worden ingevoerd. Het probleem met die “importbruiden” (NRC Handelsblad, -- ) is dat zij vaak
ongeschoold of laagopgeleid zijn, geen Nederlands
spreken en niet op de hoogte zijn van de westerse
mores. Minister Verdonk wil op termijn de grens voor
deze bruiden sluiten, maar in  betekent dat juist
een toevloed van “probleembruiden” (Trouw, - ). PvdA-kamerlid Jeroen Dijsselbloem rekent uit
terreurverkenner Nederland blijft in  niet ge- dat er in  zelfs ongeveer een verdubbeling van
het aantal huwelijken met een partner uit het land
spaard voor terreurdreiging, die lange tijd vooral afkomstig lijkt te zijn van “tienerterroristen” (Het Parool, van herkomst zal optreden. Omdat Dijsselbloem van
mening is dat deze “spoedhuwelijken” (Het Parool,
 -- ). Half juli bijvoorbeeld geeft de overheid
-- ) het gevolg zijn van verkeerd beleid van
een terreuralarm naar aanleiding van de arrestatie
van een -jarige moslim uit Rotterdam die plattegron- minister Verdonk, doopt hij dit type echtverbintenis
den van Schiphol, de Tweede Kamer en de kerncentra- pesterig “verdonkhuwelijk” (Het Parool, -- ).
le in Borssele in zijn bezit zou hebben en op die doewoonasociaal Jarenlang had de familie Flodder
len aanslagen zou voorbereiden. In september blijkt
het rijk alleen. Deze filmfamilie, bedoeld als karikaook de Efteling een mogelijk doelwit van moslimterreur te zijn geweest als justitie een aantal “terreurver- tuur van een “asofamilie” (Trouw, -- ), werd
kenners” (De Telegraaf, -- ) aanhoudt die foto’s zelfs zo bekend dat familie Flodder als uitdrukking
voor ‘asociale familie’ in onze taal ingeburgerd raakin het pretpark schijnen te hebben gemaakt.
te. In  krijgen ma Flodder en haar gezin echter
concurrentie. Geduchte concurrentie zelfs, want niet
verdonkhuwelijk Echte liefde kent geen grenzen,
alleen in de filmfictie maar ook in de harde werkelijkmaar wie verliefd is en wil trouwen, krijgt het in Nederland steeds moeilijker om een bruid of bruidegom heid blijken er asociale families rond te lopen. Menin te voeren. De regering wil ons land namelijk op slot sen die hun huis én hun buurt onveilig maken, zoals
doen voor wat het kabinet nogal pleonastisch “huwe- de Amsterdamse Tokkies, die in  zulke bekende
lijksbruiden” (NRC Handelsblad, - - ) noemt: exo- Nederlanders worden dat hun naam zelfs een algemene aanduiding wordt voor “woonasocialen” (Trouw,
tische jongedames die als huwelijkspartner door al
lochtone Nederlanders vers uit hun land van herkomst -- ).

BESTAAT HET
STANDAARDNEDERLANDS WEL?

wijze te worden aangetroffen, loopt vervolgens de
kans met “tenenlikkerij” (Algemeen Dagblad, - - )
te worden lastiggevallen. Voor wie het overkomt, is
het een ongewenste intimiteit, maar de politie laat de
“tenenfetisjist” (Algemeen Dagblad, - - ) toch
snel weer lopen, “omdat zijn gedrag wettelijk gezien
niet strafbaar is” (De Telegraaf, - - ).

I

n de taalkunde wordt vaak een
onderscheid gemaakt tussen
Standaardnederlands en dialecten, maar bestaat er wel zoiets
als Standaardnederlands? Is het
niet eerder zo dat iedereen een
eigen ‘beschaafde streektaal’
spreekt? Ik denk van wel.
Beschaafd sprekende Vlamingen
gebruiken veel streekeigen woorden als goesting (‘zin’) en kuisen
(‘schoonmaken’). Het is beschaafd
Nederlands, alleen geen algeméén

