Het tweede nadeel van de toenemende onderschikking van
het Nederlands betreft de leenwoorden. Het nieuwe, pas ontdekte,
dat waarvoor nog geen woorden waren, staat in h'et Engels. De
makkelijkste "vertaling" van die Engelse woorden is natuurlijk
ze over te nemen. Omdat het gemak ook de Nederlandstalige
wetenschapper dient, zien we veel leenwoorden, barbarismen en
leenvertalingen in Nederlands wetenschappelijk proza. Daar is
op zich helemaal niets tegen. Leenwoorden lijken voor ingewijden
aantrekkelijker te' zijn dan purismen, zo blijkt uit een beperkt,
maar bijzonder inzichtgevend experiment met computertermen
door Goetschalckx (1987). Het gevaar schuilt in de neiging van
leenwoorden om het wetenschapsghetto te verlaten, en in de
standaardtaal door te dringen. En leken vinden volgens dezelfde
auteur leenwoorden wel informatiever maar minder aanvaardbaar
dan purismen.

12.1.2

Omgangstaal

En hiermee zijn we buiten het terrein van de wetenschap
gekomen op het vlak van de omgangstaal. Kunnen we daar net
zo'n geleidelijke overschakeling op het Engels verwachten als
in de wetenschap? Inderdaad heeft een enkel domein de overstap
gemaakt, zoals de filmtitels (Appel 1989). Het valt niet te
verwachten dat echt populaire taaldomeinen, ook de meer
formele, zoals de praatprogramma's en quizzen op de televisie
op korte termijn zullen verengelsen. Wel dringen snel Engelse
leenwoorden in de Nederlandse omgangstaal door. Je hoeft
Peptalk en pumps (Smits en Koenen 1989) maar even in te zien
om te beseffen dat er de laatste jaren buitengewoon veel bij
gekomen zijn. Die indruk wordt bevestigd in het onderzoek van
Claus en Taeldeman (1989). Hoeveel van die woorden echt
begrepen worden, ook door de gebruikers zelf, daar heb ik vooral
pessimistische gevoelens over (vergelijk Jansen 1989a).
Nu wordt wel sussend op de opmars van het Engels gereageerd met de bewering dat het Nederlands vroeger ook
ondergeschikt was aan prestige-standaardtalen~ in de achttiende
eeuw bijvoorbeeld aan het Frans. De betere kringen spraken
Frans en lieten hun kinderen Frans opvoeden. De standaardtaal
wemelde van de Franse leenwoorden. Niet lang daarna hernam
het Nederlands zijn rechten.
De huidige toestand is echter niet goed met die in de
achttiende eeuw te vergelijken. Toen kwamen de leenwoorden
eerst voor in de kleine kring van gegoede, Franssprekende
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burgers. De woorden drongen heel geleidelijk in andere lagen
door. Daardoor was de kans groot dat het leenwoord aangepast,
of geheel door een Nederlands woord vervangen werd. Het
gebruik van de Engelse woorden nu is gedemocratiseerd. Ze
dringen met behulp van de massamedia veel breder door in alle
lagen van de bevolking. De tijd ontbreekt om het leenwoord aan
te passen of te vervangen. Illustratief in dit verband is het
stokpaardje van de sussers (Onze Taal 1988; 30-31; Verkuijl 1988;
Smits en Koenen 1989: 23): de vernederlandsing van voetbaltermen. Een free kick werd vrije schop, een penalty werd strafschop.
Scriptie-onderzoek heeft aan het licht gebracht dat het stokpaardje
kreupel is. 1 Ten eerste zijn er tamelijk veel voetbalwoorden
Engels gebleven, zoals hands en back, zonder dat er enige neiging
tot verhollandsing is gebleken. Ten tweede moeten we ook kijken
naar andere sporten zoals honkbal, dat al tientallen jaren in
dezelfde kringen als voetbal beoefend wordt. Toch is er geen
enkele vernederlandsing van de honkbalterminologie te bespeuren. Ten derde blijkt uit het nauwkeurig vlooien van voetbalverslagen dat de voetbalterminologie "herverengelst". Corner,
keeper en scoren worden bijvoorbeeld nu weer meer gebruikt dan
hoekschop, doelman en doelpunten. Kortom, het valt te betwijfelen
of dit deel van de Nederlandse woordenschat wel zo vitaal is als
algemeen wordt aangenomen.

12.1.3

Slotsom

Het Nederlands is niet verloren: hoeveel leenwoorden er ook
gebruikt worden, er zijn geen tekenen dat de Nederlander op
korte termijn de Nederlandse omgangstaal in de steek laat. Toch
is dit criterium niet helemaal relevant voor een bepaling van de
toestand van een standaardtaal. Daarbij gaat het niet alleen om
koffiegesprekken, maar vooral ook om de meer formele
taaldomeinen, zoals wetenschap en bedrijfsleven. Daar is het
Nederlands niet onbedreigd, waaraan ik ogenblikkelijk moet
toevoegen dat ik betwijfel of de Nederlander dit wel als een
bedreiging ervaart en niet als een toekomstideaal. Hiernaar is
onderzoek gewenst.
Stel dat we de instandhouding van de Nederlandse standaardtaal willen bevorderen, welke maatregelen zijn dan
mogelijk? Die mogelijkheden zijn slechts beperkt. Ten eerste

R. van Vliet, Mîsgeschoten, toch gescoord. Een onderzoe/( naar uernederlandsing
van Engelse sporttermen. Doctoraalscriptie Vakgroep Nederlands, R. U.

Leiden 1989.
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moeten we bedenken dat we veel factoren helemaal niet in eigen
hand hebben. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de status die ouders
aan een tweetalige of buitenlandse school zullen toekennen. Ten
tweede is er beïnvloeding mogelijk, maar valt die buiten het
bereik van de Taalunie. Zo verwacht ik dat het stellen van
rigoureuze eisen aan het leren van het Engels als vreemde taal
als rem zal fungeren op het gebruik van die taal. Gelukkig zijn
er ook taalmaatregelen mogelijk, waarbij ik vooral wijs op de
versterking van het Nederlands in enkele formele, prestigieuze
taaldomeinen, bijvoorbeeld monografieën. Het valt niet te
verwachten dat beroemde geleerden ertoe overgehaald kunnen
worden om hun standaardwerk eerst in he.t Nederlands te
publiceren. Wat wel met enige steun gebeuren kan, is dat een
vertaling of liever nog een parallelle editie in het Nederlands
verschijnt. De aandacht voor het Nederlands kan dan nog
gestimuleerd worden door ook een stijlprijs uit te loven.
Een andere factor die we wel kunnen beïnvloeden, is de
toegankelijkheid van de standaardtaalregels. Sommige taalgebruikers zijn geneigd om de taalregels met enige nonchalance na te
volgen, omdat die regels toch onbegrijpelijk, onduidelijk en
onbelangrijk zijn. Die neiging kunnen we bestrijden door
goedwillende standaardtaalgebruikers te helpen bij hun streven
om de meest doeltreffende variant te kiezen. Daarover gaat
paragraaf 12.2.

12.2

Adviezen voor doeltreffend Nederlands

12. 2 .1

Criteria voor taalnormen

Ee.n autochtone Nederlander en Belg hebben baat bij adviezen
die hen helpen een taalverkeersprobleem op te lossen. De meeste
problemen worden veroorzaakt door de overdaad aan taalvormen.
De taalgebruiker weet dat er twee of meer vormen bestaan,
maar weet niet welke taalvorm hij het beste kan kiezen. Hierover
zal ik het verder hebben.1 De adviezen dienaangaande hebben
de vorm van normatieve regels. Dat zijn sociale regels die de

Het is ook mogelijk dat taalgebruikers niet weten wat de standaardtaalvorm is voor een bepaalde betekenis: bijvoorbeeld bestaat er een woord
voor het verlangen op latere leeftijd te wonen in je geboorteplaats? Zulke
problemen komen waarschijnlijk maar zeer zelden voor. Van een heel
andere orde is de onzichtbaarheid van een probleem. Een schrijver kan
denken dat hij voortreffelijk schrijft zolang hij niet door heeft dat hij
niet gelezen wordt. Naar mijn idee duurt het niet lang voordat dit
type probleem een "overdaadprobleem" wordt.
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waardering van een keuze uit de taalvormen uitdrukken. Leden
van een taalgemeenschap achten zich gerechtigd tot kritiek,
correctie en sanctie als deze sociale regels niet opgevolgd worden
(zie o.m. Bartsch 1987).
Het eerste wat er moet gebeuren is, nagaan wat de criteria
zijn waarmee dergelijke normatieve regels kunnen worden
beoordeeld. Het traditionele antwoord is: de verkozen vorm moet
taalkundig correct zijn, dat wil zeggen gevormd volgens de regels
van het Nederlands. Deze correctheidseis leidt tot moeilijkheden.
Want wanneer is een taalvorm correct? Als die vorm als
standaardtaalvorm acceptabel is voor mensen die standaardNederlands kunnen spreken en schrijven. Die groep is het
echter lang niet altijd met elkaar eens. Onenigheid bestaat
natuurlijk juist in die gevallen waarvoor een advies zeer gewenst
is. Het lijkt voor de hand te liggen, daarbij aan de verschillen
tussen Nederlanders en Belgen te denken, maar die subtiele .
regionale verschillen heb ik niet op het oog (zie de bijdrage van
Haeseryn). Een voorbeeld van wat ik wel op het oog heb is
regel
( 1 ): Een vrije predicatieve toevoeging heeft verplicht als impliciete
handelende persoon het subject van de inbeddende zin.
De volgende zin doorkruist deze regel:
(2)

Nog geen vijf minuten op straat, werd het haar duidelijk dat het
zou gaan regenen (W.F. Hermans, Au pair, p. 249)

Dergelijke zinnen worden wel afgekeurd, maar alleen door de
groep die de genoemde normatieve regel, geleerd, begrepen
en onthouden heeft. Anderen vinden deze zinnen prima. Wat
moeten we met regel (l)? De eerste oplossing is de normatieve
regel afschaffen en alle doorkruisingen gewoon toelaten, maar
dan zouden we - ten onrechte - ook zinnen als (3) niet meer
mogen afkeuren:
(3)

Nog geen vijf minuten op straat, had Edouard haar vanuit zijn
zolderraam gezien.

Zinnen als (3) worden ook wel geschreven, zij het niet door
Hermans, maar ze worden door de meeste taalgebruikers
afgekeurd.
Is het dan handig om de normatieve regel (1) in zijn
algemeenheid te handhaven? In dat geval moeten we taalgebruikers een makkelijk !eerbare truc leren om (2) op te sporen,
tegen hun intuïtie in als fout te beschouwen, en te vervangen
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door een goede constructie. Dat is waarschijnlijk te veel gevraagd.
De enige oplossing is precisering van regel (1) door nauwkeurig
te onderzoeken hoe standaardtaalgebruikers verschillende soorten
doorkruisingen ervan beoordelen. De normatieve regel wordt
dan gezuiverd van al die gevallen die door de meeste personen
als correct worden beschouwd. Voor de overblijvende gevallen
wordt een vuistregel opgesteld, die aan de hand van enkele
duidelijke gevallen geleerd kan worden.
Hiermee zijn we gestuit op het volgende criterium voor
taalnormen: leerbaarheid. Een sociale regel voor de standaardtaal
moet niet alleen stroken met het aanvaardbaarheidsgevoel van
de standaardtaalgebruikers maar ook leerbaar zijn. Daarmee
bedoel ik niet dat alleen regels kandidaat voor standaardtaalregel
kunnen staan, die al tot het oorspronkelijke idiolekt van de
standaardsprekers behoorden. Tenslotte leren we er dagelijks
woorden bij, en is elk woord eigenlijk ook een afzonderlijk
verzamelingetje sociale regels. In het geval van woorden lukt
dat bijleren vrij gemakkelijk, omdat het gaat om duidelijk
herkenbare, makkelijk te isoleren vormen. Zinsconstructies zijn
dat niet. Het eerste waar een }eerder dan behoefte aan heeft,
is een eenvoudige methode om de te wijzigen vorm te herkennen.
Dat gaat hem het makkelijkste af, als in de constructie (enkele)
vaste woordvormen voorkomen. Het hun/hen-probleem is in deze
fase nog leerbaar omdat de schrijver genoeg heeft aan de
instructie "spoor hen en hun in uw tekst op". Maar regel (1) gaat
al in deze herkenningsfase de mist in: de constructie is niet afhankelijk van een of meer vaste woorden.
De volgende fase is de behandeling van het probleem. Aan
de hand van een vuistregel moet de juiste vorm gekozen worden.
In deze fase wordt ook het hun-hen-probleem onleerbaar. Dat
komt doordat de vuistregel "Kijk of je aan of voor voor h?n kunt
zetten" in veel gevallen faalt. De vuistregel moet dus wel een
beroep doen op ontleedcriteria: "Ontleed de zin in zinsdelen;
kijk of h?n zinsdeel is dan wel deel van een zinsdeel. Kijk in het
eerste geval of h?n indirect object is, zo ja, dan hun in alle
andere gevallen hen." Deze "vuistregel" is onleerbaar voor
degenen die geen grondig ontleedonderwijs gehad hebben, voor
bijna iedereen dus. Je mag van een gehaaste schrijver niet
verwachten dat hij voor zijn woordkeus eerst een cursus
zinsontleding doorneemt. De oplossing moet hier zijn: afschaffing
van de hun/hen-regel. Welke normatieve regels wel leerbaar zijn,
staat overigens open voor onderzoek.
De correctheidseis en de leerbaarheidseis hebben betrekking op de spreker en schrijver, dus de produktiekant van het
taalgebruik. De andere eisen hebben betrekking op de luisteraar
en le?:er, de ontvangstkant van het taalgebruik: de voorkeursvorm
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moet ondubbelzinnig en begrijpbaar zijn. Met ondubbelzinnig
wordt bedoeld dat de luisteraar of lezer niet - bewust of onbewust
- hoeft te kiezen uit twee of meer interpretaties. Bekend zijn de
problemen die ontstaan doordat een voornaamwoo,rd meer dan
een antecedent kan hebben, zoals die in "De bezwaren tegen
de maatregelen die zo vaak genoemd worden". Een ander
probleem van deze soort is de polysemie van voorzetsels, zoals
voor ('in plaats van', 'ten behoeve van' of 'niet achter'?) in "de
wielrenner reed voor Jan Raas". Dit kan leiden tot het advies
juist voorzetseluitdrukkingen te gebruiken in plaats van de
eenvoudige voorzetsel (in tegenstelling tot het advies van
Renkema 1987: 68 e.v.).1
De begriJpbaarheid van een vorm is afüankelijk van het gemak
waarmee de lezer of luisteraar de onderdelen kan verwerken.
Hij heeft tijd nodig om de betekenis van het geheel te reconstrueren uit de combinatie van de betekenissen van de onderdelen.
Het zal duidelijk zijn dat een taalvorm minder begrijpbaar is
naarmate er meer elementen zijn die op elkaar betrokken moeten
worden, en naarmate die elementen verder van elkaar verwijderd
staan. Dit criterium kan tot het afwijzen van discontinue vormen,
zoals tang- of klemconstructies leiden (zie Renkema, versch.).
Ten slotte moet de vorm beleefd zijn. De variant moet de
lezer zoveel mogelijk het idee geven dat de schrijver hem in zijn
waarde laat, ja zelfs respecteert. Dit beleefdheidscriterium leidt
tot velerhande taalnormen, waarvan ik maar enkele zal noemen.
De eerste is kortheid, opdat het tijdsbeslag dat op de lezer gedaan
wordt zo klein mogelijk is. Ten tweede moet de taalvorm tot het
taaleigen van de lezer behoren. Wie elk woord uit een tekst in
een woordenboek moet opzoeken of als een schuttingwoord
beschouwt, voelt zich niet gerespecteerd. Ten derde moet de
taalvorm suggereren dat de lezer zelfstandig beslissingen kan
nemen, bijvoorbeeld door hem keuzemogelijkheden te bieden.
We hebben al gezien dat de correctheidseis haaks kan staan
op de leerbaarheidseis. Het kan niet anders dan dat de andere
eisen eveneens tegenstrijdig zijn. Zo leidt maximale ondubbelzinnigheid tot onbeleefdheid (een te lange tekst); maximale
begrijpbaarheid tot onbeleefdheid omdat de lezer zich onderschat
voelt. Maximale beleefdheid leidt tot dubbelzinnigheid, en
maximale correctheid tot verminderde begrijpbaarheid. Dit
probleem kunnen we oplossen door het lijstje criteria te

De rneeste taalgebruikers blijken in zinnen die zwemen naar dubbelzinnigheid inderdaad de voorkeur te geven aan voorzetseluitdrukkingen. Zie
J.L.M. van der Velden, Hebben voorzetsels altijd de voorheur boven voorzetseluitdruldángen? Doctoraalscriptie Vakgroep Nederlands, R.U. Leiden 1989.
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hiërarchiseren. Een logische rangorde voor de meeste functionele
genres lijkt me: eerst correct en leerbaar, dan ondubbelzinnig
en begrijpbaar, en dan beleefd. Deze rangorde geldt echter niet
voor alle genres. Zo zal voor direct mail meer prioriteit aan
beleefdheid gegeven moeten worden.

12.2.2

Taken voor de overheid

De voorgaande paragraaf was wel lang, maar zeer noodzakelijk
om te begrijpen waarom sommige aspecten van de taaladvisering
naar mijn oordeel voor de overheid zijn weggelegd: ondersteuning van onderzoek en van de taaladviesdiensten.

