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HANS BENNIS 

Over taal en dialect 

aal is van alledag, maar niet aIle talen zijn 
aIledaags. Het aIledaagse Nederlands is te 
vinden in dialecten als het Kerkraads ofhet 

Urks, regiolecten als het Twents ofhet West-Fries, 
in stadstalen als het Haags ofhet Amsterdams, 
etnolecten als Marokkaans ofSurinaams 
Nederlands en sociolecten als bekakt Nederlands 
ofPoldernederlands. Het Standaardnederlands 
daarentegen is het zondagse pak van onze taal. 

Er wordt wat afgeklaagd over de verloedering en 
achteruitgang van de Nederlandse taal. Velen zien 
taalvariatie als een hinderlijk verschijnsel dat 
vooral veroorzaakt wordt door slordigheid of 
onwetendheid. Men vindt dat een spreker met een 
afwijkende tongval de typerende eigenschappen 
van deze taalvarieteit zo snel mogelijk moet zien 
kwijt te raken. Taalverandering wordt nogal eens 
gezien als een kwalijk bijproduct van de algehele 
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Een goed, maar wat overdreven 

voorbeeld van een stadstaal is het 

Utrechts (,Uteregs') zoals dat vaak 

gebruikt wordt in de conferences en 

liedjes van Tineke Schouten. (ANP) 

> De gemeentelijke kweekschool voor 

onderwijzeressen in Graningen in 1920. 

Onderwijzers en onderwijzeressen 

spelen een belangrijke ral bij de 

verwerving van de standaardtaal. (GAG) 

> Behalve het Plat-Haags uit 'Duh Haag' 

kent Den Haag ook het bekakte Haags 

van luxe villawijken als Marlot. De wijk 

Marlot werd gebouwd in 1928 in de stijl 

van de Nieuwe Haagse School. (GD) 
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verloedering, als een verkwanseling van de 
verworvenheden van onze samenleving. Maar juist 
de alledaagse taalrijkdom laat zien hoe vitaal en 
dynamisch de Nederlandse taal is. 

De talen van Nederland 
Hoeveel talen kent Nederland eigenlijk? Deze 
ogenschijnlijk simpele vraag is moeilijk te 
beantwoorden. Het Nederlands is een taal, 
alhoewel er geen wet bestaat waarin uitdrukkelijk 
staat dat het Nederlands de status van taal heeft. 
Daarvoor is het Nederlands in Nederland te 
vanzelfsprekend. Maar over welle N ederlands gaat 
het dan eigenlijk? Is dat het Nederlands van de 
minister-president ('nasjonale franwoordekeid') 
of van de nieuwslezer van het NOS-journaal? En 
hoe staat het met het Nederlands in Vlaanderen? 
Bovendien bestaat er naast het Nederlands ook 
nog het Fries, dat officieel als taal erkend is door 
de Europese Gemeenschap. Het Limburgs - voor 
zover dat het Nederlandse Limburgs betreft - en 
het Nedersaksisch - de dialecten van Groningen, 
Drenthe, Overijssel, de Achterhoek en de Veluwe, 
tezamen met de aangrenzende dialecten in 



Duitsland - zijn eveneens erkend, maar dan als 
regionale taal. En dan zijn er nog de talen van de 
nieuwe Nederlanders, zoals het Sranan, het Maleis, 
het Arabisch, het Chinees, het Berber ofhet Turks. 
Maar naast al de erkende talen die in Nederland 
worden gebruikt, zijn er ook nog veel talen die de 
status van erkende taal niet hebben weten te 
bereiken. Wat te denken van het Zeeuws-Vlaams, 
de taal van Rotterdam of Vol end am of de dialecten 

Het tekenen van een dialectkaart op het worden versterkt door een bandrecorder. 