Illustratie: Hein de Kort

Mr. P.D.M. Pijnenburg - Tilburg

H E T M O O I S T E W O O R D VA N …
GUUS MIDDAG

E

én poes - twee poezen,
één katje - twee katjes. In
het Nederlands geven we
een meervoud aan met
een uitgang. Er zijn ook talen
waarin het meervoud wordt gevormd door het woord in kwestie
eenvoudigweg te herhalen. Eén
poes - twee poespoes, met op hun
hoofdhoofd twee ooroor en diverse
snorhaarsnorhaar. Ik heb er altijd
een zwak voor gehad, voor dit
type meervoudsvorming, vermoedelijk omdat het herinneringen oproept aan het primitieve spraakstadium waarin taal en tellen nog
verwant zijn. Een kind ziet een
poes en zegt ‘poes’; het ziet er nog
een, wijst, telt en zegt ‘poespoes’.
De logica daarvan is even simpel
en charmant als die van de zogeheten onomatopee, het klanknabootsende woord. De koekoek heet
koekoek – omdat hij koekoek zegt.
Koetjeboe: koe die, of koetje dat,
boe zegt. Een wah-wah-pedaal is
een pedaal waarmee men (inzonderheid indien aangesloten op een

[18]

O N Z E

T A A L

2 0 0 5 — 1

elektrische gitaar alsmede een versterker) wah-wah-geluiden kan
veroorzaken. Het is de oude sensatie dat een woord nog ‘is’ wat het
betekent. Er hoort voor mij dan
ook een kort moment van sprakeloosheid bij, de mond vol tanden,
alsof de taal mij te snel af is geweest: in die nanoseconde drukte
de vorm de inhoud al uit. Vergelijk
de liedregel “Als ik tweemaal met
mijn fietsbel bel”: de woorden, en
de clou, hebben het oor allang bereikt als de hersenen nog doende
zijn ze te begrijpen.
Iets vergelijkbaars doet zich
voor in het gedicht ‘Grafschrift’
van Chr.J. van Geel (- ), te
vinden in zijn bundel Spinroc uit
 . Het gaat over een kindergraf
dat zich zo te zien bevindt op een
kerkhof waar ook een kalfje loopt
te grazen. Slotregels:

Wat doet een kalfje dat vliegen
ziet? Het probeert ze te pakken te
krijgen – uit speelsigheid, ergernis,
hier misschien zelfs wel uit honger.
Hoe dan ook, het kalf hapt ernaar.
Het “grijpt met de zich sluitende
mond”, het “doet een gretige beet”
naar de vliegen, zoals Van Dale
happen omschrijft. Het kalf hapt
natuurlijk niet één keer. Het staat
daar niet te happen, maar te haphappen. Mooi, grappig, niet-bestaand woord. Nieuw, maar je ziet
het hem, het kalf, daar bij dat graf
meteen doen: haphappen, dat is:
meer dan één gretige bijtbeweging
maken, meermalen trachten te
grijpen met de zich sluitende

mond.
Guus Middag (1959) is columnist, essayist
en vertaler. Dit voorjaar verschijnt bij Van
Oorschot [hier titel], een verzameling
stukken over buitenlandse dichters.

’t Kalf komt met zijn plat gat
haphappen naar de vliegen,
’t gras dat het te eten had
staat op het graf te wiegen.

beschaafd Nederlands. Kramers
plakt op dat soort woorden het etiket “Zuid-Nederlands” en Van Dale
noemt ze “Belgisch-Nederlands”,
maar er zijn evengoed streekeigen
typeringen uit het noorden van het
Nederlandstalige gebied. Bijvoorbeeld meenemen als meebrengen
wordt bedoeld, overnieuw voor opnieuw, in lang voor allang (te vinden bij Louis Couperus, F. Bordewijk, Hella Haasse, Gerard Reve en
Ton Anbeek), verkleinwoorden als
trappetje en hemmetje en het verleggen van klemtonen (‘paasdág’,
‘aanvállend’, ‘werklóós’, ‘teleurstéllend’, ‘Herengrácht’, ‘óverleg’ en ik
heb nog tientallen andere voorbeelden). Dat is allemaal geen
standaardtaal, maar deel van de
‘beschaafde streektaal’ van het
noorden.
Samenstellers van woordenboeken lijken zich daarvan niet be-

