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TER INLEIDING+
No

het eerste nummer van ,,Onze Taal”
verschijnt, het orgaan van het Genootschap
welks naam het draagt, spreekt het vanzelf
dat het Bestuur de behoefte gevoelt, zich
tot de leden te richten om oorsprong en aard
van dat Genootschap nog eens goed vast
te zetten.
O p 15 Dec. 1930 verscheen in het A l g ,
H a n d e 1s b 1a d een artikel, getiteld ,,Het
Paard van Troje”, geschreven door den
tegcnwoordigen voorzitter van ons Genootsthap, met een vervolg daarop onder den
titel .,,Trojaaasche Veulens” in het Hbld, van
20 April 1931. Deze artikelen, die schakels
waren in een lange keten van strijd tegen
germanismen welke de schrijver al sinds vele
jaren in genoemd blad voert, gaven een van
de lezers aanleiding tot het verzoek (aan dien
schrijver) om een Vereeniging op te richten
tot het o n d e r 1i n g beoefenen van zuiver
Ncderlandsch. Het zou dus, zooals deze lezer
het uitdrukte, hoofdzakelijk ,,een onder-onsje”
zijn en daar dit een inderdaad nieuw denkbeeld scheen, ging onze tegenwoordige voorzitter er op in en nam hij het initiatief tot
het oprichten van een Vereeniging in den
geest van zijn strijd en in dien van den brief
des hierv6ór bedoelden Handelsblad-lezers
(dat was ons medelid de Heer P. C. Smit).
Ter oprichtingsvergaderiag (die, na een op-

roeping van onzen Voorzitter, geplaatst in de
voornaamste dagbladen, te Amsterdam bijeenkwam op 16 Mei 1931 en waarin de qrondslagen van de nieuwe Vereeniging werden
vastgesteld met opdracht van uitwerking
ervan aan een commissie uit de aanwezigen)
bleek dat er twee stroomingen waren: die
van den Voorzitter die een anti-germanistische
taalvereeniging beoogde en die van den Heer
Smit die meer de a l g e m e e n e taalzuivering
bedoelde. Deze twee stroomingen werden
echter gemakkelijk saamgebracht in de bedding
van de formule die reeds in gene oprichtingsvergadering werd gevonden en welke is vastgelegd in Art. 2 van onze Statutent ,,De
Vereeniging heeft ten doel het bevorderen
van de zuiverheid der Nederlandsche taal,
in het bijzonder, in dit tijdsgewricht, ten
aanzien van germanismen”.
Het voorwerp der werkzaamheid van de vereeniging is dus i n b e g i n s e 1 van algemeenen
aard maar is p ra c t i s c h
althans zoo lang
als het instroomen van vreemde invloeden in
onze taal een zoo overwegend eenzijdig (germanistisch) karakter blijft dragen (vandaar
de woorden ,,ln dit tijdsgewricht”)
h o o f dz a k e lij k het bestrijden van germanismen.
Bijgevolg zullen aanvallen op andere barbarismen of in het algemeen op onjuiste taalvormen zeker op den duur niet buiten ons
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kader blijven maar zal, voorloopig, onze aandacht toch wel nagenoeg geheel inbeslag moeten
worden genomen door de germanismen *). Wij
teekenen hierbij aan, dat wij geen puristen
zijn in dien zin dat wij onze taal zouden
willen afsluiten tegen alle vreemde invloeden;
in tegendeel: wij zijn ervan overtuigd dat,
met het volk, de taal behoort te l e v e n in
wisselend verband met anderen. Wij richten
ons alleen tegen overmatigen en vooral tegen
e e n zij d i g e n vreemden invloed.
* *
*

Nog drie punten van principieelen aard zijn
aanstonds, in de oprichtingsvergadering, vastgesteld.
Het eerste is, dat de Vereeniging, overeenkomstig de bedoeling van den Heer Smit,
zoo niet uitsluitend dan toch in de eerste
plaats, als ,,onder-onsje” dus binnen den kring
der leden, zal werken. Vandaar dat de naam
,,Genootschap” en niet die van ,,Vereeniging”
is aangenomen. Dit is zeker niet geschied
met de bedoeling om ons licht zóózeer onder
de korenmaat der onderlinge voorlichting te
plaatsen, dat geen straaltje ervan naar buiten
zou doordringen, maar wel om aan te geven
dat onze werkzaamheid v o o r a 1 gericht is
op eigen kring. Maar wij stellen ons b.v.
zeker voor, dat wij ons orgaan geregeld
zullen zenden aan de voornaamste bladen
zoodat de hoofdredacties o.a. zullen kunnen
kennis nemen van de lijsten der woorden,
die door onzen Raad van Deskundigen als
germanismen zijn aangemerkt.