Dialectbureau, een voormalige afdeling (MI) 

van het huidige Meertens Instituut.)o 

Daan en Piet Meertens kijken aandachtig < In het begin van de jaren dertig werd 

toe. Inmiddels worden dialectkaarten dialectologisch en volkskundig veldwerk 

geheel automatisch geproduceerd op verricht op het eiland Urk. Het eiland 

basis van digitale dialectgegevens. (MI) was voor onderzoekers interessant, 

omdat het door haar ligging weinig zou 

< Philips maakte voor het Dialectbureau zijn aangetast door de mod erne tijd. 

van het Meertens Instituut een (MI) 

grammofoon, waarvan het geluid kon 

Een affiche met tekst in een oostelijk, 

Nedersaksisch dialect uit Ootmarsum in 

een zelfbedachte spelling. Typisch voor 

deze streek is bijvoorbeeld de 'oe' waar 

in de standaardtaal een 'ui' voorkomt

bijvoorbeeld in 'veuroet' en 'soest' - en 

de 'ao' waar de standaardtaal een lange 

'aa' heeft, zoals in 'zaoterdogaovond'. 

(NOM) 

> Het Sranantonga of kortweg Sranan, 

ook wei Surinaams genoemd, is de 

belangrijkste creooltaal van Suriname. 

Het is een taal die ontwikkeld is door 

slaven op de plantages. Het Sranan 

draagt sporen van verschillende talen 

waaronder het Engels, het Nederlands 

en Afrikaanse talen. Het is inmiddels de 

meest gebruikte taal in Suriname. 

(ANPfRick Nederstigt) 
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van het rivierengebied? Een bijzondere plaats he eft A De Nederlandse 

de nog niet erkende Nederlandse Gebarentaal. En gebarentaal wordt 

dan gaat het nog niet eens over sociaal bepaalde gebruikt door doven 

varieteiten van de taal, zoals het Nederlands van en slechthorenden, 

Wassenaar, het Kinderen-voor-kinderen Nederlands en heeft een eigen 

uit het G ooi, het plat Amsterdams of straattaal uit woordenschat en 

de Bijlmer. grammatica. 

Taal en identiteit 
Een interessante vraag is waarom de taal
werkelijkheid zo divers is. Als taal uitsluitend 
functioneert als een communicatiemiddel, dan is 
het op z'n minst verrassend dat er in een klein 
land zoveel talen worden gebruikt. Als iedereen 
hetzelfde Nederlands zou spreken, dan zou dat 
heel gemakkelijk zijn. Iedereen kan elkaar verstaan 
en tv-series uit Twente of Limburg hoeven niet 
langer te worden ondertiteld. N og sterker: het zou 
vanuit dit perspectief eigenlijk verstandig zijn 
als Nederland het Nederlands zou opgeven ten 
faveure van het Engels. Het Engels heeft zich 
tenslotte ontwikkeld tot de wereldtaal bij uitstek, 
de lingua franca van deze tijd. Als men overal ter 
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(NOM) 

wereld zou overstappen op het Engels - het is een 
paar generaties lastig, maar dan is men van die 
onhandige taaldiversiteit verlost - dan kan elke 
wereldburger zonder problemen met elke andere 
persoon converseren. In de zakenwereld wordt 
reeds volop gepleit voor een verdere invoering 
van het Engels. Op scholen en universiteiten wordt 
het Engels in toenemende mate de taal van het 
onderwijs. Het is dan ook raar dat allochtonen 
verplicht zijn om Nederlands te leren. Waarom 
leren ze geen Engels? Gedacht vanuit een 
functioneel uitgangspunt is taaldiversiteit een 
kwalijke zaak en zou het uitbannen van al die talen 
en dialecten ideaal zijn. 

A Nationale 

Voorleesdag 

2006: premier 

Balkenende leest 

voor uit Kikker. 

Voorlezen helpt 

het taalgevoel te 

ontwikkelen. (RF) 

Het schilderij 'Na de promotie' van 

Nicolaas Waay uit 1896. Het academisch 

taalgebruik heeft de afgelopen eeuwen 

aanzienlijke veranderingen ondergaan. 

Tot de 19de eeuw was het Latijn de 

gebruikelijke taal voor officiele 

academische bijeenkomsten. In de 19de 

eeuw heeft het Nederlands de overhand 

gekregen, hoewel de laatste decennia 

het Engels zich ook een prominente 

positie heeft verworven. (UA) 



Limburgse mijnwerkers wassen zich 

het stofvan het lijf in de gemeenschap

pelijke doucheruimte, jaren vijftig. In 

Limburg zeggen ze: de koempels 

poekelen zich. In de vroege middel

eeuwen bestonden er in de Nederlandse 

talen nog geen wederkerende voor

naamwoorden als zich. 'Hij wast hem' 

kon 'hij wast hem' en 'hij wast zich' 

betekenen. Vanaf de 16de eeuw 

ontstond de behoefte aan een speciaal 

wederkerend voornaamwoord. En er 

was een manier om het wederkerend te 

maken met het bezittelijke zijn eigen. 

