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InZicht

‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congres-

Taal van het nationaal-socialisme

sen en lezingen in taalkundig Nederland en
België. Vermelding in deze rubriek betekent
niet dat de redactie ze aanbeveelt. Voor een zo

H

oe kon de Shoah ontstaan, het streven van de nazi’s naar de vernietiging van de
Europese Joden? Het is een vraag die wetenschappers nog altijd bezighoudt.
Mogelijke verklaringen zijn veelal historisch, psychologisch of sociologisch van
aard, maar onlangs voegde historicus Fabian Van Samang daar in zijn proefschrift Doodgewone woorden. NS-taal en de Shoah een taalkundige invalshoek aan toe.
De taal van Hitler en het nationaal-socialisme heeft een belangrijke rol gespeeld bij
het op gang brengen en het legitimeren van de Shoah, concludeert Van Samang. Hitler
was een meester in het “omliegen van leugens”, het verbergen van de waarheid achter
bijvoorbeeld eufemismen. Dit verhullende taalgebruik liet zijn volgelingen de ruimte
voor een eigen invulling van woorden en begrippen, en daarmee de mogelijkheid om
allerlei handelingen en gedragingen te rechtvaardigen. Een term als Endlösung der
Judenfrage (‘eindoplossing van het Jodenvraagstuk’) kon voor iedereen weer een andere
betekenis hebben – tot het uiteindelijk zijn definitieve betekenis van ‘totale vernieti
ging’ kreeg. De gevolgen waren verschrikkelijk, maar het begon allemaal met woorden,
aldus Van Samang, doodgewone woorden.
Voor zijn proefschrift maakte Van Samang een grondige studie van een groot aantal
bronnen, waarbij hij bijvoorbeeld lette op de verandering in betekenis van woorden als
ausrotten, ausschalten, entfernen, erledigen, ermorden, erschiessen, evakuieren, liquidieren,
vernichten en zerstören. Voorts keek hij bijvoorbeeld naar de context waarin woorden als
Jude, Judentum en jüdisch gepresenteerd werden.
Van Samangs studie, waarin hij inzichten uit de psychologie, geschiedenis, filosofie
en taalkunde samenbrengt, is van een academisch niveau; het boek vraagt van de lezer
dan ook een meer dan terloopse belangstelling. Het boek is overigens ook op internet
te vinden, bij Google Books.

volledig mogelijk beeld hebben wij ook uw hulp
nodig. Weet u iets waarvan u denkt dat het in
deze rubriek thuishoort, laat het ons dan weten.
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

Doodgewone woorden. NS-taal en de Shoah is een uitgave van Universitaire Pers Leuven en kost
€ 59,50 (gebonden, 408 blz.). ISBN 978 90 5867 800 3

Med i sch woo rd en bo e k vo o r
ki n d eren



Het Junior dokterswoordenboek is een medisch
woordenboek voor kin
deren. Het verklaart
2000 termen (ook
Vlaamse) die te maken
hebben met ziekte, ge
zondheid en gezond
heidszorg, zoals pacemaker, paddo’s, palliatie, palpitaties, panaritium, pancreas en pandemie. De betekenis
ervan wordt (soms vrij uitgebreid) verklaard
en toegelicht in eenvoudige bewoordingen,
en er wordt ook vermeld hoe de termen
moeten worden uitgesproken. Het boek is
verlevendigd met tekeningen van Roger
Klaassen en enkele kaderteksten over on
derwerpen als ‘spelling van medische woor
den’, ‘tips voor schaatsers’ en ‘gezondheidstips voor het buitenland’.

dekt, want het geeft de
Nederlandse tegenhan
gers van 1500 Franse
uitdrukkingen (zoals
c’est kif-kif, ‘dat komt
op hetzelfde neer’),
250 spreekwoorden
(qui vivra verra, ‘wie dan
leeft, wie dan zorgt’),
100 vergelijkingen (bon comme le pain,
‘zielsgoed’), 100 verkortingen (à plus =
‘à plus tard’) en 130 letterwoorden (CIO,
‘Comité International Olympique’). Het
boek bevat oefeningen voor alle onderdelen. Het is in Nederland alleen bij Onze
Taal verkrijgbaar. Zie aanbieding op blz. 285.

maken hebben. De
kalender is gericht op
kinderen van acht tot
twaalf jaar, en is geïllustreerd door Jan Jutte.
De tweede kalender
is de Onze Taal Taalkalender, die voor de acht
tiende keer verschijnt.
Zoals gebruikelijk bevat deze zeven rubrie
ken, voor elke dag van de week een: taaltrivia, etymologie, taaladvies, eufemismen,
taalkunde, dieren in de taal en bijbelse taal.
Op blz. 280 vindt u een bon waarmee u in
de boekhandel € 2,45 korting krijgt op
deze kalender.