12.2.2.1

Ondersteuning van onderzoek

Taalnormen moeten geselecteerd en verspreid worden. Ik zal
nu eerst nagaan welke taken de overheid op zich moet nemen
bij de selectie van taalnormen. We hebben al gezien dat de
rangorde van criteria voor de normen genrespecifiek is. Voor
men een advies over een bepaald genre kan opstellen, moet men
dus eerst de meest geschikte rangorde van criteria voor dat genre
onderzoeken. Vervolgens selecteren we de te adviseren vorm met
behulp van deze criteria. Daarna is een toetsing van het advies
nodig. Dat kan het beste gebeuren door na te gaan of de
doelgroep ook werkelijk aan de geselecteerde variant de voorkeur
geeft. Deze toetsingsfase is onontbeerlijk. Nu worden de meeste
taaladviezen uitgevaardigd zonder dat ze geschraagd zijn door
onderzoek. Een voorbeeld is het advies om de begrijpbaarheid
van een opsomming te vergroten door elk lid van de opsomming
te introduceren door zinsneden als ten eerste, ten tweede of
varianten daarvan (bijv. Overduin 1986: 224-225). Wie dat advies
in de praktijk toetst, door teksten met zo vormgegeven
opsommingen te laten vergelijken met bijvoorbeeld minimaal
gesegmenteerde opsommingen waarbij elk lid geïntroduceerd
wordt door een liggend streepje, zal merken dat taalgebruikers
aan de laatste vorm de voorkeur geven. 7 De optimale vorm is
in dit geval dus niet de duidelijkste.
Het is ook belangrijk om de doelgroep naar de motivering
van de voorkeuren te vragen. Als de proefpersonen immers alleen

maar aan adviesvariant de voorkeur geven omdat ze die als sociale

Zie A. de Back, De vormgeving van opsommingen. Doctoraalscriptie Vakgroep
Nederlands, R.U. Leiden 1989.
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regel hebben geleerd (zoals naar aanleiding van zin (2)), schieten
we er nog weinig mee op. De gegevens over de beoordeling en
de motivering daarvan zijn niet alleen nodig om de taalnorm
te toetsen, ze zijn ook nuttig als voorbereiding op de verspreidingsfase van het advies. Daar kom ik aan het einde van deze
paragraaf op terug.
Een taaladvies is meestal een compromisvorm, een afweging
van het belang van de verschillende criteria. Hoe die afweging
het beste gemaakt kan worden, komt pas door onderzoek aan
het licht. Dergelijk onderzoek zal nimmer van een leien dakje
gaan. Daarvoor zijn de normen te zeer afhankelijk van genre,
plaats in de. tekst en de doelgroep. Van die afüankelijkheid nog
een voorbeeld: het bekende advies om in functionele teksten zoals
folders, de lezer aan te spreken Qaspers 1987). Wie alweer met
een vergelijkingsexperiment teksten met en zonder aanspreekvormen vergelijkt zal merken dat lezers hoogstens af en toe
aangesproken wensen te worden. Ze hebben vooral behoefte aan
variatie Qansen 1989b).
Kortom, het afleiden van zinnige taalnormen uit geordende
criteria is slechts een eerste stap. Het meeste onderzoekswerk
gaat zitten in de toetsingsfase. Daarvoor is een onderzoekgroep
nodig van praktijkgerichte taalkundigen en taalbeheersers, die
ondersteund wordt door de overheid.
Het tweede aspect van het normonderzoek is na te gaan hoe
een taalnorm het beste verbreid kan worden, ofwel implementatie-onderzoek. Ik heb het al even genoemd: de taaladviseur
heeft er baat bij van te voren te weten of de doelgroep
ontvankelijk zal zijn voor zijn advies. Dat klemt vooral bij de
adviezen waarin op grond van het leerbaarheidcriterium oude
onderscheidingen (als het hen/hun onderscheid) opgeheven
worden. Dat stuit, begrijpelijk genoeg, op verzet van het
rumoerige conservatieve deel van de doelgroep, die zo'n
afschaffing als het definitieve bewijs van taal verval of lamlendig
onderwijs beschouwt. We weten nog niet zoveel over de wijze
waarop taalnormen verspreid en toegepast worden. Er zijn
aanwijzingen dat er een grote kloof gaapt tussen de publikatie
van adviezen in taaladviesboeken, ook heel ruim verspreide zoals
Renkema (1987), en het toepassen van die adviezen Qansen
1989c). Voor het onderzoek naar de doeltreffende implementatie
van taalnormen zal daarom een beroep noodzakelijk zijn op een
theorie van marketing van taalvarianten. Ook dit onderzoek zal
door de overheid moeten worden gesteund.
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12.2.2.2

Ondersteuning van taaladviesdiensten

Ik hoop natuurlijk dat iedereen de noodzaak van het bovenstaande programma inziet. Toch lijkt het me zelfs in dat meest
optimistische geval verstandig dat we niet wachten tot het voorgaande programma is uitgevoerd. We kunnen nu al aansluiten
bij de bestaande taaladviesdiensten. Ik denk dat een kleine
handreiking van de overheid hun werk enorm zou vergemakkelijken (zie ook de aanbevelingen van Smulders 1989). Ik denk
dan vooral aan
het inventariseren van taalvragen, zodat we inzicht hebben
in de meest frequente vragen;
het inventariseren van de antwoorden op die vragen;
een voorlopige selectie van het "beste" antwoord;
het toegankelijk maken van die "beste antwoorden" voor alle
taaladviesdiensten.
De volgende stap zou kunnen zijn om die adviezen een nog
ruimere verspreiding te geven.

12.2.3 Waarom de overheid?
Uit paragraaf 12.2.1 blijkt dat ik taalnormen zie als een individueel probleem van de burger die zit te dubben over de vraag
welke vorm hij moet kiezen. Uit paragraaf 12.2.2 blijkt dat ik
voor de overheid een ondersteunende taak bij het onderzoek en
de implementatie zag weggelegd. Waarom eigenlijk? Is het niet
juister dat norm problemen door de burgers zelf worden opgelost?
Dat zou dan als voordeel hebben dat als vanzelf groeps- en
genrespecifieke normen kunnen ontstaan, iets dat op zichzelf al
wenselijk lijkt.
De selectie van taalnormen en de verspreiding van verantwoorde adviezen kunnen we naar mijn mening niet aan het vrije
spel der maatschappelijke krachten overlaten. De reden daarvoor
ligt juist in het genre- en groepsspecifieke karakter van veel
normen. Willen de adviezen bruikbaar zijn, dan moeten ze zeer
duidelijk gericht zijn op concrete genres en doelgroepen. Adviezen
voor "de" folder zijn te algemeen, adviezen voor "de" folder voor
"de" jeugd zijn dat ook nog, en datzelfde geldt waarschijnlijk nog
voor "de" folder voor "de" allochtone jongeren in "de" randstad.
In een groot taalgebied, zoals dat van het Engels, is het aantal
afnemers groot genoeg om als voldoende draagvlak voor een
commerciële advisering te kunnen dienen. In kleinere taalgebieden, waartoe het Nederlands taalgebied gerekend moet worden,
niet. Wie de overheid te hulp roept, moet zich beperken. Ten
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eerste mag het overheidsgeld niet verknoeid worden. Ten tweede
wordt - of we het nu willen of niet - alles waaraan de staat zich
verbindt van zelf veel officiëler. Dat brengt bescheidenheid met
zich mee, om te beginnen bij de normselectie. De volksdelen die
als extra criterium hebben "als er twee varianten in een taal
bestaan, moet er één fout zijn", mogen hun normen niet
gehonoreerd krijgen. Pas als een variant aantoonbaar geschikter
is, mag hij als normvariant geselecteerd worden. Anders geeft
men oplossingen voor problemen die de taalgebruikers niet
hebben. Vooral moet terughoudendheid bij de normimplementatie worden betracht. Zo lijkt het me bijvoorbeeld principieel
onjuist om de taaladviezen te gieten in een officiële grammatica.
Het gaat niet aan taalnormen op te dringen aan mensen die daar
niet om gevraagd hebben.
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13 Discussie derde groep
De heer Daems: Ik wil de heer Haeseryn om een ver.duidelijking
vragen. Hij ziet als tweede taak voor de overheden:
"Taalpolitieke keuzes maken die rekening houden met en
consequenties trekken uit de resultaten van bestaand en nog uit
te voeren normenonderzoek".
Welke keuzes hebt u op het oog? Ik begrijp niet helemaal
waarop dit slaat.
De heer Haeseryn: Ik heb in het begin gezegd dat men er
uit taalpolitieke overwegingen van kan uitgaan, zoals de Taalunie
doet, dat de Nederlandse taal een eenheid vormt en dat er één
Nederlandse taalgemeenschap is. Dit neemt echter naar mijn
mening niet weg dat op concrete punten nagegaan zal moeten
worden hoe ver taalgebruikers daarin willen gaan. Volgens mij
moeten er consequenties aan verbonden worden, wanneer uit
onderzoek bij een heel breed publiek zou blijken dat men eigen
varianten wil propageren. Men moet dan niet doen alsof er niets
aan de hand is.
De heer De Vroomen: Ik wil iets vragen over de soorten
normen. De heer Haeseryn spreekt in zijn inleiding over twee
soorten normen, de sociale normen en de prescriptieve normen,
waarvan de slaagkans onbekend is omdat ze (nog) geen gewone
normen zijn. Dit onderscheid lijkt mij bruikbaar. Naderhand,
namelijk in punt 3 van"uw conclusies, spreekt u echter over
aanvaarde en gepropageerde normen; ik zie het verschil met het
eerstgenoemde onderscheid niet goed. Het lijkt mij namelijk heel
goed mogelijk om een prescriptieve norm te propageren. Een
sociale norm kan echter ook gepropageerd worden. Wij hebben
zoëven een uiteenzetting gehad over schoolmeesters, die bij
uitstek geschikt zouden zijn om opvattingen over de taal en
grammaticale opvattingen door te geven. Ik vraag mij dus af,
hoeveel normen u eigenlijk hanteert, nu u al doende reeds van
twee tot vier komt.
De heer Haeseryn: Ik weet niet of ik echt van twee tot vier
normen kom, want in het begin heb ik aangegeven dat het
gemaakte onderscheid tussen sociale normen (die zich als het
ware van nature ontwikkelen) en prescriptieve normen niet
absoluut is. De ene soort sluit de andere niet uit. Een voorschrift
kan heel wel op den duur een echte sociale norm worden, waar
iedereen zich uit zichzelf naar gaat richten. Om nog even op het
verschil tussen Noord en Zuid terug te komen: uit onderzoek
naar bepaalde volgorde-kwesties zou heel goed kunnen blijken
dat de Vlamingen wel geneigd zijn bepaalde volgordes die in het
Noorden gebruikelijk zijn, te gaan gebruiken. Als Vlamingen een
dergelijke norm acceptabel oordelen, kan ik mij voorstellen dat
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in het onderwijs die volgordes voorgeschreven of gepropageerd
worden. Het kan heel goed zijn dat iedereen vervolgens op
langere termijn die norm als vanzelf gaat volgen.
De heer De Vroomen: U zegt van het laatste dat dit bij
voorbaat kansloos en dus niet zinvol is.
De heer Haeseryn: Ja, als normen voorgeschreven worden
zonder dat ze gebaseerd zijn op onderzoeksresultaten. Bij
voorbaat kansloos en dus niet zinvol acht ik het wanneer iemand
iets gaat voorschrijven, zonder vooraf bij brede groepen van de
bevolking, professionele en niet-professionele taalgebruikers,
onderzoek te doen naar de normgevoelens en de oordelen. De
kans is dan immers heel groot dat een dergelijk voorschrift
zinloos is, omdat het absoluut niet aansluit bij normgevoelens
die in de maatschappij leven.
De heer Waltmans: Ik wil de heer Verhoeven een vraag
stellen. Hij zei dat beslissingen over de spelling niet moeten
worden genomen door regeringen en parlementen maar door
een supranationaal orgaan als de Nederlandse Taalunie.
Nederlands wordt als rijkstaal ook gesproken in Suriname, op
Aruba en de Nederlandse Antillen. Het ligt niet voor de hand
het Nederlandse parlement, laat staan de Nederlandse regering,
te laten beslissen over de spelling van het Nederlands. Ik denk
dat het verstandig is om dit aan de Nederlandse Taalunie te
delegeren, met dien verstande dat je op een of andere manier
de mening van Suriname, Aruba en de Nederlandse Antillen
binnen de Taalunie tot gelding zou moeten laten komen. Wellicht
zouden ze tot de Taalunie moeten toetreden.
De heer Verhoeven: Ik vind inderdaad dat de Nederlandse
en de Belgische regering daarover niet afzonderlijk zouden
moeten beslissen. Ik heb gezegd dat, waar de Nederlandse t a al
in meer dan één land wordt gesproken, een bovennationaal
orgaan over de spelling een beslissing zal moeten nemen. Het
enige bovennationale orgaan dat wij op dit gebied kennen, is
de Nederlandse Taalunie. In de Werkgroep Spelling is er wel
eens voor gepleit dat Suriname, Aruba en de Nederlandse Antillen
aan het werk van de werkgroep zouden moeten deelnemen.
Anders dan voor het Frans bestaat er voor het Nederlands geen
orgaan dat ervoor zorgt dat in andere gebieden waar Nederlands
wordt gesproken, de spellingvoorschriften worden overgenomen.
In gebieden in de wereld waar Frans wordt gesproken, volgt men
in het algemeen de mening over de spelling van het Frans die
door de Académie Française naar buiten wordt gebracht.
Een andere deelnemer: Naar mijn mening is de oplossing van
het probleem dat door Waltmans is aangesneden , in principe niet
zo moeilijk. Aruba en de Nederlandse Antillen, misschien ook
Suriname, zullen zich in de praktijk toch wel moeten aansluiten
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bij wat in het grotere taalgebied in Europa gebeurt. Het is echter
ook heel goed mogelijk dat met Suriname, Aruba en de
Nederlandse Antillen associatieverdragen worden gesloten, waarin
deze zaken worden geregeld.
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14 Drs. H. van Gessel
De krant en de vinger van Heldring
Eens in de paar weken heft NRC-columnistjéröme Held ring zijn
vinger, nu eens niet om het wereldgebeuren van een waarschuwend accent te voorzien, maar om sporen van taalslordigheden
en taalfouten die hij in kranten had aangetroffen, als een leraar
die het huiswerk van zijn leerlingen heeft nagekeken aan de kaak
te stellen. Hij schept daarbij bijzonder behagen in verkeerd
geplaatste komma's, de zinswending 'hij is een van degenen
die ... ' die vrijwel altijd een enkelvoudige werkwoordsvorm krijgt
toebedeeld, en van onjuiste accenten voorziene vreemde woorden.
Het is elke keer opnieuw een tweeslachtig genoegen in de spiegel
te kijken die hij zijn collega's in het krantevak voorhoudt.
Taal- en tekstverzorging maken een essentieel onderdeel
uit van het vak van de schrijvende journalistiek . De kwaliteit van
een krant wordt niet alleen bepaald door het niveau van de
informatie, maar ook door het niveau van het taalgebruik en de
tekstverzorging. Als een verder interessant artikel wordt ontsierd
door een groot aantal spel- en taalfouten, raakt een ervaren lezer
al gauw geïrriteerd. In dit opzicht mag niet uit het oog worden
verloren dat een krant in de zin van een dagblad op het brede
terrein van de gedrukte media een specifieke plaats inneemt.
Dat heeft in het bijzonder te maken met de eigen aard van het
produkt: een dagelijks (met uitzondering van zondag) verschijnend
dagblad. Dit wezenskenmerk van een krant heeft gevolgen voor
de tekstverzorging en het taalgebruik. Vrijwel alle journalistieke
bijdragen komen tot stand onder zware tijdsdruk. Sportjournalisten die de wedstrijd AC Milan-Real Madrid bijwonen, worden
geacht hun verslag zo snel mogelijk na afloop in te leveren. Het
spreekt vanzelf dat de snelheid waarmee journalistieke artikelen
tot stand komen, tot een spanning leidt tussen het tijdig inleveren
en de kwaliteit van de taal- en tekstverzorging. Fouten en
slordigheden zijn onvermijdelijk, maar elke fout is er een teveel.
Toch mag de schrijvende journalistiek haar ogen niet sluiten
voor het feit dat kranten een niet onbelangrijke rol spelen bij
het maatschappelijke proces van taal- en tekstverzorging in het
algemeen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vaak stekelige wijze
waarop lezers in brieven reageren op soms inderdaad afzichtelijke
taal- en spelfouten. Mede als gevolg van hun grote en dagelijks
terugkerende verspreidingsgebied lopen kranten voorop bij het
vastleggen en doorgeven van allerlei uitingen van taal- en
tekstverzorging. Modieuze zinswendingen, opvallende woordbeelden en opmerkelijke aanhalingstekens zetten zich vast eerst op
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het netvlies, later in het brein van de lezer. Als kranten maar
lang genoeg Beijing schrijven in plaats van Peking, raakt het
woord vanzelf ingeburgerd om vervolgens tot norm te worden
verheven. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de grammaticale
wending 'zowel...als', die in negen van de tien gevallen door een
meervoudige werkwoordsvorm wordt gevolgd. Een krant die er
een gewoonte van maakt te werken met enkele aanhalingstekens
bovenin, kan school maken.
Normkwesties spelen in de schrijvende journalistiek, zowel
bij het schrijven als bij het redigeren, voortdurend mee. Deze
kwesties betreffen vooral:
spelling;
interpunctie;
grammatica/zinsbouw;
compositie/leesbaarheid.
Steeds opnieuw worden schrijvende journalisten voor vragen
gesteld als: Schrijven we Chroetsjsjov of Kroesjef?; Is het 'voor
hen' of 'voor hun'?; Plaatsen we wel of geen komma voor een
betrekkelijke bijzin?; Waar laten we een nieuwe alinea beginnen?
Wat de taak van de overheid betreft is er één gebied waarop
voor de overheid een normerende taak als directe verantwoordelijkheid is weggelegd: de spelling. Voor een goede communicatie
in een bepaald taalgebied is het van belang dat er op het gebied
van de spelling een duidelijk systeem van afspraken bestaat. Dit
geldt niet alleen voor de spelling van de algemene woordenschat,
maar in het bijzonder ook voor de schrijfwijze van aardrijkskundige en buitenlandse namen. Persoonlijk heb ik geen behoefte aan
een strakkere versie van het Groene Boekje in die zin dat er een
eind wordt gemaakt aan het systeem van voorkeurspelling. In
mijn functie als eindredacteur van de zaterdagse boekenbijlage
Folio werk ik dagelijks met het Groene Boekje, en dat voldoet
goed. Produkt met een c of met een k is geen kwestie van
elementair belang; daarin volg ik graag de voorkeurspelling.
Veel belangrijker is de schrijfwijze van aardrijkskundige en
buitenlandse namen. Op dat gebied overheersen willekeur en
onbegrip. Toen het NOS-Journaal een tijdje voor Irak de
schrijfwijze Iraq bezigde, zat menige kijker met zijn ogen te
knipperen. De schrijvende journalistiek zou er zeer mee gebaat
zijn, als er naast het Groene Boekje een soortgelijk handzaam
naslagwerkje zou verschijnen met afspraken op het gebied van
aardrijkskundige namen en de transcriptie van buitenlandse
namen. Houden we vast aan Peking naar analogie van Rome,
Berlijn, Parijs en Londen, of stappen we over op Beijing?
Schrijven we Hoessein met een -oe- of Hussein met een -u-?
Op andere gebieden van taal- en tekstverzorging heeft de
overheid een afgeleide verantwoordelijkheid. Met name in het
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onderwijs zou er strenger en beslister moeten worden gestreefd
naar een algemene verbetering van de kwaliteit van taal- en
tekstverzorging. Het belangrijkste is dat er een groter besef komt
voor het belang van een deugdelijke taal- en tekstverzorging.
Te lang heeft in het onderwijs een klimaat geheerst van: wat
maakt het allemaal uit, je begrijpt toch zo ook wel wat ik bedoel.
Communicatie is natuurlijk prachtig, maar taal is niet alleen
inhoud, maar ook vorm. Ten onrechte. worden in het onderwijs
kwesties van taal- en tekstverzorging vaak als het uitsluitende
domein van het vakgebied Nederlands gezien. Er zou al heel wat
gewonnen zijn, als een docententeam als geheel bij de beoordeling
van geschreven produkten de verzorging van taal en tekst laat
meewegen. Er zou over de hele linie meer aandacht moeten
komen voor de formele taalaspecten, inclusief de interpunctie.
Het is soms verbijsterend te merken hoe weinig benul auteurs,
ook hooggeleerde, hebben van formele aspecten als een geoliede
zinsbouw en het gebruik van de komma. In dit verband is het
een gunstig teken dat in het 'Advies over de voorlopige
eindtermen basisvorming in het voortgezet onderwijs' aandacht
voor de formele aspecten expliciet wordt genoemd.
Grotere aandacht voor taal- en tekstverzorging is in het
bijzonder van belang voor lerarenopleidingen en opleidingen
van journalisten. Aan de journalistenopleidingen zou het
eindredactionele wetk als een zelfstandig specialisme moeten
worden erkend. Mede als gevolg van de technische vernieuwingen
hebben de eindredacties binnen de redactionele organisatie een
steeds belangrijker plaats gekregen. Veel journalisten blijven
nu eenmaal schrijven zoals zij zich dat hebben aangewend, zonder
steeds acht te slaan op geldende afspraken wat taal- en
tekstverzorging betreft. Onder die omstandigheden is het goed
dat er tussen het oorspronkelijke artikel en de afgedrukte versie
in de krant een deskundige eindredactionele sluis zit die net
als bij een boek eenheid van taal- en tekstverzorging nastreeft.
Tot slot nog even een oud liedje. Het kan geen kwaad als
overheidsdienaren, zowel politici als ambtenaren, vee.l meer zorg
besteden aan hun taal- en tekstverzorging. Hun produkten
vormen een belangrijk bestanddeel van de dagelijkse nieuwsvoorziening in de kranten, en het is daarom vaak nogal onthutsend
kennis te moeten nemen van onbegrijpelijk jargon, onleesbare
nota-taal en door merg en been gaande kromspraak. Heel erg
is ook de acroniemenziekte, die bijvoorbeeld het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen toch bij uitstek een ministerie dat
voorop behoort te lopen bij een goede taal- en tekstverzorging
al sinds jaar en dag teistert. Naar mijn waarneming hebben
juridisch geschoolde politici en ambtenaren een oneve.nredig grote
invloed op de uiteindelijke tekstuele vormgeving van overheids121