Dit brengt ons vanzelf tot een tweeden grondtrek in het wezen van ons Genootschap. Wij
zijn een Vereeniging van dilettanten die belang
steilen in onze taal en waarde hechten aan
de zuiverheid ervan. Wij zullen daarom
o n d e r l i n g , dus in een kring van dilettanten,
van gedachten wisselen over de taal. Maar
ten slotte wil men toch wel eens een stellige
uitspraak vóór zich zien en die is alleen te
verkrijgen door het gezag van Deskundigen.
+) Wij behoeven zeker niet te betoogen dat wij niets

hebben tegen Duitschland en zelfs evenmin iets tegen
de Duitsche taal, maar wel iets tegen het verduitschen
van de N e d e r l a n d s c h e taal.
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Derhalve is in ons Genootschap een denkbeeld verwezenlijkt, dat óók reeds meermalen
door onzen Voorzitter in het H a n d e 1s b 1a d
was bepleit : Wij hebben een Raad van Deskundigen weten te vormen die, samengesteld
uit de krachtens hun functie meest deskundige
kenners der Nederlandsche taal, een college
vormt van zulk een gezag als men zich
kwalijk bij een van andere samenstelling kan
denken. Wij gelooven dat wij daarmede een
zoo krachtig centraal steunpunt voor onze
taal hebben geschapen als er in Nederland
nog niet bestond.

En ten derde is, van den beginne af, (inderdaad aanstonds in de oprichtingsvergadering)
nadrukkelijk vastgesteld dat wij niet staan
tegenover maar naast, men zou haast kunnen
zeggen: in wezen b i n n e n, het Algemeen
Nederlandsch Verbond. Dit volgt trouwens
uit hetgeen wij hiervóór aangaven als de
hoofdtrekken van ons Genootschap. Het A.
N.V. behartigt alle stambelangen, wij houden
ons alleen bezig met de taal. Het A.N.V. is
geen ,onder-onsje”, geen ,,Genootschap”, wij
zijn dat juist wel. Het A.N.V. richt zich op
taalgebied, blijkens zijn geschiedenis enblijkens zijn geschrift ,Taalzuivering”, voornamelijk tegen de gallicismen; o n z e strijd
gaat in ’t bijzonder tegen de germanismen.
En tenslotte: De ,,Taalwacht” van het A.N.V.
bestaat uit leeken en enkele taalkundigen
terwijl onze Raad van Deskundigen uitsluitead uit mannen van gezag, en wel van het
hoogste gezag, is samengesteld. Wij gelooven
dus dat wij kunnen zeggen: Op een deel van
het arbeidsveld van het A.N.V. vullen wij
het werk van dat Verbond aan.
* *
*