Franse uitdrukkingen, spreekwoorden, vergelijkin-

• Kindertaalkalender 2011 is een uitgave van

gen, afkortingen en letterwoorden van Siegfried

Sdu Uitgevers en kost € 14,95.

Theissen en Yohanne Laurent is een uitgave

ISBN 978 90 12 58171 4

van het Centre Informatique de Philosophie et

• Onze Taal Taalkalender 2011 is een uitgave

Lettres in Luik en kost € 30,– (gelijmd, 234 blz.).

van Sdu Uitgevers en kost € 14,95.

Zonder ISBN.

ISBN 978 90 12 58170 7

Van Dale Junior dokterswoordenboek. Wat is de 


Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt is

In september liggen de nieuwe scheurka
lenders alweer in de boekhandel, en tradi
tiegetrouw zitten daar weer twee taalkalen
ders bij. De eerste is de Kindertaalkalender,
met op elk blaadje een spelletje, een grap,
een weetje, een quizvraag of een opdracht,
die allemaal iets met taal (grammatica,
spelling, idioom, etymologie, etcetera) te

een uitgave van Van Dale en kost € 29,95
(gebonden, 510 blz.). ISBN 978 90 6648 087 2


Ta a l k a l e nd e r s

betekenis van medische woorden? van Jannes van

Fran s  i d i oo m

Het boek Franse uitdrukkingen, spreekwoorden, vergelijkingen, afkortingen en letterwoorden heeft een titel die de lading volledig
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Sc h o o lta a l

Om goed te kunnen functioneren op de
basisschool, dient de woordenschat van de
leerling ook een flinke hoeveelheid ‘school
taalwoorden’ te bevatten. Dit zijn woorden
die vaak tijdens de les gebruikt worden, zo
als samenhang, samenleving, samenstellen,
samenvatten, schaal, schema, schets en schijnen. In het Schooltaalwoordenboek worden

ruim negenhonderd
van dit soort woorden
in niet al te moeilijke
bewoordingen ver
klaard, en bovendien
bevat het uitleg over
zo’n tweehonderd ge
zegden en uitdrukkin
gen die vaak gebruikt
worden, zoals op alle fronten en de daad bij
het woord voegen. Het boek is in de eerste
plaats bedoeld als handreiking voor leer
krachten en andere bij de school betrokken
volwassenen, maar het zou ook door oude
re leerlingen gebruikt kunnen worden.
Schooltaalwoordenboek van Ronny Matheesen
e.a. is een uitgave van Pelckmans en kost € 8,50
(ingenaaid, 127 blz.). ISBN 978 90 289 5278 2


Co n g re s over ‘ta a l va n ( n ) u ’

De wereld, de taal en de leerlingen verande
ren, en dat heeft gevolgen voor het (taal)onderwijs. Op het door ThiemeMeulenhoff
georganiseerde Congres Nederlands over
‘taal van (n)u’, dat op 23 november in
Utrecht gehouden wordt, kunnen docenten
Nederlands zich laten informeren over de
nieuwste ontwikkelingen op hun vakge
bied. Het programma vermeldt ook een
plenaire lezing van Abdelkader Benali.
Deelname kost € 75,–. Meer informatie:
www.congresnederlands.nl.
En verd er
 Symbolenwijzer. Een praktische gids voor
gedrukte tekens en symbolen van typograaf
Karel Treebus geeft informatie over de
betekenis en de geschiedenis van tekens
en symbolen op allerlei gebieden: wis- en
natuurkunde, religie, magie, genealogie,
muziek, cartografie en wat al niet. Het boek
is nu in prijs verlaagd van € 39,90 naar
€ 12,50. Amsterdam University Press (ge
bonden, 480 blz.). ISBN 978 90 5356 820 0
 Woordenboek van de Vlaamse dialecten.
Deel I, aflevering 12: kleinvee van Roxane Van
denberghe e.a. De nieuwste aflevering van
dit thematische woordenboek brengt de
regionale variatie in beeld van termen die
met de kleinveehouderij (varkens, schapen,
geiten en konijnen) te maken hebben.
Met kaarten en foto’s. Meer informatie:
www.academiapress.be. Uitgever: Vak
groep Nederlandse taalkunde van de Uni
versiteit Gent, € 32,– (ingenaaid, 481 blz.).
Bestellingen: info@academiapress.be.
ISBN 978 90 3821 556 3
 Academisch schrijven. Een praktische gids
van Lieve De Wachter en Carolien Van
Soom. Tweede, bijgewerkte druk van deze
praktische handleiding voor studenten voor
het schrijven van verslagen, werkstukken en
scripties. Ook geschikt voor zelfstudie.
Acco, € 18,– (ingenaaid, 109 blz.).