stukken. Wellicht ligt het op de weg van de Taalunie om een
handzaam boekje 'Nederlands voor politici en ambtenaren'
samen te stellen, geen standaard-naslagwerk à la de 'Schrijfwijzer',
maar eerder een eenvoudig boekje à la 'Engels op reis' met de
belangrijkste afspraken en adviezen.

15 Mevr. R. Devos, Lic.
Aspecten van talige zelfhulp voor de anderstaligen:
een grammaticaal woordenboek als oplossing
De gemiddelde anderstalige heeft geen boodschap aan subtiel
beredeneerde normeringsverhalen en hij heeft beslist een afkeer
van tolerantie voor varianten. Hij wil m.a.w. liever niet horen
dat men zowel u hebt als u heeft mag zeggen of schrijven of
dat groter dan even goed is als groter als. Hij wil weten wat de
beste, de enig juiste keuze is. Dat is zeker het geval als hij op
zelfhulp aangewezen is. Als hij al een taalgids raadpleegt dan
verwacht hij ondubbelzinnige antwoorden op zijn vragen en
bovendien verwacht hij dat zijn taalgids zo toegankelijk is dat
hij er als leek probleemloos zijn weg in kan vinden. Dat betekent
dus dat het taalzorgbeleid van de overheid erop gericht moet zijn
taalhulp te verstrekken in de vorm van expliciet normatieve
taalgidsen die ook door de niet taalkundig geschoolde gebruiker
kunnen worden gehanteerd.
Wat kan de overheid nu doen om aan deze verwachtingen
tegemoet te komen? Ik geloof dat wij hier een onderscheid
moeten maken tussen de diverse aspecten van de taalzorg.
Op het gebied van de spelling is de oplossing het
gemakkelijkst te formuleren. Spelling is een kwestie van wettelijk
vastgestelde conventies. Als men het eenmaal over die conventies
eens is, kan een officiële spellinggids worden gepubliceerd die
als richtsnoer kan gelden voor alle gebieden van het taalgebruik.
Moeilijker wordt het normatieve beleid op het gebied van
het lexicon. In elke taal is er nu eenmaal variatie, horizontale
(tussen regio's) en verticale (registers, sociale varianten) en een
lexicale gids die aan de taal recht wil doen, kan niet anders dan
die variatie registreren. Maar juist die registratie brengt al een
element van onzekerheid binnen. Zelfs het gebruik van goed
overdachte labels om de variatie te ordenen brengt de gebruiker
in verwarring. Geef toe, zelfs taalkundig geschoolden klimmen
polemisch gewapend in de pen om te bakkeleien over de.
normatieve strekking van labels als Zuidnederlands, Belgisch,
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regionaal, enz. Hoe kunnen we dan verwachten dat de naïeve
taalgebruiker daarmee uit de voeten kan? Samenstellers van
verklarende woordenboeken kennen dat probleem en zoeken
steeds weer nieuwe oplossingen die jammer genoeg steeds weer
nieuwe kritiek bij de taalgebruiker uitlokken. Getuige b.v. de
heftige reacties in Vlaanderen tegen de nieuwe Van Dale.
Is overheidshulp op het gebied van het lexicon al moeilijk,
op het gebied van de grammatica wordt ze pas echt een precaire
aangelegenheid. Vooreerst al omdat grammatica, anders dan
spelling, altijd weer ontsnapt aan normering. Terecht heeft het
Comité van Ministers in zijn standpunt over het 'Meerjarenperspectief voor een Taaluniebeleid' van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van 31 oktober 1988 zich aangesloten bij
het advies van juristen (Sybesma-Knol & Wellens 1987) en
neerlandici (De Rooij & Haeseryn 1986) gesteld "dat de overheid
de spraakkunst (grammatica), in tegenstelling tot de spelling,
niet wettelijk kan voorschrijven, ( ... ).
De overheid kan niet verder gaan dan te bevorderen ( ... )
dat er ten aanzien van gevallen waarin zich binnen de taalgemeenschap variatie voordoet of onzekerheid bestaat, normen
worden vastgesteld voor wat goed Nederlands is". Met deze uitspraak bevindt de overheid en met name de Nederlandse Taalunie
zich midden in een dilemma. Immers, de gebruiker vraagt een
normatieve grammatica en de Taalunie weigert op het gebied
van de grammatica als normerende instantie op te treden.
Hoe kan de Taalunie onder dit dilemma uitkomen en tevens
haar opdracht om beleid te voeren op het gebied van de
spraakkunst ter harte nemen? Want dat zo'n beleid nodig is en
dat de overheid daarin een taak heeft, ontkent de Taalunie niet.
In het licht van een functioneel taalbeleid ten opzichte van een
toenemende groep anderstalige migranten is zo'n beleid zelfs
eerste-lijnszorg. Maar beleid voeren op het gebied van grammatica zonder wettelijk voor te schrijven is moeilijk. Hoe bevordert
men dat er voorschriften worden opgesteld zonder als normerende
instantie op te treden. Een mogelijke uitweg zou kunnen zijn
het opzetten van een grammaticaal woordenboek dat specifiek
afgestemd is op de behoeften van de anderstalige taalgebruiker
die praktische problemen heeft op het gebied van de grammatica. Zo'n grammaticaal woordenboek dat het karakter heeft
van een referentiegrammatica ontbreekt vooralsnog voor het
Nederlands. Wel zijn er aanzetten te vinden die als uitgangspunt
kunnen dienen. En voorts zijn er heel wat buitenlandse
voorbeelden voorhanden die uitstekend dienst kunnen doen als
vergelijkingsmateriaal voor het opzetten van een eigen
Nederlands grammaticaal woordenboek.
Een grammaticaal woordenboek moet men zich zeer in het
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algemeen voorstellen als een alfabetisch geordend overzicht van
gevallen waarin de taalgebruiker problemen of twijfels heeft op
het gebied van de grammatica. Zo'n grammaticaal woordenboek
verschilt grondig van een gewone, systematisch .geordende
grammatica.
De systematische grammatica biedt een gestructureerd en
theoretisch onderbouwd overzicht van woordsoorten en zinsdelen,
geeft een analyse van de morfologische structuur en een
samenhangende studie van het gebruik van tijd en modaliteit.
Een grammatica creëert daardoor meteen een normatief systeem.
Een grammaticaal woordenboek daarentegen richt zich op de
gevallen waarin zich variatie voordoet of waarover onzekerheid
bestaat en doet alleen over die gevallen uitspraak. Het grammaticaal woordenboek is in dit opzicht een praktische taalgids
die weliswaar pragmatisch normerende uitspraken doet maar
waarin men tevergeefs naar een normatief systeem zal zoeken.
Een grammaticaal woordenboek biedt de taalgebruiker pasklare
antwoorden bij concrete taalgebruiksmoeilijkheden maar ontslaat
zich van de taak een normatief stelsel aan te bieden.
In de Voorzet over "Een normatief-pedagogische grammatica
voor volwassenen" bespreekt Beheydt de bruikbaarheid van een
taalgids "in de vorm van een woordenboek waarin de grammaticale onderwerpen alfabetisch geordend zijn en waarin ze afzonderlijk behandeld worden" (1989, 23). Zijn commentaar op dit type
taalgidsen is in dit verband interessant om te noteren:
"Dat dergelijke naslagwerken hun nut hebben, zal wel niemand
betwijfelen, maar of ze ook de meest geschikte vorm zijn om ee.n
pedagogische grammatica te presenteren is een andere zaak. De
alfabetische presentatie zorgt uiteraard voor veel overlappingen
en/of doorverwijzingen zodat men slechts met veel moeite inzicht
krijgt in het grammaticale systeem dat eraan ten grondslag ligt.
Om er de taal mee te leren is een dergelijke taalgids m.a.w. te
weinig systematisch" (Beheydt en Jansen 1989, 24).
Wat hier als een nadeel opgevoerd wordt, namelijk de
ondoorzichtigheid van het onderliggend systeem, is juist in het
kader van het soort beleid dat de Taalunie wenst te voeren ten
aanzien van de grammatica een groot voordeel. Immers, met een
grammaticaal woordenboek wordt tegemoet gekomen aan de
duidelijk aanwezige behoefte van de taalgebruiker aan normatieve
begeleiding, zonder dat evenwel de indruk ontstaat dat de
overheid als officiële scheidsrechter wil optreden in taalgeschillen.
Een ander opvallend voordeel van een grammaticaal
woordenboek, is het feit dat de woordenboek vorm zich gemakkelijker eigent tot een ruimere, niet zo strikt grammaticale aanpak
van taalproblemen. Een grammaticaal woordenboek is beter
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geschikt dan een systematische grammatica om ook die gevallen
te behandelen die op de grens liggen tussen lexicon en
grammatica en stilistiek, zoals het gebruik van vaste voorzetsels,
het speciale gebruik van bepaalde werkwoorden (zitten - staan liggen - hangen - lopen - gaan), het gebruik van voornaamwoorden (deze - die - dat - zulke), het gebruik van onpersoonlijke
constructies (men - je - lijdende vorm) en dergelijke meer. In
die zin krijgt het grammaticaal woordenboek veel meer het
karakter van een referentiegrammatica: de taalgebruiker kan
erin terecht voor meer dan alleen maar puur grammaticale
verschijnselen. Het grammaticaal woordenboek biedt dus soms
ook meer dan de systematische grammatica omdat er plaats is
voor een genuanceerde behandeling van taalverschijnselen die
in een systematisch overzicht slechts een noot of een vluchtige
behandeling verdienen. Een bijkomend voordeel van dit
ambivalente karakter van het grammaticaal woordenboek is dat
het boek minder de indruk wekt van een normatieve grammatica.
Doordat de grens tussen grammatica, lexicon en stilistiek met
opzet vervaagd is, krijgt een dergelijk werk eerder de allure
van een praktisch werkinstrument of naslagwerk dan van een
normatief systeem.
Het grootste voordeel echter van een grammaticaal woordenboek is zijn toegankelijkheid. De vaakst gesignaleerde tekortkoming van de ANS is zijn weinig gebruiksvriendelijke karakter.
De recensenten zijn het er meestal over eens dat de ANS een
monumentaal werk is, maar ze hebben ook allemaal de kritiek zoals die trouwens in het algemeen geldt voor grammatica's dat de gewone taalgebruiker er zijn weg niet in vindt. Dat heeft
mede te maken met de presentatie van een systematische
grammatica. Als een gebruiker wil weten wanneer hij tenminste
of althans kan gebruiken dan moet hij weten onder welke
woordsoort hij moet gaan zoeken en dat veronderstelt een
grammaticale kennis die de gemiddelde taalgebruiker niet altijd
heeft. In een alfabetisch geordend boek daarentegen kan elke
gebruiker terecht en dat is een onmiskenbaar voordeel.
Een laatste argument tenslotte om een grammaticaal
woordenboek prioritair te stellen ten opzichte van een normatiefpedagogische grammatica of een normatieve ANS, is dat er op
dit ogenblik voor het Nederlands nog geen grammaticaal woordenboek bestaat. Wel beschikken wij over een aantal naslagwerken en taalgidsen die als aanzet kunnen dienen bij het ontwikkelen van een grammaticaal woordenboek, maar wat er tot nu toe
voorhanden is, heeft ofwel een andere opzet of een andere vorm.
Als bruikbare aanzetten vermelden wij hier Taalvaria van Van
den Toorn-Danner (1987) dat, zoals de ondertitel aangeeft, Een
keuze van onderwerpen uit de Nederlandse grammatica en uit
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het Nederlandse woordgebruik behandelt die "in een ruim
twaalfjarige leservaring aan buitenlanders, merendeels op hun
verzoek, aan de orde zijn gekomen". Verder is daar het Twijfelgevallen Nederlands van C.G.L. Apeldoorn en S. Pot (1983) dat
opgezet is in de vorm van een woordenboek voor "een grote
groep mensen voor wie het voortgezet onderwijs al weer enige
tijd geleden is en die zich daardoor op allerlei punten van
taalgebruik onzeker voelen, terwijl toch correct Nederlands van
hen verwacht mag worden". Dit boek behandelt weliswaar de
twijfelgevallen naar aanleiding van gealfabetiseerde trefwoorden
maar is in eerste instantie een lexicale vraagbaak. Slechts zelden
worden ook echt grammaticale problemen aan de orde gesteld
(zie echter sub: discongruentie, hebben of zijn; hun/hen, enz.).
Een andere alfabetische taalgids voor zakelijk schrijven is Taal
en tekst van A tot Z van P.J. van der Horst (1998). Er komen
in dit boek talloze kwesties aan de orde op het gebied van
zinsbouw, woordkeus, interpunctie, correspondentie, afkortingen,
leesbaarheid, barbarismen, pleonasmen, contaminaties, enz., maar
een grammaticaal woordenboek is het niet.
Vaak gebruikt en van een bewezen degelijkheid is de handleiding van H. Hermkens Verzorgd Nederlands (1965): die "geeft
op een simpele manier wat praktische aanwijzingen voor de
(toekomstige) leraar die concrete hulp wil bieden aan zijn
leerlingen". Weliswaar is ook dit boek geen grammaticaal
woordenboek, maar omdat het expliciete normatieve uitspraken
doet over grammaticale discussiepunten biedt het een goed
houvastvoor de normatieve behandeling van een aantal lemma's
in een grammaticaal woordenboek.
Bekend is ook De Taalhulp van !nez van Eijk (1983) dat op
een speelse wijze tal van, vooral spelling- en woordgebruikskwesties behandelt en ook over enkele grammaticale kwesties
uitsluitsel geeft, maar al evenmin een grammaticaal woordenboek
lS.