Het was, zoo dacht ons, goed om een en
ander bij het begin van ons werk nog eens
saam te vatten voor onze leden opdat wij
allen ons punt van uitgang in ’t geheugen en
ons doel voor oogen houden, Wij beschouwen
onze taal waarlijk niet als een zuilheilige die
boven de menigte zit in onbewegelijke bespiegeling ;wij willen haar levend houden in
het afstooten van verouderde en het opnemen
van nieuwe taalvormen, overeenkomstig de
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gestadige verandering en vernieuwing van
het denken en voelen des volks. Maar wij
willen die veranderingen zooveel mogelijk
deskundig doen toetsen en leiden opdat onze
taal niet behandeld worde als een lappendeken
waarin ieder naar believen een stuk voegt
volgens eigen inval, doch een werk waarvan
het traditioneele karakter geëerbiedigd blijft.
Wij willen ook geen aanwinsten van over de
grenzen weren, mits het waarlijk aanwinsten
zijn en mits ze niet in zoo groote mate binnenstroomen dat het eigen karakter van onze
taal er door wordt bedreigd. En vooral willen wij eenzijdig e n buitenlandschen invloed
tegengaan zooals die in de achttiende eeuw
uit Frankrijk onze taal overstroomde en thans
uit Duitschland op ons aandringt terwijl deze
laatste aandrang zooveel gevaarlijker is dan
eertijds de Fransche het was omdat het Duitsch
zoo na aan onze taal is verwant zoodat de
indringers van dien kant binnen korten tijd
als zoodanig onherkenbaar zijn, voor ,,eigen
volk” worden gehouden en zoodoende het
karakter van onze taal en daarmede van ons
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volk ongemerkt doen ontaarden. Inderdaad
dus een ,,paard van Troje”.
Tenslotte nog dit: Van schoolmeesterij en
spelden-op-laag-water-zoeken hopen wij ons
werk vrij te houden. E r zijn zooveel g r o v e
fouten te bestrijden dat wij waarlijk niet met
een vergrootglas behoeven rond te gaan. Het
mikroskopisme denken w i j dan ook uit dit
orgaan te weren.
Met het voorgaande is, dunkt ons, voor ons
allen de oorsprong en de aard van ons Genootschap wel voldoende in het licht gebracht. Wij denken ons orgaan voorloopig
driemaandelijks te doen verschijnen maar zullen het maandelijks doen zoodra de kas dat
toelaat.
Hetgeen ons doet besluiten met een aansporing
aan ons allen om nieuwe leden te werven,
iets dat, door de schaalindeeling van onze
contributieregeling, niet te moeilijk wezen kan.
Zelfs niet in dezen moeilijken tijd.

HET BESTUUR.

VAN D E LEDEN.

REGEERINGSTAAL,

In dit nummer is natuurlijk nog niet veel plaats voor
opmerkingen van onze leden. Trouwens, van eenige
onderlinge gedachtenwisseling zal eerst iets kunnen komen
wanneer ons orgaan maandelijks zal kunnen verschijnen.
Maar om toch één stem uit de menigte der leden in dit
nummer te doen hooren, plaatsen wij de volgende opmerkingen van een lid dat zeer ver buiten Nederland
woont.
“Art. 6 lid 1 van een nieuw ontwerp ,Landverhuizerswet”
bepaalt dat onder zekere voorwaarde is verboden: Het
aanwerven en in dienst nemen van emigranten en (of)
hen, die emigratie overwegen, als a r b e i d s k r a c h t e n ,
zoomede h e t aan h e n b e l o v e n van werk in het
b e s t e m m i n g sl and.
De vraag rees bij mij of ons Genootschap leden telt die,
hetzij aan Ministeries, hetzij in de Kamers, hetzij in den
Raad van State, iets kunnen doen om germanisatie van
deredactie van onze wetten tegen te gaan. Het bovenstaande lijkt mij een juist staaltje van wat gemiddeld
de taal is van onze nieuwe wetten. Ik laat daar den
minder fraaien titel, die even goed had kunnen luident
Wet op de landverhuizing, en het gebruik van een onbepaalde wijs voor een zelfstandig naamwoord (het aanwerven enz. in plaats van: de aanwerving). Maar Arbeits.
kräfte voor werklieden, Bestimmungsland voor land van
bestemming en Das ihnen versprechen voorr de belofte
aan hen,- al die woorden en constructies zijn zuiver
Duitsch.”
De redacteur van ons orgaan is het met deze opmerking
alleen eens voor zoover zij gericht zijn tegen “bestemmingsland” (inplaats van: land van bestemming). Maar
wie, zóó ver van zijn land, nog 266 veel voor zijn
moedertaal gevoelt, mag niet aanstonds betutteld worden.
Wij willen het niet beter weten.

