
Minkukel, denkraam en bovenbaas zijn en-
kele van de vele taaicreaties van Marten
Toonder, de geestelijk vader van Ollie B.

Bommel, een heer van stand. Toonder
heeft de Nederlandse taal verrijkt met vele
woorden en uitdrukkingen, en de taalkun-

dige kwaliteit van zijn werk wordt alom
geprezen. Voor die verdienste zal hij op 21

oktober - op het congres van Onze Taal -
het erelidmaatschap van het genootschap

ontvangen. In diverse artikelen zal Onze
Taal de komende maanden aandacht be-

steden aan de taalkunstenaar Toonder.

fan Klerkx - docent Opleiding
Tolk-Vertaler, Hogeschool Maastricht

an Dale definieert stad-
huistaai als 'de taal der offi-
ciële stukken op het stad-
huis, groepstaal waarin veel-
vuldig gebruik wordt ge-

maakt van stadhuiswoorden'. Stad-
huiswoord krijgt de volgende defini-
tie: 'woord dat in officiële stukken op

Het
neo-Dorknoperiaans

het stadhuis voorkomt en dat in de
gewone spreektaal ongewoon is'.

De taal van de ambtenaar is van
alle tijden: het is een taal die afwijkt
van wat er op straat wordt gesproken.
Maar dat betekent niet dat deze
groepstaal ongevoelig is voor ontwik-
kelingen in de maatschappij. Wemel-
de de klassieke stadhuistaai van ter-
men uit het juridische vakgebied, de
hedendaagse ambtenarentaal wordt
gekenmerkt door steeds meer begrip-
pen uit de sociologie en het welzijns-
werkersjargon.

Aan iemand met een zo groot gevoel
voor de nuances van de Nederlandse
taal als Marten Toonder, de schepper
van Heer Bommel en Torn Poes, kon
een dergelijke ontwikkeling natuur-
l i jk niet onopgemerkt voorbijgaan.
Hoewel hij al lange tijd in Ierland

woont, heeft hij de vinger aan de
pols weten te houden van de Neder-
landse stadhuistaai. We kunnen dat
zien aan de verandering die zich in
het begin van de jaren tachtig vrij
plotseling voltrok in de taal van de
Rommeldamse ambtenaar eerste klas-
se Dorknoper. Die verandering vormt
een prachtige illustratie van de om-
mekeer in de Nederlandse ambtena-
rentaal. Hieronder volgen twee frag-
menten waarin Dorknoper aan het
woord is. Ze zijn afkomstig uit twee
verschillende verhalen: Heer Bommel
en het verdwijnpunt (1972) en De zelf-
kant (1983).

Wat Toonder laat zien is dat ver-
anderingen geenszins hebben geleid
tot een vermoedelijk gewenste ver-
eenvoudiging van de ambtenaren-
taal: het ene ondoorzichtige jargon is
slechts door het andere vervangen.

Uit: Heer Bommel en het verdwijnpunt (1972)

"Terwijl heer Ollie bezig was om Dorknoper van voedsel te
gaan voorzien, slofte de beambte zelf hijgend door het mul-
le zand. Achter hem stond de zon groot boven de horizon
en verspreidde een vaal, schemerachtig licht over een land-
schap dat de ongelukkige geheel onbekend voorkwam.

'Vreemd', dacht hij. 'Ik herinner me dat ik bij de heer
Bommel was om navraag te doen naar het gemeentelijke
flevelhuisje. Voornoemde heer bezigde onheuse taal en als
ambtenaar in functie heb ik hem scherp terechtgewezen.
Maar verder laat mijn geheugen mij in de steek. Hoe kom ik
hier? Dit territoor is nog nooit door mij bezocht: zou het
een domein zijn als bedoeld in artikel 237 bis? Zo ja, dan is
het zeer uitgestrekt; ik loop al uren. Volgens mijn horloge
verricht ik momenteel overwerk, en ook het knorren van
mijn maag wijst daarop. Maar nergens is er een eetgelegen-
heid in het zicht...'
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Op dat moment ontwaarde hij de overblijfselen van heer
Ollie's piknik en zijn gelaat klaarde op terwijl hij de pas ver-
haastte. Maar toen hij zich bij de mand had neergezet en
daar enkele dichte blikjes zonder blikopener aantrof, be-
wolkte hij weer. 'Dat is jammer', prevelde hij misprijzend. 'In
de uitoefening van mijn functie heb ik te veel van mijn hart
gevergd, waardoor ik aan geheugenverlies lijd. Een verster-
kend hapje zou toch op zijn plaats zijn geweest. Maar nee...
Och, misschien is het zo ook maar beter. Er is niet wettelijk
vastgesteld dat dit voedsel voor mij is klaargezet. Tenslotte
mag men ook niet verwachten dat de overheid etenswaren
uit de hemel laat neerdalen...' Verder kwam hij niet, want
hij werd getroffen door een koude kip, die te zamen met
andere lekkernijen uit de lucht kwam vallen. Het zal oplet-
tende lezertjes duidelijk zijn, dat heer Bommel begonnen
was aan het overhevelen van zijn voedselpakketten."