Voorts is er de volledig herziene versie van Hoe zeg en hoe
schrijf ik het (1985) van H. Heidbuchel en G.J. Luyten dat met
zijn drieëntwintigste druk echt het succesnummer is op dit
gebied. In het tweede deel van deze taalgids komt de spraakkunst
aan de beurt. In een alfabetisch geschikte lijst van trefwoorden
vindt men er de belangrijkste 'struikelstenen' besproken. Maar
alweer gaat het hier om een zeer beperkte keuze van gevallen.
Tenslotte zouden wij nog Taalhulp voor iedereen van J.
Thyssens en J.H.J. van de Pol (1987) willen vermelden dat de
meest voorkomende moeilijkheden waarmee de gemiddelde
leerling in het middelbaar onderwijs geconfronteerd wordt,
summier en overzichtelijk behandelt. Maar ook dit boek is geen
grammaticaal woordenboek.
126

Voor het Nederlands ontbreekt dus voorlopig een grammaticaal
woordenboek. De ons omringende talen beschikken wel over
grammaticale woordenboeken. En het overweldigend succes van
de Dictionnaire des difficultés grammaticales et lexicologiques
(1949) en van de Nouveau dictionnaire des difficultés du français
moderne (1983) van J. Hanse voor het Frans en van Practical
English Usage (1980) van Michael Swan bewijst dat ze in een
behoefte voorzien. Alle reden dus om de opzet van een
grammaticaal woordenboek aan te pakken.
Hoe kan zo'n grammaticaal woordenboek er nu uitzien? In
een Aanzet tot een grammaticaal woordenboek die ik samen met
de heer Beheydt voor de Nederlandse Taalunie heb uitgewerkt,
hebben wij na kritische analyse van de bekendste buitenlandse
voorbeelden geopteerd voor een opzet die sterk didactisch is en
waarin gestreefd is naar eenvoud en maximale generalisering
en zo tegemoetkomt aan de noden van de gemiddelde anderstalige
gebruiker. Daarbij hebben wij gekozen voor het consequente
gebruik van eenvoudige, ondubbelzinnige voorbeelden in basiswoordenschat en voor een regelformulering die de gebruiker in
staat moet stellen ad hoc de juiste beslissing te nemen. In de
uitwerking gaan wij vaak voorbij aan subtiliteiten en variatie die
het begrip van de essentie in de weg staan. Verder hechten wij
veel belang aan een heldere lay-out, een uitgebreid doorverwijzingssysteem, een systematische niveau-indeling en een
functionele item-selectie.
Wat die item-selectie betreft, willen wij er nog op wijzen dat een
grammaticaal woordenboek zich niet beperkt tot traditionele
grammaticale problemen maar zich noodgedwongen ook moet
inlaten met de lexicale aspecten van de grammatica. Men kan
lexicon en grammatica niet zomaar scheiden. Zelfs als men een
in wezen lexicaal probleem behandelt als het gebruik van steeds
en altijd komt men uiteindelijk ook bij grammaticale aspecten
terecht: voor een comparatief gebruikt men bij voorkeur steeds
zoals in steeds meer, steeds vaker, steeds beter. Een grammaticaal
woordenboek zal juist in de schermzone tussen lexicon en
grammatica vaak uitspraken moeten doen.
De overwegingen die gespeeld hebben bij de uiteindelijk door
ons gepresenteerde aanzet komen uitvoerig aan bod in de
theoretische inleiding. Wat de consequenties van die overwegingen zijn, kunt u het best beoordelen op grond van een praktische
uitwerking van een rubriek. De hierbij gevoegde behandeling
van OMDAT - WANT kan als exemplarisch gelden voor de door
ons voorgestelde aanpak.
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nr. 100 omdat - want

(zie: conjunctie van nevenschikking, conjunctie van onderschikking)

ELEMENTAIR
Algemeen
Een OMDAT-zin en een WANT-zin geven een reden, zeggen
waarom.
Ze blijft thuis omdat ze ziek is.

REDEN

Ik eet niet omdat ik geen honger heb.

REDEN

Ze blijft thuis want ze is ziek.

REDEN

Ik eet niet want ik heb geen
honger.

REDEN

1 op WANT volgt een HOOFDZIN (zie: woordorde hoofdzin)
Ik ga niet met vakantie want ik heb geen geld.
Jan is nog op school want het is nog geen vier uur.

2 op OMDAT volgt een BIJZIN (zie: woordorde bijzin)
Ik ga niet met vakantie omdat ik geen geld heb. - Omdat ik geen
geld heb, ga ik niet met vakantie.
Jan is nog op school omdat het nog geen vier uur is. - Omdat het
nog geen vier uur is, is Jan nog op school.

Opmerking:
1. Een WANT-zin volgt altijd op een andere hoofdzin.

Hij komt wat later want hij moet nog eerst eten.
1
2
2. Een OMDAT-zin kan alleen staan, een WANT-zin niet.
Waarom blijft ze thuis? Omdat ze ziek is. *Want ze is ziek. (fout)
Waarom eet je niet? Omdat ik geen honger heb. *Want ik heb
geen honger. (fout)
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Waarom ga je niet met vakantie? Omdat ik geen geld heb. *Want
ik heb geen geld. (fout)
Waarom is Jan nog op school? Omdat het nog ~een vier uur
is. *Want het is nog geen vier uur. (fout)

INTERMEDIAIR
WANT- en OMDAT-zinnen geven meestal een reden. Soms echter
is de grens tussen reden en oorzaak niet duidelijk te trekken.
Ik ben moe omdat ik vannacht slecht geslapen heb.
Ik ben moe want ik heb vannacht slecht geslapen.

Dat ik slecht geslapen heb is zowel de reden als de oorzaak van
het feit dat ik moe ben.
(zie: doordat - omdat, daardoor - daarom)

UITGEBREID

Algemeen
Een WANT-zin geeft niet altijd de reden of oorzaak van de
inhoud van de vorige zin.
Een spreker kan met een WANT-zin motiveren waarom hij een
mededeling doet, een vraag stelt, een bevel geeft.
Is er hier wel een leuk restaurant? Want dat lijkt zo'n dode stad.
Wees even stil, want ik wil werken.
Wat dacht je van dit programma? Want dat interesseert mij.
Wil je nu even rustig zijn? Want ik heb hoofdpijn.
Hier zijn veel discotheken, want dat wil je toch weten, he!

Opmerking:
Als WANT geen reden of oorzaak aangeeft, kan het niet door
omdat worden vervangen.
vgl. Ik blijf laat op want ik heb veel werk.
of
Ik blijf laat op omdat ik veel werk heb.

en
Zal die vergadering lang duren? Want ik heb veel werk. *Zal die
vergadering lang duren omdat ik veel werk heb. (fout)
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Zij rijdt niet snel want dat is gevaarlijk.

of
Zij rijdt niet snel omdat dat gevaarlijk is.
en
Hang niet uit het raam want dat is gevaarlijk. *Hang niet uit het
raam omdat dat gevaarlijk is. (fout)

Maar:

Als de woorden van de spreker worden geëxpliciteerd (in een
bijzin) dan kan het verklarende WANT wel door
OMDAT worden vervangen.
Ik vraag of die vergadering lang zal duren want ik heb veel werk.

of
Ik vraag of die vergadering lang zal duren omdat ik veel werk heb.
Ik zeg dat je niet uit het raam mag hangen want dat is gevaarlijk.

of
Ik zeg dat je niet uit het raam mag hangen omdat dat gevaarlijk
lS.

Recent ziet men ook het gebruik van WANT m nevenschikkingen van het type:
Ik vind dit overbodig want te duur.
Zulke boeken zijn duur want zeldzaam.
Die boze want beledigde schrijver reageerde heel scherp.

Hier worden dus twee adjectieven met WANT verbonden.
Het tweede adjectief geeft een reden voor het eerste adjectief.
Dit gebruik is niet aan te bevelen en wordt door velen als minder
correct ervaren.
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16 Discussie vierde groep
De heer Nordlohne: Ik wil enkele opmerkingen maken over de
schrijfwijze van buitenlandse aardrijkskundige namen en over
de stelling van de heer Van Gessel, dat de overheid beter
Nederlands moet gebruiken in haar stukken.
In de Volkskrant wordt, als ik het goed heb begrepen, vanaf
de eerste tot en met de laatste pagina gestreefd naar eenheid
in taalverzorging. Ik neem aan, dat bij die krant een boekje met
suggesties aanwezig is voor de leden van de redactie. Wellicht
kan dat voor een wat ruimere kring beschikbaar worden gesteld.
Als ik het mij goed herinner, heb ik iets dergelijks wel eens
gezien bij de Nieuwe Rotterdamse Courant, toen nog een
kwaliteitskrant. Ik heb het de laatste tijd nooit meer gezien.
De heer Van Gessel: Onze krant beschikt over een Stijlboek,
dat voor intern gebruik is. Wij hebben gemerkt, dat hiervoor
veel belangstelling is. Er wordt nu gewerkt aan een beter
geordend Stijlboek, dat eventueel publiekelijk zal worden
verkocht. Hierover zullen ongetwijfeld in de Volkskrant
mededelingen worden gedaan.
De heer Nordlohne: Ik kom thans te spreken over de
schrijfwijze van buitenlandse aardrijkskundige namen. Het is niet
noodzakelijkerwijze een taak van de overheid om op dit punt
voor normering te zorgen. Als wordt genormeerd volgens de
procedures van de normalisatie-instituten, dan is het resultaat
een normblad. Nogmaals, dit kan buiten de overheid om worden
geregeld.
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De heer Van Gessel: Als het maar geregeld wordt!
De heer Nordlohne: Ter zake van de buitenlandse aardrijkskundige namen gaat het die kant op. Er is een voorstel ingediend
bij de normalisatie-instituten. Tot 1 februari 1990 kan commentaar worden geleverd.
De overheid - bewindslieden en ambtenaren - zou wat meer
aandacht moeten besteden aan het Nederlands. De enigen, die
zich wat van commentaar aantrekken, zijn de bewindslieden.
Ambtenaren leven in een beschermd hokje en laten iedereen maar
praten. Soms trekt een bewindsman zich de kritiek aan. Ik wijs
erop, dat een bewindsman, toen het te gek werd, een taalwacht
heeft ingesteld. Die werd ingeschakeld bij het opstellen van de
jaarlijkse begroting en de memorie van toelichting. Als de
minister het wil, dan gebeurt het. Wil hij/zij het niet, dan gebeurt
het niet. Ambtenaren vervallen in een soort van mandarijnentaal,
waar niet doorheen te komen is.
De heer Van Gessel: Dit is een soort van doemdenken. Ik heb
toch wel vertrouwen in de jonge generatie ambtenaren.
De heer Nordlohne: Die jonge generatie is goed opgeleid,
maar wordt kapot gemaakt door de hiërarchieke chefs, die
denken, dat zij altijd gelijk hebben. Een zin begint dus met: "Door
de commissie is .... " De bedrijvende vorm, die de jonge ambtenaar
wil toepassen, wordt eruit gehaald.
Mijn conclusie is, dat de journalistieke criticus moet ageren.
Alleen door agitatie kan wellicht worden bewerkstelligd, dat een
minister wat doet aan verbetering van de redactie van zijn
stukken.
De heer Nekeman: Is er bij de redactie van de Volkskrant
een bewustzijn, als het gaat om neologismen? Wordt het publiek
ingelicht over ontwikkelingen op dit punt in het buitenland? Ik
denk, dat hier een rol voor de journalisten is weggelegd. Als de
heer Ritzen zijn zin krijgt, wordt die rol nog veel belangrijker.
Dan wordt er in Nederland op het gebied van de wetenschap
helemaal geen Nederlands meer gesproken.
De heer Van Gessel: Ik verwijs ook op dit punt naar ons
Stijlboek. Probeer Nederlands te spreken en leun niet te veel
op leenwoorden, als het niet nodig is. Het lezerspubliek moet
niet worden overschat en niet worden onderschat. Als een
bepaalde Engelse term gangbaar is, dan moet die ook worden
aangeboden. Hierin moet je niet kinderachtig zijn.
De heer Nekeman: Het gaat mij niet alleen om de Engelse
woorden. Ter zake van buitenlandse ontwikkelingen kunnen
journalisten vaak het voortouw nemen, niet uit puristisch
oogpunt, maar omdat zij getraind zijn in de Nederlandse taal.
Zijn er criteria, waaraan neologismen moeten voldoen?
De heer Van Gessel: Neen. Neologismen zijn neologismen
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en waar ze vandaan komen, komen ze vandaan. Op het gebied
van de computerspraak is sprake van een grote mate van
gemakzucht; er wordt alleen maar Engels jargon gebruikt. Niet
nagedacht is over de vraag, of niet een Nederlandse benaming
kon worden gezocht. De journalist neemt dat Engels jargon dan
al snel over.
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17 W. Penninckx
Taalzorg - overheid en burger; de verantwoordelijkheid
van het Comité van Ministers voor het voeren van een
taalzorgbeleid
"Taalzorg: Overheid en burger" is het thema van deze Conferentie. De overheid in het kader van de Taalunie, dat is in de eerste
plaats het Comité van Ministers. Dit Comité van Ministers bepaalt
krachtens artikel 6 van het Verdrag het beleid van de Taalunie.
Het is de sturende en de stimulerende kracht die de uitvoerende
organen van de Taalunie richtlijnen moet geven en de middelen
moet verschaffen voor het uitvoeren van de opgedragen taken.
Wat verwacht de burger van dez.e overheid op het vlak van
de taalzorg ?
Als we een enquête zouden houden om de mening van de
burgers over deze vraag in te winnen, zou het enquêteformulier
wellicht met een paar voorafgaande vragen moeten beginnen,
namelijk:
Kent u de Nederlandse Taalunie?
Kent u de bevoegdheden van het Comité van Ministers?
Het is waarschijnlijk dat heel wat geënquêteerden op deze vragen
ontkennend zouden antwoorden. De burger kent de Taalunie
niet en hij weet nog minder af van een Comité van Ministers,
maar daar wil ik later nog op terugkomen.

Spelling
Op de hoofdvraag - "Wat verwacht u van het Comité van
Ministers op het vlak van de taalzorg? " - zou volgens mij het
volgende antwoord de hoogste score behalen: Zorg ervoor dat
er een einde komt aan de poespas van de Nederlandse spelling,
en dan vooral aan dubbelvormen, die elke taalgebruiker ertoe
dwingen geregeld naar het Groene Boekje te grijpen om te weten
of produkt, publikatie, kopie en tal van andere woorden nu
met een c of een k worden geschreven.
Die verwachting van de burger is wel bijzonder acuut
geworden nu we naast de Groene Spellingbijbel voortdurend
nieuwe officieuze spellinggidsen zien verschijnen. Een gat in de
markt wellicht voor ondernemende uitgeverijen, maar een ramp
voor de taalgebruiker, die nu we.l helemaal de kluts dreigt kwijt
te raken.
Op het vlak van de spelling heeft de overheid de burger in
de kou laten staan. Het Comité van Ministers van de Taalunie
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kan weliswaar aanvoeren dat het de zaak opnieuw aan het rollen
heeft gebracht. De burger van zijn kant kan alleen maar hopen
dat in de komende jaren deze steen des aanstoots uit ons
taalgebied zal verdwijnen.
Tevens zouden de ministers zich moeten bezinnen op een
regeling om de spelling van nieuwe woorden zo snel mogelijk
vast te leggen, in samenwerking en overleg met de woordenboekenmakers, die een rechtstreeks belang hebben bij duidelijke en
uniforme afspraken inzake spelling en die via hun produkten
kunnen bijdragen tot een uniforme spelling, ook van woorden
die niet of nog niet in de officiële spellinggids zijn opgenomen.

Eenheid van de taal

Heeft de burger nog andere wensen en verwachtingen op het
vlak van de taalzorg ? Die zullen wel variëren naar gelang van
de situatie waarin de betrokkenen zich bevinden maar zij zullen
dikwijls betrekking op de eenheid in het taalgebruik, omdat die
eenheid de belangrijkste voorwaarde vormt om de taal als
communicatiemiddel binnen het gehele taalgebied optimaal te
kunnen gebruiken en omdat die eenheid lang niet algemeen is.
Eenheid in het taalgebruik is bovendien van belang om de
positie van de taal tegenover de buitenwereld te bevestigen en
te versterken. Ook daar wil ik straks nog op terugkomen.

Vakterminologie

De wetenschappers, het bedrijfsleven en het wetenschappelijk
onderwijs zullen allicht het belang onderstrepen van een
uniforme Nederlandse vakterminologie. Die is op vele gebieden
niet beschikbaar.
Het Samenwerkingsverband voor Nederlandse terminologie,
het SaNT, dat binnen de Taalunie is opgericht, heeft in dit
opzicht een eerste nuttige bijdrage geleverd met de inventarisatie
van de vakterminologie die in ons taalgebied in diverse.
publikaties voorhanden is. Deze bibliografie van de vakterminologie behoeft evenwel aanvulling en geregelde bijwerking om als
een volledige en actuele bron van informatie over de vakterminologie te kunnen fungeren. Het SaNT zou én de opdracht én de
middelen moeten krijgen om het centrale informatiepunt voor
terminologiebronnen te worden. Dit houdt niet alleen in dat de
informatie verzameld wordt maar ook dat er een adequate
verspreiding aan wordt gegeven.
Als uitgangspunt is de bibliografie van de vakterminologie
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een uitstekend begin, maar in de behoefte aan een uniforme
vakterminologie is daarmee niet voorzien. De instanties die
vakterminologie vastleggen, en daartoe behoren in de eerste
plaats de normalisatie-instituten, zouden er o.m. toe moeten
worden aangezet de verschillen inzake vakterminologie tussen
Nederland en Vlaanderen in kaart te brengen en ze zoveel
mogelijk uit de weg te ruimen.
Ook dat is een taak waarbij het Comité van Ministers een
stimulerende rol zou kunnen spelen. Het SaNT, waarin vertegenwoordigers van de normalisatie-instituten zitting hebben, zou
met de uitvoering van deze opdracht kunnen worden belast.
Een uniforme vakterminologie dient niet alleen een
taalkundig maar ook een zakelijk, economisch belang. Er zijn
op dit gebied tussen Nederlandse en Vlaamse deskundigen al
vormen van samenwerking ontwikkeld, met name op het gebied
van de chemische en de botanische nomenclatuur. Deze
geïntegreerde terminologie, d.w.z. terminologie die in onderling
overleg tussen Nederland en Vlaanderen is vastgelegd, zou via
erkenning door het SaNT als norm moeten gaan gelden. Het
Comité van Ministers zou deze ontwikkeling moeten ondersteunen en stimuleren.