Enigszins verbazingwekkend hebben de 

ontwikkelaars van de standaardtaal in 

het begin van de 17de eeuw de voorkeur 

gegeven aan het germanisme zich, en 

niet aan het (nog steeds springlevende) 

Hollands/Brabantse zijn eigen of het 

FriesefVlaamse hemzelf. (SHCL) 

Met taaI 
onderscheiden 
groepen zich 
van eIkaar. 

Vergaderingen van de Europese Unie 

worden bijgewoond door een groot 

aantal tolken. leder EU-lid wil zijn eigen 

taal kunnen spreken of horen. Bij elk 

nieuw lid wordt het aantal benodigde 

tolken uitgebreid. Volgens recente 

cijfers (2006) kosten vertalers en tolken 

de EU jaarlijks 1.123 miljoen euro, oftewel 

1 procent van de jaarlijkse algemene 

begroting. (ANP/Juan Vrijdag) 

Het zal iedereen duidelijk zijn dat er iets niet deugt 
aan de bovenstaande redenering. Natuurlijk is taal 
belangrijk als communicatiemiddel, als functionele 
verworvenheid van duizenden jaren natuurlijke 
selectie. Mede door het bezit van taal en de daar
mee gepaard gaande mogelijkheden tot 
communicatie heeft de mens in de evolutie een 
geweldige voorsprong kunnen nemen op andere 
zoogdieren. Maar waarom dan toch al die talen en 

dialecten? De reden voor die verscheidenheid ligt 
in een veel mindel' duidelijk functioneel aspect van 
taal: de neiging van groepen om zich via taal van 
elkaar te onderscheiden. Je behoort tot onze groep 
als je onze taal spreekt. Als een Amsterdammer een 
winkel ofkroeg in Amsterdam binnenstapt en 
gebruik maakt van zijn Amsterdams, krijgt hij een 
ander onthaal dan wanneer hij zijn min of meer 
Standaardnederlandse tongval hanteert. Weer 
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anders gaat het wanneer hij het Amsterdams 
gebruikt in een Rotterdamse kroeg. Het sociaal
culturele aspect van taal komt hier duidelijk naar 
voren. Wij identif'iceren ons als Nederlanders door 
gebruik te maken van het Nederlands, maar ook als 
Amsterdammer, Twent of Fries door Amsterdams, 
Twents of Fries te spreken. En als wereldburger 
door Engels te spreken. Deze behoefte om taal op 
te vatten als een middel dat een bepaalde identiteit 
van de spreker weergeeft, is een belangrijke reden 
waarom het overgrote merendeel van de bevolking 
vindt dat allochtonen allereerst Nederlands moeten 
leren. In de discussie over integratie en inburgering 
speelt het Nederlands een grote rol, want niemand 
weet precies welke andere zaken eigenlijk tot de 
Nederlandse identiteit zouden moeten worden 
gerekend. Men ontwerpt canons om in dit tekort te 
voorzien en discussieert nogal wanhopig over de 
identiteit van de Nederlander. Maar de taal staat 
buiten kijf. Kortom, taal is een belangrijk sociaal
cultureel middel om groepen te vormen en van 
elkaar te onderscheiden. 

Taal en dialect 
Er zijn veel mensen die denken dat er een kwalitatief 
verschil is tussen taal en dialect. Een dialect is maar 
een simpel brabbeltaaltje voor eenvoudige vormen 
van alledaagse, lokale communicatie. Een taal is 
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'It Selskip foar Fryske Taal- en Skriftekennisse is op 

14 septimber 1844 oan de Nijsted te Ljouwert oprjochte troch 

Harmen Sytstra, Tiede Dykstra en Jacobus van Loon. It 

'Selskip' stipet de Fryske taal en kultuer yn al syn fasetten. 