In de .,Herinneringen en Overpeinzingen” van wijlen
Mr. M. W. F. Treub leest men op blz. 134:
,In de stukken van het Departement van Financiën en
zelfs in een van dat Departement afkomstige wet spreekt
men tegenwoordig niet meer van ,,,,juiste”” maar van
,,,richtige”” heiling. Men zou zich daarover nog meer
ergeren, indien men niet wist, dat al onze Ministeries,
en dat van Financiën aan het hoofd, instellingen van
taalbederf zijn geworden. Maar misschien zien de heeren
hun tekortkomingen binnenkort wel in en worden wij
spoedig verblijd met een wetsontwerp dat ,,,,tot doelstelling heeft de verrijking van de Nederlandsche taal
met een richtige en hopelijk beduidende toename van
Duitsche uitdrukkingen t e verwerkelijken.””
Toen wij dit lazen, scheen het ons nogal kraa. Maar
kort daarna vonden wij in de Memorie van Antwoord
van den Minister van Justitie op het Voorloopige Verslag
der Tweede Kamer betreffende het wetsontwerp tegen
smalende Godslastering dezen zin :
,Uitgeschakeld zijn dus daarmede wetenschappelijke
uitingen, kondgevingen van eerlijke overtuigingen.
Wij laten het onjuiste gebruik van ,uitschakelen” nu
rusten maar wat zegt men van ,,kondgevingen”? Afgezien
van het onaesthetische van het woord, is het puur Duitsch :
Nederlandsch is ,,kond doen.”
De aanhef van een wet zal eerlang dus zeker ook
wordent ,,Allen die deze zullen zien of hooren lezen,
Salut! G e v e n kond:.
En wijlen Treub begint gelijk te krijgen.

..”

..”

DE STATUTEN.
De Koninklijke goedkeuring op onze Statuten is verleend
bij K.B. van 11 December 1931, Staatsblad No. 15.
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aanhangwangen

bijwagen

kondgeving

uitin g, kennisgeving

afslachten

slachten(somsombrengen, uitmoorden)

(hij) leve hoog

lang zal hij leven
of: leve...!

aanzichtkaart (of
,,ansicht”)

prentbriefkaart of
prentkaart

looper (i. h.schaakspel)

raadsheer

middels

door middel vrin
verleggen
(-vormen, -doopen,
-kleeden, enz.)

afbouw (van loonen verlaging
b.v.)
arbeidersvijandig

den arbeiders vijandig

òmleggen
(-vormen, -doopen,
-kleeden, enz.)

aanstrengen

inspannen

opbewaren

bewaren

alleenrecht (-verkoop) uitsluitend recht (verkoop), monopolie

onbestemd

onbepaald, vaag, onzeker

bedlaken

stilleggen

stil zetten, doen

bed delaken

bont gevoerd

met bont gevoerd

bemerking

op- of aanmerking

beduidend

aanmerkelijk (e.d.)

benutten

gebruiken, bezigen

buiten dienst (van
milit.)

gepensioneerd of op
non-actief

billijk (in de beteekenis van goedkoop)

goedkoop, laag, niet
duur

dame (i.h. schaakspel) Koningin

op-

houden, staken.
spoedigst

zoo spoedig mogelijk

toeslag

bijslag

techniker (chemiker,
enz.)

technicus (chemicus,
enz,)

uitgevoerd met (van
de binnenzijde van een
mantel)

gevoerd met

uitgeprobeerd

beproefd

valsch (in den zinvan
onjuist)

verkeerd of onjuist,

veilig stellen

beveiligen, in veiligheid brengen, beschermen, verdedigen, bewaren, handhaven

voorwoord

voorrede

daarstellen

vormen, inrichten, enz.

daadzaak

feit

eigendommelijk

eigenaardig

geeigend

geschikt

handgebreid
(-geweven enz.)

met de hand gebreid

insluiten
(een gevangene)

opsluiten

voorradig

in voorraad, voorhanden

ingevoerd (van een
handelsreiziger)

beklant (een goed beklante handelsreiziger), Ook t ingewerkt,
ingeleid.

vischstand
(vogelstand, enz.)

vischstapel, enz.

wikkelkind

bakerkind

*) Deze lijst is vastgesteld na raadpleging van den Raad van Deskundigen. Niet a l l e adviezen wareneenstemmig,
zoodat men in ‘t algomeen moet denken aan meerderheidsadviezen waarmee dus ten minste vier van de zes leden
zich hebben vereenigd.
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