Hoe anders is Dorknopers taalgebruik
in 1983:

Uit: De zelfkant (l 983)

"De volgende dag was het helder weer, en de morgenzon
scheen zelfs in het kantoortje van de heer Dorknoper, wat
maar zelden gebeurde. De ambtenaar eerste klasse had zijn
raam dan ook geopend om wat stof te laten ontsnappen, en
hij keek vermaakt naar de zwarte vogel, die krassend op de
vensterbank neerstreek.

'Wat aardig', prevelde hij. 'Een tamme kauw. Ik herinner
me, dat ik als kleuter zo'n dier eens praten heb geleerd.
Twee plus een is drie en een half, kon hij zeggen. Maar nu
aan het werk. Het dossier-Bommel moet nog afgebouwd
worden. Door de stiptheidsactie is het wat vertraagd, en de
cliënt heeft toch al een laagdrempelige urgentieteneur.' Zo

mompelende begon hij in een lijvige map te bladeren, en
toen hij gevonden had wat hij zocht, spoedde hij zich naar
Bommelstein, waar hij werd opengedaan door heer Bommel
persoonlijk.

'Juist', sprak hij volgens ambtelijk voorschrift met de deur
in huis vallend. 'Uw belastingafhandeling is geproblemati-
seerd door het terugkoppelen van de ambtenaarstoeslagen.
Dat heeft tot chaotisering geleid, zodat we nu in een beslis-
singsmoment geraakt zijn.'

'W-waar zijn w-we in ge-geraakt?' vroeg heer Ollie, ach-
teruitdeinzend." <

Medelanders
Rolph J. Weenen - Vught

m de zoveel tijd heeft
een 'gevoelig' woord een
nieuw jasje nodig. Het
meest sprekende voor-
beeld is wel de naamge-

ving voor mensen die zich hier de
laatste decennia vestigden. Oorspron-
kelijk - naar Duits voorbeeld -gastar-
beiders genoemd, later buitenlandse ar-
beiders maar al gauw etnische minder-
heden en nu allochtonen. Hiermee wor-
den voornamelijk Turken en Marok-
kanen bedoeld, en zeker niet de niet-
herkenbare buitenlanders zoals
Luxemburgers, Australiërs of Russen.
Om gevoeligheden te vermijden maar
toch het verschil te benadrukken, zijn
er dus twee soorten benamingen voor
in Nederland wonende niet-Nederlan-
ders ontstaan. Buitenlanders met een
hoog gehalte aan gevoeligheid heten

allochtonen. Alle anderen gewoon bui-
tenlanders.

De aanduiding van vertegenwoor-
digers van een ander ras, zoals bij-
voorbeeld Afrikanen, lijdt eveneens
aan slijtage. In de jaren zestig was het
nog onbehoorlijk om het woord
zwarten te gebruiken als 'negers' werd
bedoeld. Nu is het haast omgekeerd.
Wordt toch een neger bedoeld, dan
spreek je over een negroïde man.
Nog erger dan neger is het woord ne-
gerin. Die bestaan al helemaal niet,
net zo min als jodinnen. Wat nog
net kan, is het gebruik van het ver-
kleinwoord: jodinnetje en negerinnetje.
Dit houdt iets van vertedering in en
dat mag - maar pas op: het is kantje
boord. En joden zijn er evenmin. Er
zijn slechts joodse mensen. Al iets
eerder werden Turken, Marokkanen,

Koerden en Afghanen respectievelijk
Turkse, Marokkaanse, Koerdische en
Afghaanse mensen. Eet wel, Eiech-
tensteiners, Catalanen, Noren en
Oostenrijkers worden geen Eiechten-
steinse, Catalaanse, Noorse of Oos-
tenrijkse mensen.

Komen buitenlanders hier al lan-
ger over de vloer, dan blijft hun
naamgeving ongewijzigd. Surinamers
en Indonesiërs worden niet opeens
Surinaamse of Indonesische mensen.
Komt het bijvoeglijk naamwoord wat
moeilijk over de tong, zoals in het
geval van inwoners uit exotische lan-
den, dan wordt het sukkelen: Eaoti-
aanse mensen, Paraguayaanse men-
sen, Fijiaanse mensen. Ik pleit voor
naamsbehoud van het land: Eaos-
mensen, Fiji-mensen. <
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