't Selskip is sunt 1945 oansletten by de Ried fan de Fryske 

Beweging.' (HCL) 

A Een prent uit Hindeloopen met 

daaronder een bijschrift in het 

Hindeloopens dialect en het Nederlands. 

In het moderne Standaardfries zou de 

zin luiden: 'Heden! Sil jo sa klaaid nei 

Molkwar te prikjen'. Vanaf 1937 mag het 

Fries op de basisscholen worden 

onderwezen en is daar sinds 1955 als 

voertaal toegestaan. Vanaf 1980 is het 

een verplicht yak op de basisschool, 

sinds 1993 ook in het voortgezet 

onderwijs. (NOM) 
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< Een bladzij uit 

het Oera Linda 

Boek. Dit kort na 

1870 in druk ver

schenen werk is 

volgens de voor

rede een uit 1256 

daterende kopie 

van een Oudfries 

manuscript. 

Of schoon het 

boek algemeen als 

een vervalsing 

wordt beschouwd, 

is het nog altijd 

door een waas van 

geheimzinnigheid 

omgeven en trekt 

het nog steeds 

veel aandacht. 

(HCL) 



Het standaard 
N ederlands is niet 

beter dan een 
dialect. 

Grafitti op een halfpipe. Jongeren spelen 

een belangrijke rol in het ontstaan van 

taalvariatie, die in Nederland nauwgezet 

door wetenschappers wordt 

bestudeerd. Geen enkel ander taal

gebied beschikt over een zo uitvoerige 

en complete beschrijvingvan de 

bestaande variatie. Klanken, woorden en 

zinnen zijn gedetailleerd in dialect

atlassen in kaart gebracht. (DK) 

daarentegen een gestandaardiseerd, wetenschap
pelijk verantwoord product dat vooral geschikt is 
voor 'hogere' vormen van cultuur. Niets is minder 
waar. Het dialect is de moedertaal van een 
dialectspreker en een complete taal waarin alles 
kan worden uitgedrukt dat ook in de standaardtaal 
wordt gezegd. De alledaagse taal is zeker niet 
simpeler dan de taal die gebruikt wordt in een 
wetenschappelijk debat. Er is inmiddels voldoende 
poezie en literatuur in dialect, tot aan de bijbel toe; 
dominees preken in dialect en radio-uitzendingen 
maken gebruik van regionale talen. Het is duidelijk 
dat dialecten en andere taalvarieteiten volwaardige 
talen zijn. Het Standaardnederlands is niet mooier, 
beter of cultureel verantwoorder dan het Oost
Knollendams ofhet West-Terschellings. Het 
verschil tussen taal en dialect is slechts een verschil 
van status en macht. Het Limburgse dialect van 
Kerkrade is als taal gelijkwaardig aan het algemeen 
N ederlands. Het verschil is dat Nederland een 
politiek invloedrijke eenheid is, en dat geldt niet 

of in veel mindere mate voor Kerkrade. Daarom is 
het Nederlands een taal en het Kerkraads een 
- overigens bijzonder interessant - dialect. 
Aan de andere kant zijn er ook mensen die denken 
dat de dialecten een oorspronkelijker en zuiverder 
stadium van de Nederlandse taal weergeven dan 
de voortdurend veranderende standaardtaal. Zij 
menen dat de dialecten restanten zijn van oudere 
taalfases. Deze groep bestaat vaak uit dialect
sprekers die het erfgoed van hun streek of dorp 
willen vastleggen om het niet teloor te laten gaan in 
de terreur van de massamedia en overige vormen 
van vervlakking van de samenleving. Ook dit 
kwalitatieve verschil wordt niet ondersteund 
vanuit een objectief taalwetenschappelijk stand
punt. Zo goed als een taal voortdurend in beweging 
is, zo geldt dat ook voor de dialecten. Zoals de 
standaardtaal in historisch opzicht teruggaat tot 
dialecten van het Hollands in het begin van de I7de 
eeuw (en deze dialecten op hun beurt weer op de 
Brabantse en Hollandse dialecten van de invloed-

Er is een opmerkelijke revival in het 

gebruik van (traditionele) dialecten. 