wust, want ik lees nooit dat een
woord “Noord-Nederlands” is. Misschien komt dat doordat de woordenboeken worden samengesteld
in Noord-Nederland. In Kramers’
Nederlands woordenboek is overnieuw bijvoorbeeld gewoon opgenomen, in Van Dale wordt meenemen in de betekenis ‘meebrengen’
vermeld. Ik vraag me af waarom
daar niet een aanduiding als ‘N.N.’
of ‘W.N.’ achter staat. Nu wordt ten
onrechte de indruk gewekt dat
slechts in één streek een taal wordt
gesproken die afwijkt van het zogenaamde Standaardnederlands.
Naschrift Jan Stroop,
dialectoloog
Het probleem dat Pijnenburg hier
schetst, is voornamelijk te wijten
aan de vaagheid van de term Standaardnederlands, die zo is opgerekt
dat die langzamerhand niets meer
zegt. Vroeger hadden we het nog
over het Algemeen Beschaafd Nederlands, oftewel ‘ABN’. Dat is een
term die goed te definiëren is. Die
definitie luidt vanouds, vrij weergegeven: ‘ABN is Nederlands waaraan je niet kunt horen waar iemand vandaan komt.’ In de praktijk betekent dat: het gecultiveerde
Nederlands van de Randstad. Dat
Nederlands heeft tot voor kort gediend als norm. Het is een virtuele
norm, een Nederlands dat door
weinigen precies zo gesproken
wordt, door velen bij benadering,
maar dat de meeste Nederlanders
wel perfect in hun hoofd hebben
zitten. Uit recent onderzoek blijkt
tenminste dat bijna alle Nederlanders precies weten welk Nederlands ‘ABN’ genoemd wordt (zie
voor een verslag daarvan de website http://cf.hum.uva.nl/poldernederlands; rubriek ‘Over het ABN’).
De terminologische verwarring
begon toen de sociolinguïsten uit
zogenaamd medegevoel met de
anonieme gekwetste taalgebruiker
de term ABN vanwege dat woord
beschaafd gingen vervangen door
Standaardnederlands. Aanvankelijk
waren die twee termen dus synoniem. Maar gaandeweg zijn ze uit
elkaar gegroeid met als gevolg dat
veel mensen niet meer weten hoe
het precies zit.
O N Z E
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Mijn voorstel is: gebruik Standaardnederlands alleen als het om
woordenschat en grammatica
gaat, en ABN als er ook nog naar
uitspraak wordt gekeken. Europarlementariër Camiel Eurlings en
minister Henk Kamp spreken dan
dus geen ABN maar wel Standaardnederlands. Hetzelfde geldt
voor Marjon de Hond (weerprofetes), Felix Rottenberg (publicistpoliticus), Martin Bril (journalist),
Doekle Terpstra (voorzitter CNV),
Paul de Leeuw (presentator-cabaretier), Isabelle Brinkman (presentatrice) en vele anderen. Maar
Paul Witteman, Henny Stoel en
prins Willem-Alexander spreken
ABN of komen heel dicht in de
buurt. Wie al dit Nederlands op
één hoop gooit en geen onderscheid wil maken tussen dat van
Eurlings en dat van prins WillemAlexander, moet ook maar geen
onderscheid meer maken tussen
rood en groen.
Dan dat woordgebruik waar Pijnenburg het over heeft. Bij het
oordeel of iemand ABN spreekt of
niet speelt dat in de praktijk nauwelijks een rol. Tegenover afwijkend woordgebruik is men doorgaans veel toleranter dan tegenover een ongewone uitspraak. Wat
betreft aanduidingen als ‘BelgischNederlands’ en ‘Zuid-Nederlands’:
de woorden die daarmee aangeduid worden, vormen een bijzondere categorie. Het zijn woorden
die in de hedendaagse Vlaamse
omgangstaal steeds algemener gebruikt worden. Maar geen Nederlander die ze zal gebruiken, behalve iemand die lollig wil zijn.
De woorden die volgens Pijnenburg met Noord-Nederlands zouden moeten worden aangeduid
hebben een bijzondere status. Behalve dat ze (wellicht) van oorsprong alleen in Noord-Nederlandse variëteiten van het Nederlands
voorkwamen, maken ze deel uit
van het Standaardnederlands.
Daardoor overstijgen ze hun geografische beperktheid en daarom
worden ze ook gebruikt door Vlamingen die Standaardnederlands
willen spreken. Ze zijn ongemarkeerd en behoeven geen aparte

aanduiding.
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