Neologismen

De behoefte aan het vastleggen van een uniforme terminologie
geldt in het bijzonder voor de neologismen die in elke sector
van de techniek en de wetenschap voortdurend ontstaan. Ik noem
bij wijze van voorbeeld het taalgebruik met betrekking tot de
informatica omdat op dit vlak de veelheid van termen zo groot
is dat de betrokken kringen bij voorkeur het Engels gebruiken
om duidelijk met elkaar te kunnen communiceren.
Het ligt op de weg van de Taalunie voorzieningen te treffen
om over deze neologismen afspraken te maken en daaraan de
nodige bekendheid te geven, uiteraard in overleg met de
betrokken vakkringen.
Dat is overigens niet alleen voor het bedrijfsleven en de
wetenschap van belang. Om een recent voorbeeld van een
ongewenste ontwikkeling te geven, zou ik willen wijzen op de
benaming van het in de gezondheidszorg gebruikte apparaat dat
in Nederland een 'niersteenvergruizer' en in Vlaanderen een
'niersteenverbrijzelaar' wordt genoemd, een volkomen overbodige
taalkundige dubbelvorm die de communicatie in het gewone
taalgebruik in de weg staat.
Een gemotiveerd advies van het SaNT aan de betrokken
kringen zou dit soort taalkundige discrepanties uit de wereld
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kunnen helpen. Het komt me voor dat de taak van het SaNT
op het punt van de neologismen zou moeten worden uitgebreid,
enerzijds door georganiseerd overleg over de inhoudelijke en
taalkundige aspecten van nieuwe woorden voor nieuwe begrippen,
anderzijds door een dynamisch beleid om de gemaakte afspraken
ook buiten de kring van de insiders bekend te maken.
Zowel inzake neologismen als ten aanzien van de vakterminologie in het algemeen zou de Taalunie tenslotte de nodige
initiatieven moeten nemen om ervoor te zorgen dat het
Nederlandse segment van de Europese terminologiebank,
Eurodicautom, geregeld wordt aangevuld en bijgewerkt. Met een
bestand van meer dan 300.000 Nederlandse termen is Eurodicautom nu al een unieke bron van terminologische informatie die
voor alle burgers van de Europese Gemeenschap toegankelijk
is. De kwaliteit en de omvang van het Nederlandse gedeelte van
deze informatiebron te helpen verbeteren is dan ook een
algemeen belang dat de Taalunie moet behartigen.

Ambtelijk taalgebruik
De taaleenheid binnen ons taalgebied raakt een groter aantal
burgers als het gaat om wat men het ambtelijke taalgebruik
pleegt te noemen. De opstellers van het Taalunieverdrag waren
zich daarvan terdege bewust toen ze in punt c) van artikel 4
'het gemeenschappelijk bepalen van een gelijke terminologie ten
behoeve van wetgeving en officiële publikaties' als één van de
doeleinden van de Taalunie omschreven.
De taal van de overheid is namelijk niet alleen de taal die
in overheidskringen wordt gebruikt. De burgers hebben in allerlei
situaties te maken met de overheid en dus met de taal van de
overheid. Deze taal gaat op die manier over in het algemene
taalgebruik en het is dus geen goede zaak als de overheden in
onze beide landen een uiteenlopende terminologie hanteren. Dit
belemmert niet alleen de communicatie tussen ambtenaren
maar uiteindelijk ook tussen de burgers.
Een Nederlander en een Vlaming kunnen met elkaar niet
praten over onderwijszaken, over verkeersproblemen, over
monumentenzorg, over gezondheidszorg en over milieuzorg,
over sociale voorzieningen en sociale zekerheid zonder dat het
gesprek voortdurend stokt omdat ze voor dezelfde begrippen
andere termen gebruiken of met dezelfde termen andere
begrippen bedoelen.
Op het vlak van de rechtsterminologie kunnen deze
verschillen verantwoord zijn door verschillen tussen de rechtsstelsels maar in tal van andere sectoren blijkt de taal van de overheid
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in Nederland en Vlaanderen uiteen te lopen en verder uit elkaar
te groeien omdat nergens enige vorm van wederzijdse informatie
of van overleg aanwezig is.
Het is de hoogste tijd dat het Comité van Ministers op dit
punt initiatieven neemt om uitvoering te geven aan de al eerder
genoemde verdragsbepaling.
In het verleden heeft zich een soortgelijke situatie
voorgedaan in de sector van de sociale zekerheid, die in onze
landen na de oorlog een min of meer gelijklopende ontwikkeling
heeft gekend, maar waarvan de terminologie in België op slechte
vertalingen van het Franse origineel was gebaseerd.
Binnen de Benelux-douane-unie is toen overgegaan tot
onderzoek en overleg, dat geleid heeft tot de totstandkoming
van het Sociaalrechtelijk woordenboek. Doordat deze terminologie
in België verplicht is gesteld, kon een aantal varianten op het
vlak van de sociaalrechtelijke terminologie worden uitgeschakeld,
waardoor de communicatie binnen ons taalgebied een stuk
gemakkélijker kan verlopen.
Deze werkwijze kan tot op zekere hoogte model staan voor
wat ter bevordering van de taaleenheid moet worden gedaan:
werkgroepen van deskundigen in de verschillende sectoren van
het overheidsbeleid zouden het ambtelijk taalgebruik in beide
landen moeten onderzoeken om uit te maken hoe de grootst
mogelijke eenheid in terminologie kan worden bereikt.
Aan deze afspraken moet dan wel voor beide. partijen een
verbindend karakter worden gegeven om frustraties te voorkomen wanneer slechts één der partijen de overeengekomen
terminologie voor haar ambtenaren verplicht stelt.

Taaleenheid in het algemeen

Dat ik het bevorderen van de taaleenheid benadruk is niet
toevallig. Weliswaar bestaat er principieel geen twijfel over dat
Nederlanders en Vlamingen dezelfde taal - het Nederlands gebruiken, maar in de praktijk blijft het taalgebruik in Vlaanderen een aantal afwijkingen vertonen waardoor over en weer toch
het gevoel ontstaat dat we niet echt dezelfde taal spreken en
schrijven.
Over de historische achtergronden die aan deze verschillen in
taalgebruik ten grondslag liggen, hoef ik in dit gezelschap niet
uit te weiden. Belangrijker is de vraag hoe de overheid - de
Vlaamse overheid, maar ook de Taalunie - ertoe kan bijdragen
dat de taaleenheid groter wordt en de verschillen kleiner.
Het staat namelijk niet vast dat we ons bewegen in de
richting van een grotere eenheid. Er zijn aanwijzingen dat het
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tegendeel het geval is. Dat heeft o.m. te maken met de politieke
ontwikkelingen in België waardoor Vlaanderen in toenemende
mate staatsrechtelijke zelfstandigheid heeft verworven.
Terwijl het Nederlands in het unitaire Belgische bestel
dikwijls het produkt van slechte vertalingen was, ontstaat nu een
taalgebruik van de Vlaamse overheid dat nog steeds ontsierd
wordt door de gallicismen en andere stunteligheden van weleer
maar het stempel van officieel taalgebruik van de overheid krijgt,
met het daaraan natuurlijkerwijs verbonden gezag.
De Vlaamse regering draagt in dit opzicht een zware verantwoordelijkheid. Als zij waar wil maken wat zij belijdt, namelijk
dat we in Vlaanderen Nederlands spreken en schrijven, dan zal
zij als eerste het voorbeeld moeten geven en ervoor moeten
zorgen dat het taalgebruik in wetten en besluiten, in het
onderwijs en in overheidsmededelingen in standaard-Nederlands
is gesteld.
Het ligt voor de hand dat het hier in de eerste plaats om
een taak voor de Vlaamse regering gaat. De Taalunie kan daarbij
evenwel een rol spelen door het scheppen van overlegorganen
waarin het ambtelijk taalgebruik in Nederland en Vlaanderen
op elkaar wordt afgestemd.
Dat zou tevens een gelegenheid zijn om uit te maken welke
in Vlaanderen gangbare termen thuishoren in een bestand van
institutioneel taalgebruik dat een plaats dient te krijgen in de
Nederlandse woordenboeken. Over dit onderwerp is al veel
gepraat en geschreven. Sommige woordenboekenmakers hebben
een begin gemaakt met het opnemen van dit aan de Belgische
en Vlaamse staatsstructuur verbonden taalgoed. In het algemeen
bestaat bij de samenstellers van woordenboeken ongetwijfeld
bereidheid om deze institutionele Vlaamse terminologie te
honoreren, alleen behoeven zij op dit vlak duidelijke en volledige
informatie. In recent verschenen woordenboeken is o.m. in de
samenstelling van de redacties de Vlaamse inbreng duidelijk te
merken. Er is echter behoefte aan een duidelijke omlijning en
kwalificatie van het Vlaamse taaleigen dat een plaats in de
Nederlandse woordenboeken verdient. Het moet daarbij wel
duidelijk zijn dat relicten van de Franse overheersing, die nog
veelvuldig in het taalgebruik in Vlaanderen voorkomen, alleen
thuishoren op de plaats die he.n toekomt en dat is een ver en
duister verleden.
Het Comité van Ministers zou ondubbelzinnig het principe

moeten bevestigen dat in ons taalgebied slechts één taal wordt
gesproken, namelijk het Nederlands. Een werkgroep van
deskundigen zou moeten uitmaken welke vormen van institutioneel Belgisch taalgebruik en Vlaams taaleigen een plaats met
een juiste kwalificatie in de woordenboeken horen te krijgen.
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Dat ligt in de lijn van punt d) van artikel 4 van het Verdrag dat
een gemeenschappelijk beleid inzake woordenboeken, woordenlijsten en grammatica's voorschrijft.

Taaladvisering
Voor de burger, zowel in Nederland als in Vlaanderen, zou de
Taalunie op zeer praktische wijze de kennis en het gebruik van
de standaardtaal kunnen bevorderen door het beschikbaar stellen
van taaladvies in een op de behoeften afgestemde vorm, d.w.z.
snel en correct, en vooral gemakkelijk bereikbaar.
Er is - of moet ik zeggen: er was - in Vlaanderen weliswaar
een Raad voor Taaladvies. Dat deze Raad in een behoefte
voorzag, mag blijken uit de duizenden vragen die hem zijn
voorgelegd en waarop de Raad - met zeer beperkte middelen naar best vermogen antwoord heeft gegeven. De overheid heeft
deze Raad e.chter nooit au sérieux genomen. De onverschilligheid
voor het functioneren van de Raad getuigde van de onverschilligheid voor wat de opdracht van de Raad was, namelijk het
bevorderen van een correct taalgebruik bij de overheid, het
bedrijfsleven en de particulieren.
Als het Comité van Ministers op het vlak van de taaladvisering iets wil ondernemen - en daarmee zou ongetwijfeld aan de
wensen en behoeften van heel wat burgers tegemoet worden
gekomen - dan moeten de betrokken organen wel de nodige
middelen ter beschikking krijgen om behoorlijk te kunnen
functioneren.
Nu zou men kunnen stellen dat publikaties als Onze Taal,
Nederlands van Nu en Taalbeheersing in de praktijk toch al vele
jaren taaladviezen verstrekken. U kunt daarover in de Conferentiestukken een uitvoerig en goed gedocumenteerd verslag lezen.
De Taalunie zou echter zeer nuttig werk verrichten door het
bundelen en coördineren van al deze adviezen en door er haar
gezag aan te verlenen. De al genoemde publikaties hebben
namelijk geen ander gezag dan dat van de leden van de redacties.
Taaladviezen waaraan de Taalunie, via een daartoe bevoegd
orgaan, haar gezag verbindt, zouden als norm voor de taalgebruikers kunnen gelden.
Als deze gebundelde informatie ook nog via elektronische
hulpmiddelen ter beschikking zou worden gesteld - in een
openbare databank of op een CD-ROM - zou de Taalunie een
op de toekomst gericht beleid voeren. Een wereldwijd novum
zou dit overigens niet zijn: in Canada zijn twee terminologische
databanken voor het publiek toegankelijk en één ervan is ook
op CD-ROM beschikbaar. In Frankrijk kan iedereen via Minitel
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taalkundig advies en terminologische informatie inwinnen.
Het zal u wel duidelijk zijn dat taaleenheid naar mijn oordeel
het allereerste en het belangrijkste doel is dat de Taal.u nie moet
nastreve.n. Taaleenheid is de eerste voorwaarde om binnen ons
taalgebied een besef van saamhorigheid tot stand te brengen dat
nog dikwijls ontbreekt.
Dat komt onder meer omdat het taalgebruik in Vlaanderen
afwijkt van de standaardtaal zoals die in Nederland wordt
gebruikt. Deze variatie in het taalgebruik aan weerszijden van
de staatsgrens belemmert niet alleen de communicatie, maar
heeft ook tot gevolg dat we niet echt de indruk hebben dezelfde
taal te gebruiken.
Nederlanders zijn geneigd alle taaluitingen in Vlaanderen
die hen onbekend voorkomen, als 'Vlaams' te betitelen. Meestal
heeft dat helemaal niets te maken met 'Vlaams' of met 'Vlaams
taaleigen', dat een aangepaste vorm van erkenning binnen ons
taalgebied verdient. De meeste afwijkingen van de standaardtaal
in Vlaanderen hebben alles te maken met het feit dat het
taalgebruik in Vlaanderen nog sterk de invloed van het Franse
taaleigen ondergaat, ook al gaat de kennis van het Frans in
Vlaanderen zienderogen achteruit.
Omdat het besef van deze invloed van het Franse taaleigen
verzwakt, is in Vlaanderen een duidelijke stroming te merken
die erkenning van het Vlaamse taalgebruik binnen het Nederlandse taalgebied opeist.
Over de inhoud van dat Vlaamse taaleigen bestaat geen
eensgezindheid en dat is niet verwonderlijk. De afwijkingen van
de Nederlandse standaardtaal in Vlaanderen bestaan namelijk
voor 90 % uit relicten van de Franse overheersing, die. een
Nederlands tintje hebben gekregen maar in feite onvervalst Frans
zijn.
Het zou een historische vergissing zijn als de Vlamingen
gemakshalve dit pseudo-Nederlands tot standaardtaal zouden
willen verheffen. Het gaat namelijk niet om de vraag of een
Vlaamse variant van het Nederlands bestaansrecht heeft, want
van een variant met een homogene en algemeen aanvaarde
inhoud is geen sprake. Men zou kunnen zeggen dat er evenveel
Vlaamse varianten van het Nederlands zijn als er Vlamingen zijn.
Maar, zullen sommigen aanvoeren, uit al die varianten kan
op den duur een Vlaamse standaardtaal ontstaan die recht op
erkenning moet krijgen. Als dat al zou gebeuren over, zeg tien,

twintig of dertig jaar, zou er pas echt sprake zijn van een
historische vergissing.
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Het Nederlands in Europa