ISBN 978 90 334 8106 2

Foto: Milazzo

Lezer
Wie zijn de andere lezers van Onze Taal?
Maandelijks portretteren we er een.

Samenstelling: redactie Onze Taal

Naam Bob van Dijk.
Woonplaats Groningen.
Geboren 4 januari 1950, Maartensdijk.
Beroep arts, niet-praktiserend.
Partner, kinderen Albertien resp.
Daan en Marianne, en aanhang.
Opleiding Gymnasium-bèta en geneeskunde (Utrecht). Dissertatie over
rhesus-antistoffen (Leiden).
Hobby’s/vrije tijd Hardlopen, zingen
bij Concertkoor KOV in Groningen en
El Coro Campo in Onderdendam, fotografie. En taal, vooral taal.
Onze Taal-lid sinds 1996. Destijds
een cadeau-abonnement van mijn
lieve moeder, die nog steeds betaalt
en zelf ook abonnee is.
Waarom werd u lid? Ik werd in 1980
‘gepakt’ door een spellingkwestie in
mijn beroep betreffende de bloedgroep rhesus. Dit schijnt als resus gespeld te moeten worden. Ik ben 25
jaar aan het bakkeleien om die letter h
weer terug te krijgen. Slechts Pinkhof
geneeskundig woordenboek heeft dit
(één editie lang) gehonoreerd.
Andere tijdschriften Zing Magazine.
De rest heb ik opgezegd.
Krant De Volkskrant, want elke week
weer bizarre woorden die je moet
opzoeken, zoals panache, druistig,
anomie, liebaard, bashing.
Televisieprogramma Nieuws en achtergronden, Wie is de chef? (elke week
gokken op een kok), Per seconde wijzer, Twee voor Twaalf, Misdaadnet
(heerlijke mediterrane krimi’s).
Radioprogramma Radio FIP, een
Parijse internetzender met klassiek,
jazz en wereldmuziek.
Boek De ontdekking van de hemel van
Harry Mulisch, echt een gymnasiaal
boek. En Het psalmenoproer van Maarten ’t Hart, een mooie historische
weergave van de strijd die geloof bij
mensen kan veroorzaken.
Website Irritaal.nl, beterspellen.nl,
onzetaal.nl (taaladvies, een uitstekende service!), slurp.nu (van wijnboer
Ilja Gort, supervermakelijk).
Wat leest u het eerst in Onze Taal?
‘Ruggespraak’ en de inhoudsopgave.
Wat zelden? ‘Tamtam’. Die zaken zie
ik elders ook passeren.
Welke taalonderwerpen boeien u
het meest? Spelling en uitspraak
(klemtoon!), evenals ‘ouderwetsche’

woorden zoals deconfiture, dodijnen in
de deemstering en paean.
Welke niet zo? Geen. Alles met taal
‘maakt me gek’, taalgek dan.
Favoriete Onze Taal-artikel De artikelen van Guus Middag in de rubriek
‘Zong’. Fraaie fusion van muziek en
taligheid.
Aantrekkelijkste taaltrend Korte zinnen schrijven zoals de Engelsen. Het
boek Unamuno van Michiel Löffler is
een uitgesproken voorbeeld van kortezinnenproza.
Ergerlijkste taaltrend Schrijftaal tot
spreektaal verheffen om dik te doen:
kansen creëren, wederom, wellicht, een
tweetal.
Verbetert u iemands taalgebruik
weleens? Jazeker, maar dan wel op
een speelse manier. Vaak gaat het om
klemtoongebruik zoals ‘moestúíndief’,
‘vérhuur’, ‘Kazáchstan’ en ‘mededíngingsautoriteit’.
Welke taalfout maakt u stiekem bewust toch? Duurder qua geld zijnde.
Beste taalgebruiker Driek van Wissen, helaas dit jaar overleden. Een
virtuoos met taal, zowel qua inhoud
als qua vorm. Met hem organiseerde ik
in december 2009 Het Eerste Grootscheeps Scheepsdictee op ons woonschip. In zijn geest ga ik in november
Het Tweede Dictee geven.
Als u de baas was over de taal, wat
zou u dan het eerst doen? Een nieuw
Groen Boekje publiceren met consequente, no-nonsensespelling. En dan
noem ik het De Dunne Van Dijk.
Lelijkste woord Feniks, want dat lijkt
gewoon op niks. Phoenix is toch vele
malen mooier? En niemand schijnt
enige moeite te hebben met de spelling van FC Utrecht-voetbalsponsor
Phanos of verzekeraar Aegon, dus wat
let ons?
Mooiste woord Sousafoon. Omdat het
zo’n machtig groot instrument is met
een boel heisa en soesa en daarom lekker fout gespeld wordt. Maar quatsch!
is ook mooi, evenals bedilal, sjoege,

voorschouw en tiewrap …
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