Kerkdiensten, literatuur, stripverhalen 

en ook popmuziek zijn populair in de 

lokale en regionale talen. Rowwen Heze 

is een populaire popgroep die in een 

min of meer zelf geconstrueerd 

Limburgs dialect liedjes ten gehore 

brengt. Deze terugkeer van het dialect 

wordt ook wei 'dialectrenaissance' 

genoemd. (RH) 
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rijke steden in de Middeleeuwen), zo gaan 
Limburgse dialecten terug tot taalvarieteiten die in 
het gebied van de Nederrijn werden gesproken en 
Nedersaksische dialecten op dialecten uit de regio 
van Gelre en aanpalende Saksische gebieden. 
Natuurlijk vinden mens en de ene taalvarieteit 
mooier dan de andere - uit de literatuur is bekend 
dat mensen meestal hun eigen taal mooi vinden en 
die van de buren lelijk - maar dat heeft niet direct 
iets te maken met de kwaliteit van deze talen. De 
gedachte dat het dialect een zuiverder stadium van 
de taal zou weergeven is een waardeoordeel dat 
vooral voortkomt uit sentiment. 

De dynamiek van het dialect 
In 1927 schreef de dialectoloog G.G. IGoeke zijn 
belangrijkste werk De Hollandsche Expansie in de 
zestiende en zeventiende eeuw en haar weerspiegeIing in 

2 

a' b' c' d' e' f' 

Kaart van de dialeCtische u 
op grond van mondelingeen 

,doorQ. G. 
abcdef h 
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de hedendaagsche Nederlandsche dialecten. De 'muis
kaart' is legendarisch geworden voor de moderne 
benadering van de dialecten als dynamische 
systemen en is onder andere opgenomen in het 
internationale standaardwerk Language van de 
Amerikaanse taalkundige L. Bloomfield. Aan 
de hand van deze kaart besprak Kloeke de 
ontwikkeling van de lange klinker in het woord 
muis. Oorspronkelijk bezat het hele taalgebied een 
oe-Idank <moes>. Vanaf de 13de eeuw is vanuit de 
zuidelijke N ederlanden de opmars van de uu 
begonnen <muus> en de oe-uu verandering is in de 
dialecten in vrijwel het gehele taalgebied door
gedrongen, behalve in het oosten van het land. 
De tweede verandering betrof diftongering, de De Drentse popgroep Skik - 'plezier' in 

ontwikkeling waarin een lange klinker verandert in het Nederlands - zingt veel in Drents 

een tweeklank. De uu veranderde daardoor in een dialect. Een voorbeeld uit het refrein van 

ui <muis>. het bekende nummer 'Op fietse': 'wie 

dot mij wat, wie dot mij wat / wie dot 

mij wat vandage /'k heb de banden vol 

met wind / nee ik heb ja niks te klagen.' 

(ANP) 

< De muiskaart van G.G. Kloeke uit 1927-

De verandering van de oe- in de ui-klank 

voltrok zich niet in het oosten, waar 

Nedersaksisch wordt gesproken. 

"t Nedersaksisch is een officieel erkende 

streektaal in Nederlaand en de Europese 

Unie dat besteet uut een groep West

Germaanse Nederduutse varieteiten, 

dee gien standardtaal vormen en 

veurnamelijk in 't noordelijke deel van 

Duutslaand en in 't noordoostelijke deel 

van Nederlaand espreuken wonnen 

(de previnsies Grunningen, Drenthe, 

Overiessel, de Gelderse gebieden de 

Veluwe, de Achterhoek, en de Stelling

warven in 't zujen van Frieslaand). 

Nederlaand erkent't Nedersaksisch 

officieel as streektaal en steunt 't op een 

beteund nivo, zoas beschreven steet in 

deelll van 't Europees Haandves veur 

regionale talen of talen van minderheen.' 
Slauw is hetgebied met ·u'. (MI) 

. Rood is het g~bied met 'it'. 
Ongekleurd is hol gebied 
met '((i -' of in 't argemee~ 
gediphthollge!",rde uits~praak. 