Het lijdt namelijk geen twijfel dat Europa, en West-Europa in
het bijzonder, er in de 2le eeuw heel anders zal uitzien dan
voordien het geval was. De stroomversnelling in de politieke
verhoudingen in Oost-Europa zal daartoe nog bijdragen, ook al
kunnen de effecten daarvan momenteel nauwelijks ingeschat
worden.
Terwijl de staatsgrenzen in een grote economische Europese
ruimte geleidelijk verdwijnen, zullen de taalgrenzen duidelijker
als scheidslijnen tussen de cultuurgebieden gaan fungeren. Het
onderscheid tussen kleine en grote taalgemeenschappen zal
ongetwijfeld mee gaan spelen, niet alleen bij de culturele
concurrentie tussen de taalgebieden maar ook bij het aanzien
dat een taal en haar gebruikers in Europa zal verwerven.
In die situatie komt de eenheid van ons taalgebied in een
nieuw daglicht te staan. Een Vlaamse taalgemeenschap van 5
miljoen zielen, hoort bij de kleine Europese taalgemeenschappen,
het Deens, het Noors, het Zweeds, het Catalaans.
Een Nederlandse taalgemeenschap van 20 miljoen
Nederlandssprekenden daarentegen hoort bij de middelgrote
talen, waarvan de toekomst ook in een verenigd Europa niet in
het gedrang hoeft te komen.
Als er dan al taalkundige argumenten zouden zijn om het
bestaansrecht van een Vlaamse standaardtaal te erkennen, dan
moeten de Vlamingen beseffen dat er voor zo'n Vlaamse
standaardtaal in Europa geen toekomst is.
Wij hebben in Vlaanderen overigens nog een specifiek belang
bij het beklemtonen van de eenheid van de Nederlandse
standaardtaal. Onze Franstalige landgenoten hebben de taal van
de Vlamingen decennia lang met misprijzen of op zijn minst met
onverschilligheid bejegend. Zeer nadrukkelijk gaven ze dat aan
door deze taal steevast 'Ie flamand' te noemen. Meer dan één
Nederlander in Brussel die het waagde er zijn taal te gebruiken,
is op die manier dubbe.l gegriefd: niet alleen werd hij niet of
onwillig te woord gestaan, hij kreeg als toegift te horen dat ook
hij 'flamand' sprak. Eén pot nat dus.
Het valt evenwel niet te ontkennen dat zich op dit punt een
kentering begint af te tekenen. Door de gewijzigde economische en politieke machtsverhoudingen groeit bij de Walen en
de Franstalige Brusselaars, de belangstelling voor de taal van
de Vlamingen. Deze gunstige ontwikkeling moeten we in de hand
werken door ervoor te zorgen dat de taal die wij spreken en
schrijven, volwaardig Nederlands is, de taal van 20 miljoen
Nederlandstaligen.
In een ruimere, Europese context hoeft het nauwelijks betoog
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dat de positie van het Nederlands alleen maar sterker wordt
naarmate de eenheid van onze taal duidelijk en met klem
bevestigd wordt.
Het Nederlands is in de Europese instellingen één van de
officiële talen en aan deze positie zal op korte termijn niet
worden getornd. Op dit punt hebben we goede bondgenoten in
Frankrijk en Duitsland die in hun verweer tegen een overspoeling
door het Engels de hulp van kleinere taalgroepen best kunnen
gebruiken.
Het is daarbij echter wel van belang dat het Nederlands zich
in de Europese Gemeenschap duidelijker profileert, in de eerste
plaats in Brussel.
Het zal u niet ontgaan zijn dat 'Brussel' in de Westeuropese
talen een nieuwe inhoud heeft gekregen. 'Brussel' staat voor 'de
Europese instellingen, de Europese gezagsorganen'. 'Brussel'
bepaalt de Europese landbouwprijzen, 'Brussel' moet een sociale
dimensie toevoegen aan zijn economisch beleid enz.
In dit 'Brussel' moet het Nederlands aanwezig zijn. Brussel
is vanouds een Vlaamse stad en een deel van haar bevolking weliswaar een minderheid - heeft het Nederlands als cultuurtaal
behouden. De concurrentie tussen de taalgemeenschappen die
zich in een economisch verenigd Europa natuurlijkerwijs zal
ontwikkelen, speelt zich op microschaal ook in Brussel af. Het
Duits, het Engels en het Frans beschikken in Brussel over
informatie- en documentatiecentra waarmee deze talen naar
voren treden en hun identiteit ten opzichte van het internationale
gezelschap in Brussel bevestigen. De British Council en het
Goethe-instituut beschikken daartoe over de nodige infrastructuur
op locaties binnen wandelafstand van de Europese instellingen.
Ook het Frans, dat in Brussel toch al ruimschoots op de
voorgrond treedt, heeft onlangs in 'La Maison de la Francité'
een eigen uitstralingscentrum gekregen.
De vraag of het Nederlands niet over een dergelijk
documentatie- en informatiecentrum in Brussel zou moeten beschikken, hoef ik nauwelijks te stellen. In Brussel als zetel van
de Europese gezagsorganen mag onze taal geen verstek laten
gaan.
Ik weet wel dat in het verleden de bewindslieden in Den
Haag huiverden bij de gedachte dat zij in een of andere vorm
betrokken zouden kunnen raken bij de 'taalperikelen' van hun
zuiderburen.
Een 'institut néerlandais' in Parijs, dat kon nog wel, maar
iets dergelijks in het Brussel van toen, dat was ondenkbaar.
De kaarten liggen nu echter anders. Niet alleen is de
Belgische staatsstructuur grondig veranderd, maar ook de
verhoudingen in Brussel zijn gewijzigd. Bovendien kan de
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oprichting van een informatie- en documentatiecentrum van de
Nederlandse taal, dat niet door de Nederlandse regering maar
door de Nederlandstalige gemeenschap,. via de Taalunie, in het
leven wordt geroepen, niet als een 'vijandige' daad van een
vreemde natie worden geschouwd. Die angst kan Den Haag dus
rustig afleggen. Wel zal men er nog moeten wennen aan de
gedachte dat 'taal en cultuur' goederen zijn die kunnen bijdragen
tot de algemene erkenning van een taalgemeenschap in de
internationale samenleving en wellicht ook tot haar aanzien en
gewicht in de economische relaties.
Een besluit van het Comité van Ministers om de Nederlandse taal in Brussel een eigen uitstalraam te geven in de vorm van
een documentatie- en informatiecentrum dat openstaat voor
Belgen en voor Europeanen van elke nationaliteit zou beantwoorden aan een andere taak die in punt f) van artikel 4 van het
Verdrag is omschreven, namelijk 'het voeren van een gemeenschappelijk beleid met betrekking tot de Nederlandse taal en
letteren in internationaal verband, in het bijzonder in de
Europese Gemeenschappen'.
Het is niet toevallig dat ik in de verschillende onderdelen
van mijn uiteenzetting telkens heb gerefereerd aan de bepalingen
van het Taalunie-verdrag.
Deze Conferentie wordt in het kader van dit Verdrag
gehouden en als we het in dit verband hebben over de rol van
het Comité van Ministers dan moeten we uiteraard verwijzen
naar wat daarover in het Verdrag is bepaald.
Toch mogen we., bijna tien jaar na de ondertekening van
het Verdrag, een andere vraag niet uit de weg gaan, namelijk
de vraag of de ministers die thans het bewind voeren nog steeds
de opvattingen delen die aan het Verdrag ten grondslag lagen
en bereid zijn daaraan de passende conclusies te verbinden.
Vooraleer we de vraag stellen wat de inhoud van het
overheidsbeleid in het kader van de Taalunie moet zijn, moeten
we de vraag aan de orde stellen of de overheid - cl. w.z. het Comité
van Ministers - daadwerkelijk een echt beleid wil voeren.
Bij het begin van mijn uiteenzetting heb ik al te kennen
gegeven dat de Taalunie als zodanig bij vele burgers in Nederland
en Vlaanderen onbekend is. De organen van de Taalunie hebben
in het afgelopen decennium vorm gekregen en zij hebben
ongetwijfeld veel en nuttig verkennend en voorbereidend werk
verricht, dat slechts ten dele in de openbaarheid is gekomen. Het
komt er nu op aan initiatieven te ontwikkelen die de burgers
aanspreken en de Taalunie voor hen tot een zakelijk en reëel
begrip zullen maken.
Nu de grondvesten zijn gelegd, is het woord aan het Comité
van Ministers. De verwachtingen van de burger lopen parallel
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met de bepalingen van het Verdrag dat onze ministers met hun
handtekening hebben goedgekeurd en bekrachtigd. Ik meen
deze verwachtingen als volgt te kunnen samenvatten:
zorg er op korte termijn voor dat onze spelling niet langer
een steen des aanstoots blijft voor de taalgebruikers;
bevestig met klem de eenheid van onze taal en neem
maatregelen om die eenheid in de praktijk te versterken;
die eenheid betreft niet alleen de vakterminologie, maar ook
de taal van de overheid die het algemene taalgebruik
mede bepaalt;
geef, o.m. ten behoeve van de woordenboekenmakers aan
welke regionale varianten in Vlaanderen als volwaardige
taaluitingen kunnen gelden en hoe ze gekwalificeerd moeten
worden;
reik de taalgebruikers de helpende hand door het beschikbaar stellen van een taaladviesdienst die in de geest van de
Taalunie de taaleenheid als norm en richtsnoer hanteert en
die door zijn werk de Taalunie tot een concrete, praktische
realiteit voor de burgers zal maken;
kom op voor de positie van het Nederlands in Europa en
schuw daarbij geen initiatieven waarvan andere talen allang
voorbeelden hebben gegeven. Opkomen is hier niet alleen
bedoeld als verdedigen. Opkomen betekent ook: naar buiten
treden en je identiteit bevestigen.
De burger verwacht in één woord van het Comité van Ministers
dat het zijn geloof in de toekomst van onze taal en daarmee het
geloof in de toekomst van onze culturele eigenheid bevestigt en
versterkt en dat de ministers aan die principeverklaring de juiste
consequenties verbinden.
De Nederlandse Taalunie is het symbool van onze
taalkundige en culturele verbondenheid. Zij vormt het fundament
waarop de toekomst van de Nederlandstalige gemeenschap in
het komende decennium moet worden uitgebouwd.
August Vermeylen heeft de Vlamingen destijds aangespoord
tot cultureel zelfbewustzijn en overstijging van eng nationalisme
met de leuze: Vlaming zijn om Europeeër te worden. Een
Europeeër is, zoals toegelicht in de Grote Van Dale, een
voorstander van de Europese integratie. Met deze uitspraak was
Vermeylen zijn tijd ver vooruit. We leven momenteel in een licht
euforische stemming waarin 1992 als de mijlpaal voor de
economische integratie van West-Europa wordt voorgesteld.
Vroegere pogingen om Europa te verenigen waren gebaseerd
op de overheersing van één volk en van één taal. De Europese
eenwording waaraan we nu al bijna veertig jaar werken, stoelt
op de culturele en taalkundige pluriformiteit die de rijkdom en
de eigenheid van het Europa van morgen moet bepalen.
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Daarom zou ik, tot besluit, de grote Vlaming, August Vermeylen, willen parafraseren en zeggen: laat het Comité van Ministers
er alles aan doen opdat we in de 21 e eeuw, met z'n 2_0 miljoen,
Nederlands kunnen spreken om echte Europeeërs te worden.

18 Discussie en aanbevelingen
INLEIDING
In het verslag van de plenaire slotsessie zijn de volgende kleine ingrepen
gepleegd. Na de inleidende opmerkingen van de heer Renkema zijn de
op de Conferentie uitgedeelde ontwerp-aanbevelingen afgedrukt. In het
tweede deel van de daarop volgende discussie werden (in de vorm van
een soort rondvraag) allerhande kanttekeningen geplaatst bij de
afzonderlijke ontwerp-aanbevelingen. Deze kanttekeningen zijn per
ontwerp-aanbeveling gegroepeerd. Een aantal personen heeft gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om na de Conferentie nog schriftelijk
voorstellen in te dienen. Deze voorstellen zijn na de mondeling geplaatste
kanttekeningen toegevoegd.
De heer Renkema: Thans zijn wij gekomen aan het voor de
deelnemers belangrijkste deel van deze Conferentie: het
bespreken van ontwerp-aanbevelingen. Ik wil eerst nog enkele
opmerkingen maken over de ontstaansgeschiedenis van deze
aanbevelingen en over de status van deze discussie en de
spelregels. Beide Conferentievoorzitters en medewerkers van de
Nederlandse Taalunie zijn een half jaar geleden met de sprekers
die u vandaag hebt kunnen horen, aan tafel gaan zitten. Uit die
gesprekken zijn aanbevelingen naar voren gekomen. De
onderwerpen zijn aangescherpt naar aanleiding van uitgewerkte
lezingen, die de Conferentievoorzitters ter inzage hebben
gekregen en gesprekken in de wandelgangen. In de ontwerpaanbevelingen zitten derhalve een aantal subjectieve elementen.
Het is niet de bedoeling dat over elke stelling een grondige
discussie wordt gevoerd. De discussie moet worden gezien als een
"teneurdiscussie". Uit de opmerkingen die zullen worden gemaakt,
zullen de Conferentievoorzitters trachten elementen te halen voor
de definitieve aanbevelingen. Het is ook mogelijk, dat schriftelijk
wordt gereageerd. Dat moet dan voor 4 januari 1990 gebeuren.
Wat de spelregels betreft, verzoek ik de deelnemers een zo
kort en bondig mogelijk commentaar te geven. Alleen op die
manier kan in één uur ter zake van de taalzorg iets worden
bereikt. Het is de bedoeling, dat de aanbevelingen gericht worden
aan het Comité van Ministers.
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ONTWERP-AANBEVELINGEN
1. algemeen
Normering van de standaardtaal moet een taak van de overheid
blijven (op dezelfde wijze als normeringskwesties inzake
milieubeheer, elektriciteitsaansluitingen, consumptiegoederen
enz.). Voor het taalgebied is, gezien het Verdrag, de NTU de
hier bedoelde overheid.
2. effectief beleid
Het Comité van Ministers dient als politiek verantwoordelijk
orgaan van het NTU-Verdrag - sneller dan voorheen - voorstellen
te bekrachtigen waarover deskundigen binnen en buiten de
organen van de Taalunie het eens zijn.
3. delegatie
Wanneer de stagnatie in het besluitvormingsproces van het
Comité van Ministers blijft voortduren, moet het Comité van
Ministers na advies van de Raad voor de Nederlandse Taal en
Letteren overgaan tot delegatie aan andere, bestaande of nieuwe
organen.
4. spelling
Het is onbegrijpelijk en niet verantwoord dat het Comité van
Ministers nog niet in staat is gebleken uitspraken te doen over
aanvullende regelingen
inzake de keuzemogelijkheden op
spellinggebied, en de schrijfwijze van tussenklanken en
bastaardwoorden.
grammatica
Er dient een tweede, beknoptere editie van de Algemene
Nederlandse Spraakkunst te verschijnen waarin meer aandacht
wordt besteed aan normatieve kwesties.
5..

6. woordenboeken
Gelet op de verschillen tussen woordenboeken inzake normeringskwesties dient de Nederlandse Taalunie het overleg tussen
woordenboekredacteuren te bevorderen.
7. terminologie
De overheid dient voorstellen van bevoegde instanties voor

genormaliseerde terminologie bindend te verklaren voor het
Taalunie-gebied.

8. onderwijs-Nederlands als eerste taal
De overheid moet bevorderen dat verenigingen van docenten
150

Nederlands het eens worden over te onderwijzen normen. De
Taalunie moet voor dit doel extra middelen ter beschikking
stellen.
9.

onderwijs-Nederlands als tweede taal

De overheid moet bevorderen dat allochtonen in werktijd een
certificaat Nederlands kunnen behalen waaraan in het Taaluniegebied civiel effect verbonden is. Ook werkloze allochtonen
moeten in staat gesteld worden dit certificaat te behalen.
10. taaladviesdiensten

In Taalunie-verband moeten middelen ter beschikking worden
gesteld om de activiteiten van de adviesdiensten in Nederland
en Vlaanderen te coördineren en te stimuleren.
11. taalombudsman

Wanneer de uitvoering van deze aanbevelingen op problemen
stuit of te weinig effect sorteert, dient er zo spoedig mogelijk
een instituut van taalombudsman in het leven te worden geroepen
om de aanbevelingen - al dan niet in aangepaste vorm - uit te
voeren.

ALGEMENE DISCUSSIE
De heer Sassen: Welke weg zullen de aanbevelingen volgen,
voordat ze het Comité van Ministers bereiken? Ik doel in dit
verband op de eerstvolgende vergadering van de Commissie Taal
van de Nederlandse Taal en Letteren.
De heer De Vroomen: Het zal lang gaan duren. Die lange duur
wordt mede veroorzaakt door de werkzaamheden van de
Commissie Taal. Ik zal uitleggen waarom. De aanbevelingen
worden gericht aan het Comité van Ministers. Maar alvorens dat
Comité iets met die aanbevelingen doet, moet de Raad voor de
Nederlandse Taal en Letteren er over adviseren. Binnen de Raad
wordt het onderwerp 'Taalzorg' door de Commissie Taal voorbereid. Het preadvies van die Commissie moet daarna plenair
worden overgenomen. Daarna pas is er sprake van een advies
van de Raad aan het Comité van Ministers.
De heer Willemsen: Ik heb nogal ernstige bezwaren tegen
de opzet van een aantal aanbevelingen en tegen de gebruikte
meetingstijl.
Zo stel ik voor, aanbeveling 2 te schrappen. Hier is iets aan
de orde, dat in elk advies van de Raad voor de Nederlandse
Taal en Letteren naar voren komt. Iedereen wil snel uitspraken
hebben. Er kan absoluut niet tegen het Comité van Ministers
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worden gezegd dat het alleen maar datgene mag bekrachtigen,
waarover deskundigen het eens zijn. Je zou hoogstens kunnen
zeggen - ik ben er voorstander van, dat in dit opzicht niets
wordt gezegd - dat het Comité van Ministers een beleid dient
vast te stellen op grond van voorstellen, waarover deskundigen
het eens zijn.
De consequentie van aanbeveling 3 is een motie inzake
opheffing van de Nederlandse Taalunie. De stagnatie blijft
voortduren. De redenering is, dat het Comité van Ministers het
niet kan. De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren mag
adviseren en mag tot delegatie overgaan aan andere, bestaande
of nieuwe organen. Het is zeer algemeen gesteld. Wellicht is
bedoeld, dat er snel een spellingcommissie in het leven moet
worden geroepen. Als dat de bedoeling is, moet dat ook worden
gezegd.
Aanbeveling 4 is ook niet helemaal in orde. In wezen dient
een beleid te worden vastgesteld op grond van het voorbereidende
werk van de Werkgroep ad hoc Spelling, waarover de Raad voor
de Nederlandse Taal en Letteren een advies dient te geven. Ik
vraag mij af, of het verstandig is in resolutievorm iets over
spelling te zeggen, terwijl er over een maand een redelijk
doortimmerd advies van de Raad voor de Nederlandse Taal en
Letteren openbaar zal worden gemaakt.
De heer Renkema: Mag ik u even onderbreken? Ik vrees, dat
degenen die eerder weg moeten op deze manier niet meer aan
het woord kunnen komen.
De heer Nordlohne: Laat de heer Willemsen toch rustig
uitpraten. Het is goed dat enkele slechte aanbevelingen op een
wetenschappelijke manier worden behandeld.
De heer Renkema: Het is mijn taak om de discussie te
stroomlijnen. Wij komen nog op deze aangelegenheid terug.

OVER DE ONTWERP-AANBEVELINGEN
Over ontwerp-aanbeveling 1, algemeen

Normering van de standaardtaal moet een taak van de overheid blijven
( op dezelfde wijze als normeringskwesties inzake milieubeheer,
elektriciteitsaansluitingen, consumptiegoederen enz.). Voor het taalgebied is, gezien het Verdrag, de Nederlandse Taalunie de hier bedoelde
overheid.

De heer Ten Brinke: Ik vind het niet goed, dat in de eerste
aanbeveling een vergelijking wordt gemaakt met normeringskwesties inzake milieubeheer, elektriciteitsaansluitingen, consumptie152

goederen, enz. Wij zullen het verwijt krijgen, dat wij twee
onvergelijkbare zaken vergelijken. Taal is een sociaal conventiesysteem, iets geheel anders dan een elektriciteitsaansluiting.
Datgene, wat tussen haakjes staat, moet absoluut worden
geschrapt.
De heer Daems: Ik ben het eens met de opmerking van Ten
Brinke. Alleen zou ik wensen dat de formulering van deze
aanbeveling nog wat bijgeschaafd werd. Ik kan mij niet
voorstellen dat een overheid, welke dan ook, dus ook de Taalunie
niet, de standaardtaal als zodanig zou normeren. Wèl kan de
Taalunie proberen duidelijk te maken welke de normen van de
standaardtaal zijn of kunnen zijn.
De heer Hagen: Misschien mag ik daarbij aansluiten met een
concreet voorstel tot wijziging van aanbeveling nr. 1. Ik vind
"normering" een buitengewoon onduidelijke term. Waarschijnlijk
wordt hier bedoeld een codificatie, dus in feite het vaststellen
van normen. Dat moet natuurlijk gebeuren. Dat is bij voorbeeld
mogelijk bij de spelling. Daarbij moet je normeren en codificeren.
Haeseryn en anderen hebben echter al duidelijk gemaakt dat men
ook andersoortige normen kan onderscheiden. Zij hanteren dus
een meer descriptieve benadering. Daarom stel ik voor het begin
van aanbeveling nr. 1 als volgt te doen luiden:
1. algemeen - Het vaststellen en beschrijven van de normen van
de standaardtaal.. .... enz.
Dit is niet hetzelfde als wat iedere grammaticus doet. Iedere
grammaticus beschrijft wel, maar niet iedere grammaticus
beschrijft normen. Ik doel dan op het type van onderzoek dat
door de heer Haeseryn op dit moment wordt uitgevoerd.
Ook de stellingen 5 en 8 moeten, dunkt mij, in deze descriptieve
zin geïnterpreteerd worden.
Verder ben ik het volstrekt eens met de opmerking van de
heer Willemsen over het politiek buitengewoon gevaarlijke en
irreële karakter van de aanbevelingen nrs. 2, 3 en 4.
De heer Waltmans: Algemeen - Vaststellen en beschrijven
van de normen ... (Schriftelijke opmerking.)
De heer Verhoeven: In principe akkoord met 1, 2 en 3, maar
m.n. 1 is te stellig geformuleerd. (Schriftelijke opmerking.)
De heer Haeseryn: Het beschrijven en vaststellen (in de zin
van codificeren) van de normen van 'de' standaardtaal moet een
taak van de overheid blijven. Voor het Nederlandse taalgebied
is, gezien het Taalunieverdrag, de NTU de hiervoor in aanmerking komende overheidsinstantie. (Schriftelijke opmerking.)
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Over ontwerp-aanbeveling 3, delegatie

Wanneer de stagnatie in het besluitvormingsproces van het Comité van
Ministers blijft voortduren, moet het Comité van Ministérs na advies
van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren overgaan tot delegatie
aan andere, bestaande of nieuwe organen.
De heer Waltmans: lttot delegatie aan organen binnen het kader
van de Nederlandse Taalunie.tt (Schriftelijke opmerking.)