Hat ~iV-g6bied in Franki-ljk 
is rood g~arceerd. 
De Romaanscho 'taalgre,~s' Is 
door, eon rood lijntje aan-
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Ook deze verandering was volgens IGoeke 
afkomstig uit het zuiden, in het bijzonder uit 
Brabantse steden als Antwerpen. In Noord
Nederland begon de diftongering in Amsterdam. 
De opkomst van Amsterdam omstreeks 1600 en 
het verval van de culturele hoofdstad Antwerpen 
(Val van Antwerpen in 1585) leidde tot de komst van 
veel zuidelijke immigranten die tegelijk ook hun 
taal en cultuur meebrachten. IGoeke stelde vast dat 
omstreeks 1600 overal in Holland de lange klinker 
uu dominant was, met uitzondering van Amsterdam, 
waar er sprake was van 'symptomen eener 
beginnende ui-uitspraak'. Hij beargumenteerde 
vervolgens uitgebreid dat de diftongering zich van
uit Amsterdam over de noordelijke Nederlanden 
heeft verspreid. De twee, opeenvolgende 
veranderingen rekende IGoeke tot wat hij noemt 
'de Hollandsche expansie'. 
Al met al verspreidde een verschijnsel uit het 
(sociaal dominante) Amsterdamse patriarchaat van 

omstreeks 1600 zich geleidelijk in de alledaagse 
taal. Tevens is deze verandering doorgedrongen 
tot de standaardtaal. Buiten het ui-gebied ligt het 
restant van het uu-gebied en claar weer buiten 
liggen de resten van het oudere oe-gebied. Deze 
twee veranderingen (oe-uu, gevolgd door uu-uil 
zijn beide afkomstig uit het Zuid-Nederlandse 
taalgebied dat tot omstreeks 1600 het dominante 
gebied was in de Nederlanden. De implicatie van 
deze visie is dat taalveranderingen de 
maatschappelijke situatie weerspiegelen en dat 
sprekers uit een lagere sodale klasse in hun dialect 

< Piet Meertens aan het werk aan zijn 

bureau op het Instituut vear 

Dia[ectologie, Volkskunde en 

Naamkunde. Oit instituut vindt zijn 

oorsprong toen Meertens in 1930 

secretaris werd van het Centraal Bureau 

voar Nederlandsche en Friesche 

Dialecten. Het tegenwoordige Meertens 

Instituut stond model voor Het Bureau 

uit de boeken van medewerker en 

schrijver J.j. Voskuil (1926'2008). (MI) 

Taal verandert 
voortdurend. 

v De markante, Nijmeegse priester en 

hoogleraar taalwetenschap Jac. van 

Ginneken maakte in de jaren dertig 

tijdens veldwerk in Marken, 

Monnikendam en Vol end am gebruik 

van de nieuwste audiotechnieken. 

Van zijn hand kwam ook de overzichts

kaart van Nederlandse dialecten. De 

hoofdindeling komt aardig overeen met 

de aan het begin van de 20ste eeuw 

gangbare verdeling in 'stammen'. 

Het Zeeuws wordt daarbij onder de 

Hollands-Frankische dialecten geschaard. 

"t Oef nie over boeren of bolussen te 

gaen a je in 't Zeeuws schrieft. En da 

zeie me nie om a ons da vinde, mae 

om at er bewiezen genoeg van bin a 

kwaliteitsliteratuur & dialect mekaore 

nie 'oeve biete. Feitlijk is schrieven in 

't Zeeuws een joengensdroom: d'r bin 

gin spelregels, je schrieft in j'n eige taele 

en gebruukt die precies zoas jie vindt at 

't goed is. D'r is gin literaire traditie in 

't Zeeuws, d'r bin gin stromiengen; 

aolles leit open. 't Zeeuws is een literair 

Luilekkerland.' (PCjSFA) 



De oral{eltaal van 
Johan Cruijff 

Een bijzondere persoon in ons taalgebied is 
Johan Cruijff. Zijn rol in de samenleving als 
grootste Nederlandse voetballer ooit en tegen
woordig als onnavolgbaar televisiecommentator 
bij voetbalwedstrijden is onmiskenbaar. Maar 
ook op het gebied van taal is hij een vernieuwer. 
En dan niet aileen vanwege wijze opmerkingen 
als 'De Italianen kennen niet van je winnen, maar 
je ken wei van ze verliezen' of orakeltaal als 
'Soms moet er iets gebeuren voordat er iets 
gebeurt'. 

Johan Cruijff (in het wit met rood) in duel met tegenstanders 

in stadion De Meer, Amsterdam 1967. (SFA) 

ijn taal wijkt op veel plaatsen af van de standaardtaal zander dat hij over
duidelijk dialect spreekt, hooguit een Watergraafmeerse variant van het 
Standaardnederlands. Het gaat niet aileen om veel voorkomende verschijnselen 

als hun in 'als hun de bal hebben' of kennen in plaats van kunnen ('hij ken dat niet zien'), 
maar ook om wie in plaats van die in 'de fout wie hun eigenlijk maken' of het gebruik 
van je in 'je kreeg de bal en schoot hem in ene op de goal'. 
In het geval van wie in plaats van die gaat het om de vorm van het betrekkelijk 
voornaamwoord. In het Nederlands worden betrekkelijke voornaamwoorden soms 
gevormd met een w-woord, zoals 'de man wiens vader beroemd was' of 'de man op wie 
hij rekent' en soms met een d-woord, zoals in 'de man die ik ken'. In sommige gevallen is 
het ook in het Standaardnederlands niet duidelijk welke variant de voorkeur geniet; is 
het nu 'elk boek wat ik gelezen heb' of 'elk boek dat ik gelezen heb'? Hoewel hij daarin 
niet volledig consequent is, gebruikt Cruijff in vrijwel aile gevallen het w-woord. Er zijn 
inderdaad dialecten (vooral in het oosten van ons taalgebied) waarin gekozen wordt 
voor 'de man wie de bal heeft'. Cruijff heeft ervoor gezorgd dat er in de laatste jaren een 
opmars te bespeuren valt van w-woorden op plaatsen waar de standaardtaal kiest voor 
d-woorden. Ais zijn gebruik van het betrekkelijk voornaamwoord wordt overgenomen 
in de standaardtaal, dan zou de uniforme regel dat aile betrekkelijke voornaamwoorden 
w-woorden zijn, een rommelig, historisch gegroeid proces vervangen. 
Een ander interessant verschijnsel is het in voetbalkringen veel gehoorde je op 
plaatsen waar men ik of wij zou verwachten. Cruijff is al vele jaren een spreker van die 
variHeit waarin persoonlijke voornaamwoorden van de eerste persoon vervangen 

worden door voornaamwoorden van de 
tweede persoon. Op een vraag als 'Heb je een 
lekkere wedstrijd gespeeld' kan iedere top
voetballer antwoorden 'In het begin zat je niet 
lekker in de wedstrijd, maar toen je eenmaal 
een goal had gescoord, liep het veel beter.' 
De reden zou dezelfde kunnen zijn als die 
waardoor wetenschappers zoveel passieve 
zinnen gebruiken als 'Aangenomen wordt 
dat....' in plaats van 'Ik neem aan dat ... .'. Het 
geldt in Nederland als onbescheiden om veel 
over ik te spreken; er is zelfs een wonderlijke 
regel uit de schrijftaal die zegt dat je brieven 
niet met 'ik' mag beginnen. am het woord ik 
te vermijden laten wetenschappers het 
onderwerp weg door het gebruik van een 
passieve zin. Voetballers kiezen ervoor om het 
voornaamwoord je te gebruiken om naar 'ik' te 
verwijzen. Zo is mede onder de bezielende 
leiding van ons nationaal voetbalgeweten het 
'valse-bescheidenheidsvoornaamwoord je' de 
Nederlandse taal binnengeslopen. 
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In 1585 veroverde de Spaanse veldheer 

Alexander Farnese Antwerpen na een 

lange belegering. Ter herinnering hieraan 

werd een triomfboog met fraaie beelden 

opgericht. Dit beeld is er een van. Na de 

val van Antwerpen zochten grote 

aantallen Zuid-Nederlanders hun 

toevlucht in de Hollandse steden. Deze 

migratie heeft grote gevolgen gehad 

voor de taal doordat Zuid-Nederlandse 

invloeden de lokale dialecten 

be"invloedden. (VH) 

> De Leidse lakenindustrie dreef op 

Brabantse en Vlaamse immigranten. 