Over ontwerp-aanbeveling 4, spelling

Het is onbegrijpelijk en niet verantwoord dat het Comité van Ministers
nog niet in staat is gebleken uitspraken te doen over aanvullende
regelingen inzake de keuzemogelijkheden op spellinggebied, en de
schrijfwijze van tussenklanken en bastaardwoorden.
De heer Waltmans: Het Comité van Ministers moet uitspraken
doen ... (Schriftelijke opmerking.)
De heer Verhoeven: Onbegrijpelijk of onverantwoord lijkt
me dit niet. Wel hoop ik dat er snel een besluit komt. (Schriftelijke opmerking.)

Over ontwerp-aanbeveling 5, grammatica

Er dient een tweede, beknoptere editie van de Algemene Nederlandse
Spraakkunst te verschijnen waarin meer aandacht wordt besteed aan
normatieve kwesties.
De heer Ten Brinke: Ik voel er meer voor om de Algemene
Nederlandse Spraakkunst gebruikersvriendelijker en praktischer
te maken. Er moet niet worden gesteld, zoals in de aanbeveling
gebeurt, dat meer aandacht moet worden besteed aan normatieve
kwesties. Dit wordt gelezen als: de ANS moet normatiever worden.
Ik geloof dat wij het juiste evenwicht bereiken door te zeggen,
dat de beknopte ANS descriptief moet zijn en dient aan te geven
wat zoal in zwang is. De taalgebruiker kan er dan een normatief
gebruik van maken.
De heer Haeseryn: Ik meen dat het van belang is het woord
ttbeknopterett te schrappen. In de uiteenzetting heb ik getracht
duidelijk te maken dat het er ons om gaat een zo volledig en
gedetailleerd mogelijke beschrijving van het Nederlands te geven.
Er moet een descriptief kader worden geboden, op basis waarvan
allerlei andere werken afgeleid kunnen worden. Ik meen dat dit
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mooi aansluit bij hetgeen prof. Ten Brinke zoëven zei.
De heer Waltmans: "Er dient een tweede editie
"
(Schriftelijke opmerking.)
De heer Verhoeven: In de eerste plaats dient et een
uitgebreidere en verbeterde versie van de ANS te komen. Daaruit
kan dan o.a. een beknoptere en iets meer normatieve versie
worden afgeleid. (Schriftelijke opmerking.)
De heer Haeseryn: Er dient een tweede editie van de
Algemene Nederlandse Spraakkunst te verschijnen. Het
descriptieve karakter van de ANS (een zo gedetailleerd en
nauwkeurig mogelijke beschrijving van de bestaande grammaticale
regels en normen) moet beter geschikt gemaakt worden voor
diegenen die een normatief gebruik van de ANS willen maken.
In de oorspronkelijke tekst dient in ieder geval het woord
"beknoptere" geschrapt te worden. (Schriftelijke opmerking.)

Over ontwerp-aanbeveling 6, woordenboeken

Gelet op de verschillen tussen woordenboeken inzake normeringskwesties dient de Nederlandse Taalunie het overleg tussen woordenboekredacteuren te bevorderen.

De heer Haeseryn: Ik zou graag opgenomen zien dat ernaar
gestreefd wordt om niet alleen woordenboeken met elkaar in
overeenstemming te brengen - redacteuren dienen overleg met
elkaar te voeren - maar dat ook woordenboeken, standaardgrammatica's en de woordenlijst op elkaar afgestemd worden.
Er is een aantal raakpunten. Te denken valt aan woordgeslacht
en meervoudsvorming. In een van de Voorzetten is al geschreven,
dat het bijzonder verwarrend is voor een nietsvermoedende
taalgebruiker om tegenstrijdige adviezen en voorstellen aan te
treffen.
De heer Waltmans: "het overleg tussen redacteuren en
samenstellers van woordenboeken, woordenlijsten en standaardgrammatica's." (Schriftelijke opmerking.)
De heer Haeseryn: In deze aanbeveling zou niet alleen gesteld
moeten worden dat het overleg tussen redacteuren van de
verschillende woordenboeken bevorderd moet worden, maar
tevens dat het wenselijk is standaardgrammatica's (zoals de ANS)
en de grammaticale component van standaardwoordenboeken
en de Woordenlijst op descriptief, terminologisch en normatief
gebied op elkaar af te stemmen. Ik verwijs hierbij naar Voorzet
nr. 1 over 'Grammatica', blz. 21-24 en 26. (Schriftelijke opmerking.)
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Over ontwerp-aanbeveling 7, terminologie

De overheid dient voorstellen van bevoegde instanties voor genormaliseerde terminologie bindend te verklaren voor het Taalunie-gebied.
De heer Nekeman: Ik zou een toevoeging willen zien. Ik zou
namelijk willen dat de overheid bevordert dat deze terminologie
optimaal toegankelijk is, bij voorbeeld door opneming ervan in
een openbare termenbank.
De heer Waltmans: De Nederlandse Taalunie dient voorstellen
van bevoegde instanties voor genormaliseerde terminologie
bindend te verklaren en optimaal toegankelijk te maken voor
het Taalunie-gebied. (Schriftelijke opmerking.)

Over ontwerp-aanbeveling 8, onderwijs-Nederlands als eerste
taal

De overheid moet bevorderen dat verenigingen van docenten Nederlands
het eens worden over te onderwijzen normen. De Taalunie moet voor dit
doel extra middelen ter beschikking stellen.
De heer Kits Nieuwenkamp: Ik vraag mij af of deze Conferentie
kan worden afgesloten zonder dat aandacht is besteed aan de
inhoud van de opmerkingen van de minister van Onderwijs en
Wetenschappen, de heer Ritzen. Ik denk, dat dit niet verstandig
is. Zou niet een zinsnede kunnen worden opgenomen, inhoudende
dat de overheid ervoor dient te zorgen, dat op alle niveaus van
het Nederlandse onderwijs in het Nederlandse taalgebied het
Nederlands voertaal is?
De heer Willemsen: Voor deze aanbeveling geldt ongeveer
hetzelfde als wat ik eerder heb gezegd over de deskundigen die
het laatste woord moeten hebben. De aanbeveling zou aldus
moeten worden gelezen, dat de overheid moet bevorderen, dat
een zo groot mogelijke consensus ontstaat over te onderwijzen
normen. Bij de voorbereiding hiervan moeten de docenten
Nederlands nauw worden betrokken. De Taalunie moet hiervoor
extra middelen ter beschikking stellen. Zoals de tekst thans luidt,
delegeer je de bevoegdheid aan de verenigingen van docenten
Nederlands. Dat lijkt mij vrij gevaarlijk.
Mijn rechterbuurman, de Algemeen Secretaris, attendeert
mij erop (misschien wordt hierop gedoeld in aanbeveling nr. 3)
dat in artikel 4a van het Taalunie-verdrag staat:
"De hoge verdragsluitende partijen besluiten tot:
a. de oprichting en instandhouding van gemeenschappelijke
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instellingen voor de verwezenlijking van de doelstellingen en
maatregelen die in dit Verdrag zijn overeengekomen;".
Ik kan mij voorstellen dat men op het gebied van de spelling
zo'n instantie opricht. Daarom ben ik des te sterker van mening
dat wij geen algemene aanbeveling moeten onderschrijven waarin,
ook al is zij gesteld in bewoordingen die niet leiden tot opheffing
van de Taalunie, artikel 4a van het Verdrag herhaald wordt. Ik
meen dat wij met betrekking tot die eventueel op te richten
gemeenschappelijke instellingen buitengewoon concreet moeten
zijn.
De heer De Vroomen: Ik zou een kleine nuance willen aanbrengen op wat de heer Willemsen zei. Hij zei dat men voorzichtig
moet zijn met dit allemaal aan de verenigingen van docenten
Nederlands te delegeren. Ik had de indruk dat hij dit bezwaar
grondde op het particuliere karakter van die verenigingen. Nu
zijn er wel degelijk voorbeelden te noemen van beroepsgroepen
waarin men onderling een bepaalde ordening afspreekt, welke
naderhand door de overheid wordt bekrachtigd. Ik noem als
voorbeelden de makelaars, de psychologen en de registeraccountants. Ik vind dan ook dat zeer wel van de verenigingen van
docenten Nederlands gevraagd kan worden om onderling de
opvattingen te ordenen. Tijdens onze Conferenties over de
Nederlandse taal en de Nederlandse letterkunde op scholen bleek
het grootste manco te zijn dat de leraren Nederlands, die ook
letterkunde moesten doceren, absoluut niet wisten of zij Vondel
moesten geven of niet. Men beschikte niet over normen met een
grotere reikwijdte dan het klaslokaal waarin de desbetreffende
docent die dag stond. Dit kan op den duur er toe leiden dat de
leraar Nederlands overbodig is, omdat hij niet weet wat hij moet
geven. Het lijkt mij wel degelijk van belang dat particuliere
initiatieven worden gehonoreerd en een plaats vinden in een of
ander gesanctioneerd bestel.
De heer Waltmans: a) de overheid dient ervoor te zorgen,
dat op alle niveaus van onderwijs in het Nederlandse taalgebied
het Nederlands voertaal is; b) normen; c) Nederlands voor
allochtonen: voorts op het einde: ook werkloze allochtonen en
studenten uit de EG, het Nederlandse Taaluniegebied uitgezonderd ... (Schriftelijke opmerking.)
De heer Verhoeven: Misschien. Ligt aan de concrete invulling.
(Schriftelijke opmerking)

Over ontwerp-aanbeveling 9, onderwijs-Nederlands als tweede
taal

De overheid moet bevorderen dat allochtonen in werktijd een certificaat
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Nederlands kunnen behalen waaraan in het Taalunie-gebied civiel effect
verbonden is. Ook werkloze allochtonen moeten in staat gesteld worden
dit certificaat te behalen.
De heer Nekeman: Na "werkloze allochtonen" zou ik willen
toevoegen: en studenten uit de Europese Gemeenschap. Dit kan
het invoeren in het wetenschappelijk onderwijs van het Engels
in plaats van het Nederlands voorkomen.
De heer Beheydt: Als wij het eens zijn met de stelling van
Hagen dat het beschrijven en vaststellen van normen onze
eerste taak is in het kader van de eventuele uitvoering van
aanbeveling nr. 1, dan meen ik dat, voordat aan de uitvoering
van deze aanbeveling kan worden begonnen, eerst de normen
voor de anderstaligen moeten worden beschreven en vastgesteld.
Men kan allochtonen geen certificaat laten behalen voor een taal
waarvan zij de normen niet kunnen kennen.
De heer Verhoeven: Een civiel effect verbonden aan het
behalen van een diploma, impliceert gemeenlijk ook een negatief
civiel effect, verbonden met het niet halen van een diploma. Iets
dergelijks lijkt me nogal gevaarlijk. (Schriftelijke opmerking.)

Over ontwerp-aanbeveling 1 O, taaladviesdiensten

In Taalunie-verband moeten middelen ter beschikking worden gesteld
om. de activiteiten van de adviesdiensten in Nederland en Vlaanderen
te coärdineren en te stimuleren.
De heer Waltmans: Vervalt en wordt vervangen door: De
overheden van Suriname, Aruba en de Nederlandse Antillen
worden uitgenodigd deel te nemen aan het werk van de
Nederlandse Taalunie. Om daarmee te beginnen wordt hun de
waarnemersstatus verzekerd. (Schriftelijke opmerking.)
De heer Verhoeven: Misschien. Ligt aan de concrete invulling.
(Schriftelijke opmerking.)

Over ontwerp-aanbeveling 11, taalombudsman

Wanneer de uitvoering van deze aanbevelingen op problemen stuit of
te weinig effect sorteert, dient er zo spoedig mogelijk een instituut van
taalombudsman in het leven te worden geroepen om de aanbevelingen al dan niet in aangepaste vorm - uit te voeren.
De heer Waltmans: Een ombudsman voert geen beleid uit, maar
toetst een beleid. Als de uitvoering van de aanbevelingen
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problemen oplevert, moet eerst worden nagegaan, wat daarvan
de oorzaak is.
De heer Verhoeven: Lijkt me vooralsnog prematuur. (Schriftelijke
opmerking.)

VOORTZETTING ALGEMENE DISCUSSIE
De heer Renkema: Wanneer ik de tot nu toe gemaakte opmerkingen op de meest abstracte manier samenvat, stel ik vast dat veel
opmerkingen in dezelfde lijn liggen, die ik ten behoeve van de
discussie voorlopig de "lijn-Willemsen/Hagen" zou willen noemen,
terwijl voorts een aantal detailopmerkingen per aanbeveling is
gemaakt. Ik stel voor dat wij op de eerste lijn doorgaan; dat is,
dunkt mij, voor deze dag de belangrijkste lijn. Het zou natuurlijk
heel goed uitkomen wanneer iedereen zich zou kunnen vinden
in de lijn-Willemsen/Hagen. Daarbij gaat het in het bijzonder
om de eerste aanbeveling, welke volgens die lijn te ver zou gaan.
De heer De Vroomen: Ik wil een mededeling doen namens
de heer Elias, die helaas moest vertrekken. Hem lijkt het
helemaal niet zo erg als de Taalunie zich de komende jaren
publicitair niet zo heftig manifesteert. Er is immers sprake van
een heel ingewikkelde structuur: een Comité van Ministers, een
Raad, diverse commissies, een Algemeen Secretariaat, een
Interparlementaire Commissie. Naar de mening van de heer Elias
zou je er helemaal niet op moeten aansturen dat ontwikkelingen
geforceerd vlot verlopen. Je zou zelfs kunnen bevorderen dat
zaken niet vlug gaan. Tegen de tijd dat de Taalunie nodig is,
is zij immers wèl gereed met haar inhoudelijke en administratieve voorzieningen. Ik vind dit een nogal wijze opmerking, die
ik graag namens de heer Elias naar voren breng.
In de tweede plaats zou ik een nuance willen aanbrengen
op een uitspraak van Willemsen. Deze vond aanbeveling nr. 3
in feite overbodig, omdat de Raad voor de Nederlandse Taal en
Letteren daarmee al lang bezig is. Het ongenoegen dat tot uiting
komt in de aanbevelingen nrs. 2, 3 en 4, bestaat echter hierin
dat iedereen wel druk bezig is, maar dat er nooit wat uit komt.
De heer Waltmans: Het ongenoegen moet niet zover gaan,
dat het kind - de Taalunie - met het badwater wordt weggegooid. Het ongenoegen moet zich richten op versterking van de
besluitvorming en de uitvoeringskracht binnen de Taalunie.
De heer Willemsen: Eigenlijk moet het Comité van Ministers
verzocht worden sneller uitvoering te geven aan de adviezen van
de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren.
De heer Elias heeft niet helemaal ongelijk. Zijn opmerkingen
zijn echter niet goed in een resolutievorm weer te geven. Het
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is van belang dat een evaluatie wordt gemaakt van wat de
Taalunie de laatste jaren - niet de laatste tien jaar, want
gedurende de eerste jaren ging het duidelijk om voorbereidende
werkzaamheden - heeft gedaan. Wij behoeven ons echt niet te
schamen. De kritiek op de Taalunie is tweeërlei: het Comité van
Ministers neemt op bepaalde punten geen goede besluiten en
handelt te traag en van de Taalunie wordt zo weinig gehoord.
Ze timmert niet aan de weg. Uit de evaluatie zal dit alles wel
blijken. Het is ietwat inherent aan de nogal betrekkelijk serieuze
manier waarop zaken worden voorbereid. De voorbereidingen
ter zake van de spelling zijn zeer serieus geweest. Via onderzoek
gedurende enkele jaren is nagegaan wat je je onder de
gemeenschap kunt veroorloven op spellinggebied. Een werkgroep
ad hoc heeft een aantal zaken op een rijtje gezet. De Raad voor
de Nederlandse Taal en Letteren moet een beslissing nemen.
Als je het goed wilt doen, is een langdurig proces onvermijdelijk.
Ik wil in dit verband ook nog wijzen op de voorbereidingen ter
zake van een vaste boekenprijs. Hiermee zijn wij zeer gedegen
en serieus bezig. Dat alles neemt niet weg dat best eens gezegd
mag worden, dat de Taalunie niet voldoende aan de weg timmert
en onvoldoende bekend is.
De heer Hagen: Ik heb hieraan niet veel toe te voegen. Als
er kennelijk onvrede is over de effectiviteit van de beleidsuitvoering, is de beste weg om het Verdrag aan te passen en wel
in die zin, dat een traject wordt genoemd waarbinnen besluiten
worden genomen. Het gaat vaak om lange-termijnbeslissingen
die over een kabinetsperiode heen gaan. In de toelichting bij het
Verdrag moet de toezegging worden opgenomen dat bepaalde
beleidsvoornemens binnen een bepaald traject worden uitgevoerd,
zodat het Comité zich ook daadwerkelijk committeert. Dit lijkt
mij een effectievere manier van handelen dan het van buitenaf
kapittelen van ministers. Wellicht kan worden gediscussieerd over
de vraag of dit in het Verdrag kan worden opgenomen.
De heer Renk.ema: Ik merk op dat de congresvoorzitters nog
gepoogd hebben al dan niet vermeende irritatie over gebrek aan
daadkracht te formuleren. Na deze dag wordt de lijn anders. Moet
het wel worden geformuleerd, zoals het is geformuleerd?
De heer De Wandel: Zonder de discussie in een bepaalde
richting te willen duwen en zonder in moeilijke juridische
kwesties te vervallen, wil ik nog iets zeggen over hetgeen de heer
Hagen naar voren heeft gebracht. Ik besef maar al te goed, dat
bepaalde zaken niet snel verlopen. Ik denk dat dit probleem
alleen maar kan worden opgelost in een supra-nationaal bestel.
In een intergouvernementeel bestel, zoals bij de Taalunie het
geval is, voorzie ik geen beter functioneren om de simpele reden
dat altijd veel tijd moet worden geïnvesteerd in onderlinge
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afstemming van departementen in één land en politieke visies
in twee landen. Het is nog maar de vraag of dat per definitie
slecht is voor de kwaliteit die je uiteindelijk wilt bereiken. Om
aan te sluiten bij de woorden van de huidige voorzitter van de
Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, uitgesproken tijdens
de evaluatie-bijeenkomst op 11 september 1989 in Antwerpen:
je bent niet bezig met het bestrijden van het terrorisme, waarbij
ontbindend moet kunnen worden ingegrepen. De zaken waarover
wij spreken kunnen een iets langere looptijd hebben. In de eerste
plaats moet worden gemikt op de kwaliteit en continuïteit.
De heer Willemsen: Ik zou er geen enkel probleem mee
hebben, als in de eerste aanbevelingen het Comité van Ministers
krachtig wordt aangespoord om ernstig werk te maken van
adviezen die door de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren
worden uitgebracht.
In aansluiting op de opmerkingen van de heren De Wandel
en Hagen merk ik nog op, dat wijziging van het Verdrag niet
verstandig is. Het zal een moeizaam proces worden. Bovendien
is de kans aanwezig, dat de normale werkzaamheden zullen
stagneren. Wijziging is ook niet hard nodig, omdat de formuleringen van het Verdrag betrekkelijk rekkelijk zijn . Het gaat om taal
en letteren in de ruimste zin van het woord. De tendentie van
de laatste jaren is toch dat het wat rekkelijker wordt gemaakt.
Ik noem het voorbeeld van het Comité van Ministers dat aan
de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren heeft gevraagd
om te adviseren over de vaste boekenprijs. Hier gaat het om taal
en letteren in de ruimste zin van het woord. Ik meen dat het
Verdrag ruime mogelijkheden biedt als de politieke wil aanwezig
is om er iets van te maken.
De heer Nootens: Ik heb er alle begrip voor dat de Raad voor
de Nederlandse Taal en Letteren door deze aanbevelingen
moeilijkheden zou kunnen krijgen, maar dat is het probleem
van die Raad. Het zijn aanbevelingen van deze Algemene
Conferentie, waarvoor men mensen zoals ik heeft uitgenodigd.
Ik vind mij terug in deze aanbevelingen. Als de Raad het er
moeilijk mee heeft, moet bij dit later maar oplossen. Ik vind
echter dat in deze aanbevelingen veel terechte opmerkingen
worden gemaakt. De Taalunie ontgoochelt ons inderdaad wat;
wij verwachten veel meer en waarom zouden wij dit niet mogen
zeggen? Als u dit niet wilt, dan moet u voor zo'n Conferentie
uitsluitend mensen uitnodigen die heel voorzichtig formuleren.
Het is echter een Algemene Conferentie: waarom zouden wij niet
mogen zeggen wat wij denken? Bovendien zijn het geen
aanbevelingen aan de Raad, maar aan het Comité van Ministers.
Ik voel mij thuis in deze aanbevelingen; de heer Willemsen
misschien niet, maar hij zit dan ook in de Raad.
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De heer De Wandel: Ik onderschrijf de woorden van de heer
Nootens; hij heeft principieel gelijk. Dit is een vrij forum; zo
functioneert de democratie. Als dit forum inderdaad vindt dat
deze stellingen op deze manier goed zijn geformuleerd, dan kan
dit forum daartoe beslissen. Andere gremia moeten dan maar
zien, elk op hun manier en op hun tijd, wat ze ermee doen.
De heer Daems: Ook ik geef de heer Nootens gelijk, maar
ik zou niet graag zien dat onze aanbevelingen de strekking
krijgen om de Nederlandse Taalunie op te heffen.
Er is een ander punt dat hier niet genoemd is maar dat
enigszins in het verlengde zou kunnen liggen van wat Willemsen
zojuist heeft gezegd, toen hij suggereerde om wel degelijk
krachtige aanbevelingen te doen aan het Comité van Ministers.
Als wij namelijk willen dat er iets van deze krachtige aanbevelingen terechtkomt, dan zal dat geld kosten. Als ik het goed zie;
is het grote probleem dat de Taalunie een vast budget heeft, dat
niet verhoogd wordt, terwijl de vaste kosten elk jaar stijgen. De
ruimte voor nieuw beleid en nieuwe initiatieven is dan ook niet
erg groot.
De heer Willemsen: Daarvan moet men zich bij het formuleren
van dergelijke aanbevelingen niets aantrekken!
De heer Daems: Toch wil ik erop wijzen dat er in het budget
weinig ruimte is voor bij voorbeeld grammatica. Als wij willen
dat hieraan iets gedaan wordt, moeten wij ervoor zorgen, hetzij
in de vorm van aanbevelingen, hetzij op een andere manier,
dat er ruimte voor wordt geschapen. Met andere woorden:
aanbevelingen hebben, hoe dan ook, financiële consequenties.
Wij moeten niet doen alsof die er niet zijn.
De heer Renkema: Ik zou nog een poging willen doen, een
van de hoofd-elementen te belichten.
Mag ik concluderen dat de overgrote meerderheid van de
aanwezigen het eens is met het doen van krachtige aanbevelingen
aan het Comité van Ministers, zoals in de nieuw geformuleerde
aanbeveling nr. 1 wordt gedaan, maar dat er verschil van mening
is over de vraag hoe dit forum functioneert? Als ik het extreem
formuleer, zou ik kunnen zeggen: dit is een forum dat door de
Nederlandse Taalunie bijeengeroepen is om na te gaan wat er
moet gebeuren op het gebied van de taalzorg en dit forum kan
daarover uitspraken doen in de vorm van stellingen of aanbevelingen. Een extreem andere invalshoek is: wij hebben nu eenmaal
de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren en dáár zou dit

besloten moeten worden.
De heer De Wandel: Het wordt sowieso besproken in de Raad
voor de Nederlandse Taal en Letteren.
De heer Renkema: Het gaat mij om de vraag of er bij dit
gezelschap van ca. 100 deskundigen consensus bestaat over de
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teneur van de eerste stelling. Ik zie dan af van de precieze
formulering, want ik hoop dat u het de congresvoorzitters
toevertrouwt om op basis van het stenografisch verslag deze
aanbevelingen nader te formuleren. Ik wil u echter aan het einde
van dit congres graag een uitspraak ontlokken. Kunt u zich
vinden in de teneur van deze stellingen, in de vorm van krachtige
aanbevelingen aan het Comité van Ministers?
De heer Van den Hoven: Ik snap niet waarover wij stemmen.
De heer Renkema: Dan zal ik het opnieuw formuleren.
Tijdens de discussie over de ontwerp-aanbevelingen is een
tegenstelling gebleken. Enerzijds zijn er onder u die krachtig
wensen te protesteren tegen het feit dat er niets gebeurt.
Anderzijds heb ik het standpunt gehoord dat met déze ontwerpaanbevelingen een tè krachtig geformuleerd protest in de richting
van het Comité van Ministers gaat.
De heer Willemsen: Ik heb geen enkel probleem met een
krachtige formulering van aanbeveling nr. 1. Wèl heb ik
problemen met verkeerde formuleringen en daar heb ik tegen
geopponeerd, omdat ik de uiterste consequenties van dergelijke
aanbevelingen absoluut onjuist zou vinden.
De heer Renkema: Dan neem ik aan dat hier sprake is van
een schijn-tegenstelling en dat de aanwezigen het eens zijn met
een krachtige formulering, doch dat onjuistheden zijn gesignaleerd, o.a. door de heren Willemsen en Hagen. Deze zullen
blijken uit het stenografisch verslag. De opmerkingen over deze
onjuistheden zullen aan de hand van dit verslag door ons alsnog
worden verwerkt in de formulering van de aanbevelingen, die
daarna via de normale kanalen binnen de Nederlandse Taalunie
hun weg zullen vervolgen.
Gezien de tijd moet ik het hierbij laten. Ik wil u allen
hartelijk danken voor uw bijdragen aan de discussie.

163

LIJST VAN DEELNEMERS
De heer D . Van Assche
Rekkem, België

Stichting Ons Erfdeel

Mevr . M. Van der Auwera
's-Gravenhage, Nederland

Algemeen Secretariaat,
Nederlandse Taalunie

Mevr. J. Bal tea u
's-Gravenhage, Nederland

Algemeen Secretariaat,
Nederlandse Taalunie

De heer L. Beheydt
Winkelse , België

Certificaat Nederlands

De heer C.A. van Beurden
Den Haag, Nederland

Stenografische Dienst

Drs . H.J . Boef
Apeldoorn , Nederland

Uitgeverij Auctor

De heer W.P. Bot
Bilthoven, Nederland

Nederlands Genootschap van
Leraren

De heer C.G.M. Braspenning
Leiden , Nederland

Algemeen Secretariaat,
Nederlandse Taalunie

Prof. dr. J.S. Ten Brinke
Utrecht, Nederland

Rijksuniversiteit Utrecht

Mevr. T. Broersma
Utrecht, Nederland

Van Dale Lexicografie BV

De heer H. Brouckaert
Brussel, België

Vereniging Algemeen
Nederlands

De heer B. Glaerhout
Groot-Bijgaarden, België

De Standaard

Dr. F. Claes, S.J.
Leuven, België

Katholieke Universiteit
Leuven

De heer D. Coutinho
Muiderberg, Nederland

Uitgeverij Coutinho

De heer P. Cox
Brussel, België

Raad voor Taaladvies

Dr. P. van de Craen
Antwerpen, België

Vrije Universiteit Brussel

Prof. dr. Fr. Daems
Hever , België

Raad voor de N ederlandse Taal
en Letteren,
Nederlandse Taalunie

165

Drs. W. Daniëls
Nijmegen, Nederland

Katholieke Universiteit
Brabant

Mevr. J. Dekker
Delft, Nederland

Algemeen Secretariaat,
Nederlandse Taal unie

De heer J. Demol
Brussel, België

Vereniging Algemeen
Nederlands

Dr. K. Deprez
Kessel-Lo, België

Universitaire Instelling
Antwerpen

Mw. R. Devos, Lic.
Winkelse, België

Katholieke Universiteit,
Leuven

Prof. dr. F.G. Droste
Leuven, België

Katholieke. Universiteit
Leuven

Drs. M.J .C. Elias
Amsterdam, Nederland

Lexis

Mevr. E. Fernhout
's-Gravenhage, Nederland

Algemeen Secretariaat,
Nederlandse Taalunie

Prof. dr. G. Geerts
Kessel-Lo, België

Katholieke Universiteit
Leuven

De heer H. van Gessel
Amsterdam, Nederland

De Volkskrant

Drs. J .A. van Gilst
Middelburg, Nederland

Hogeschool Zeeland,
HEAO

Mevr. I. van Goeree
Wilrijk, België

Raad voor de Nederlandse Taal
en Letteren,
Nederlandse Taalunie

De heer R. Gyles
Den Haag, Nederland

Algemeen Secretariaat,
Nederlandse Taalunie

De heer W. Haeseryn, Lic.
Nijmegen, Nederland

Katholieke Universiteit
Nijmegen

Prof. dr. A.M. Hagen
Nijmegen, Nederland

Katholieke Universiteit
Nijmegen

De heer P. Ha gers
's-Hertogenbosch, Nederland

Raad voor de Nederlandse Taal
en Letteren,
Nederlandse Taalunie

De heer A.J. Hermes
Heerhugowaard, Nederland

Interparlementaire Commissie,
Nederlandse Taal unie

166

Mevr. dr. H. Hipp
Leipzig, DDR

Karl Marx Universiteit

De heer A. Hoffstädt
Utrecht, Nederland

Van Dale Lexicografie BV

Mevr. A.M. Holsteijn
Den Haag, Nederland

Ministerie Landbouw,
Natuurbehoud en Visserij

De heer G. Hostens
Brussel, België

Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap

Prof. dr. P.J. van den Hoven
Gouda, Nederland

Rijksuniversiteit
Utrecht

Drs. J.W. Huijsmans
Wassenaar, Nederland

Algemeen Secretariaat,
Nederlandse Taalunie

Dr. F. Jansen
Leiden, Nederland

Rijksuniversiteit Leiden,
Vakgroep Nederlands

Dr. G.J.M. Jansen
Utrecht, Nederland

Rijksuniversiteit
Utrecht

Prof. dr. Th. Janssen
Hilversum, Nederland

Vrije Uni versi tei t
Amsterdam

Drs. J.C. de Jong
Delft, Nederland

Technische Universiteit Delft
Toegepaste Taalkunde

Drs. P.M. Kaashoek
Goirle, Nederland

Academie voor de Journalistiek

Drs. J .L.M. Kits Nieuwenkamp
Den Haag, Nederland

Algemeen Nederlands Verbond

De heer A. Korteweg
's-Gravenhage, Nederland

Raad voor de Nederlandse Taal
en Letteren,
Nederlandse Taalunie

Drs. A. Maes
Tilburg, Nederland

Katholieke Universiteit
Brabant

De heer W. Muylaert
Aalst-Moorsel, België

Taalbeheersing in de Praktijk

Drs. P. Nekeman
Maastricht, Nederland

Euroterm

Prof. dr. L.G.M. Noordman

Katholieke Universiteit
Brabant

De heer J. N ootens
Tervuren, België

BRT-Vertaalafdeling

167

Dr. E. Nordlohne
's-Gravenhage, Nederland

Algemeen Secretariaat,
Nederlandse Taal unie

Mevr. drs. E. ten Pas
Amsterdam, Nederland

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Letteren

De heer W. Penninckx
Tervuren, België
Mevr. drs. E. van der Pool
Tilburg, Nederland

Katholieke Universiteit
Brabant

Mr. H.W. van Rees
's-Gravenhage, Nederland

Genootschap Onze Taal

Prof. dr. J. Renkema
Bergeyk, Nederland

Katholieke Universiteit
Brabant

De heer H. Rijckeboer

Rijksuniversiteit Gent

De heer H. van Rompaey
Geel, België

Interparlementaire Commissie,
Nederlandse Taalunie

Dr. J. de Rooij
Amsterdam, Nederland

P,J. Meertens-Instittrnt

Ir. A. Rouffaert
Hasselt, België

Ministerie van Openbare
Werken en Verkeer

Prof. dr. A. Sassen
Haren, Nederland

Algemeen Secretariaati
Nederlandse Taalunie

Mevr. J.H.M. Schenk

Katholieke Universiteit
Brabant

Mevr. M. van Scherpenzeel
Brussel, België

Vereniging Algemeen
Nederlands

Prof. dr. L. Simons
Antwerpen, België

Raad voor de Nederlandse Taal
en Letteren,
Nederlandse Taalunie

Prof. dr. W. Smedts
Herent, België

Katholieke Universiteit
Leuven

De heer J .G. Smit
's-Gravenhage, Nederland

Genootschap Onze Taal

Drs. P. Smulders
Den Haag, Nederland

Genootschap Onze Taal

W. Sterenborg
Tilburg, Nederland

Genootschap Onze Taal

168

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg
Leiden, Nederland

Instituut voor Nederlandse
Lexicologie

Mevr. Y. Stoops
Brussel, België

Vereniging Algemeen
Nederlands

De heer G. Theunissen
Beerse, België

Janssen Pharmaceutica N.V.

Prof. dr. M.C. van den Toorn
Nijmegen, Nederland

Katholieke Universiteit
Nijmegen

Dr. A. Vallen

Katholieke Universiteit
Brabant

De heer W. Vandaele
Brussel, België

Vaste Gemengde Commissie
Cultureel Accoord

Drs. S. Vellenga
Den Haag, Nederland

Rijksvoorlichtingsdienst

Mevr. J. Vercammen
Brussel, België

Vereniging Algemeen
Nederlands

Dr. G. Verhoeven
Utrecht, Nederland

Rijksuniversiteit
Utrecht

Prof. dr. S. Verrept
Antwerpen, België

Universiteit van Antwerpen,
Faculteit Toegepaste Economie

Drs. A.J. Vervoorn
Eindhoven, Nederland

Technische Universiteit
Eindhoven

Mevr. A. Vingerhoets

Katholieke Universiteit
Brabant

Drs. W. de Vroomen
Leiden, Nederland

Algemeen Secretariaat,
Nederlandse Taal unie

Dr. H. Waltmans
Den Haag, Nederland

Algemeen Nederlands Verbond

De heer 0. de Wandel, Lic.
's-Gravenhage, Nederland

Algemeen Secretariaat,
Nederlandse Taalunie

Mevr. M. Wera
Voorburg, Nederland

Algemeen Secretariaat
Nederlandse Taalunie-

Dr. C.H. van Wijk
Tilburg, Nederland

Katholieke Universiteit
Brabant

Dr. A.W. Willemsen
Utrecht, Nederland

Raad voor de Nederlandse Taal
en Letteren,
Nederlandse Taalunie

169

De heer W.J. Witkam
Brussel, België

Nederlandse Ambassade
Brus.s el

Mevr. F. van der Wulp
Dordrecht, Nederland

Algemene Rekenkamer

Dr.. Ph. Yde
Gent, België

Rijksuniversiteit Gent

170

Stichting Bibliographia Neerlandica
's-Gravenhage