Isaac van Swanenburgh schilderde 

omstreeks 1600 deze voorstelling van het 

spinnen en weven. (LL) 

> Joh. Lingelbach, 'Bedrijvigheid op de 

Dam' (1656). In de 17de eeuw kende het 

Amsterdams een snelle ontwikkeling als 

gevolg van de vele taalvariHeiten in de 

stad. (AHM) 

uit prestige overwegingen taalverschijnselen 
overnemen die afkomstig zijn uit de taal van een 
hogere klasse. 

Taai en vera ering 
Hoewel veel mens en het anders zouden willen, 
veranderen talen voortdurend. Dat is direct 
duidelijk als we de eerste bladzij van de roman
cyclus Het Bureau vergelijken met de eerste bladzij 
van Reinaert de Vos. Maar men hoeft niet zover 

terug. Luisterend naar bijvoorbeeld het verslag van 
de voetbalwedstrijd Belgie-Italie uit 1955, valt een 
groot verschil op met de taal in een verslag van een 
wedstrijd op het EK in 2008. Luister maar eens naar 
de lange klinkers, de -r of de -n aan het eind van een 
woord. Niet aIleen de uitspraak verandert, maar 
ook de woordenschat - zo is het niet moeilijk om 
de uitdrukkingen mieters, te gek, onwijs gaaf of vet 
cool in hun tijd te plaatsen. En zelfs de grammatica is 
voortdurend in ontwikkeling. 
In 1866 klaagde de toenmaals vermaarde schrijver 
Jacob van Lennep in Klaasje Zevenster over het feit 
dat zinnen als 'U he eft gelijk' dikwijls voorkwamen 
in gesproken, ja zelfs in geschreven Nederlands. 
Hij achtte 'U in den eerste naamval' gelijk aan 
'zondigen tegen de Nederduitsche spraakkunst'. 
Van Lennep wond zich op over het feit dat de 
grammaticale eigenschappen van U aan het 
veranderen waren. U was oorspronkelijk een 
voornaamwoord dat aIleen als lijdend voorwerp 
- Ik heb U gezien - of als meewerkend voorwerp - Ik 
heb U het verhaaI verteId - gebruikt kon worden. De 
onderwerpsvorm was gij of gie. Toen U zich ook 
uitbreidde tot de eerste naamval in de 
grammaticale functie van onderwerp meende Van 
Lennep dat deze verandering moest worden 
bestreden. Het geeft aan dat een taalverandering 
vaak niet opgevat wordt als een verbetering, maar 
eerder als verloedering van de taal. De huidige 
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Het Woordenboel{ der 
N ederlandsche Taal 

'Bij de voltooiing van het eerste deel van het 
Woordenboek der Nederlandsche Taal is de tijd 
gekomen om den oorsprong, de lotgevallen, den 
aard en de strekking van dit vaderlandsche werk 
in een geregeld overzicht te ontvouwen, opdat 
men wete, wat wij bedoelen, wat wij tot stand 
wenschen te brengen; maar tevens, met welke 
zwarigheden wij te worstelen hebben in het 
volbrengen onzer groote taak', aldus Matthias 
de Vries op 31 maart 1882. Het eerste woord 
(lemma) in het eerste deel van dit monumentale 
woordenboek is aachtsteen (,Verouderde 
benaming van het Barnsteen') en het laatste is 
ajuin. Men was in 1861 onder de bezielende leiding 
van De Vries begonnen met het omvangrijke 
werk onder het motto 'De taal is de ziel der 
natie, zij is de natie zelve' (naar een citaat van de 
lexicograaf J.H. Halbertsma). De eerste 
aflevering - van a tot aanhaling - (elk deel 
bestond uit een aantal afleveringen) verscheen 
in 1864. 

Verklaringvan koningWillem III waarin hij 

vijfhonderd gulden beschikbaar stelde voor 

de totstandkoming van het WNT. (NA) 
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oewel de vrijdenker Johannes van Vlooten het WNT in 1880 karakteriseerde 

als een 'onvoltooid en onvoltooibaar broddelwerk' heeft De Vries gelijk 

gekregen: in 1998, 116 jaar na het verschijnen van deell, verscheen het 

negenentwintigste en laatste deel, dat loopt van zuid tot zythum ('Door gisting 

bereide drank; inz. gegist gerstennat, bier;'). Het meest omvangrijke woordenboek ter 

wereld telt 45.800 bladzijden en bevat volgens de laatste hoofdredacteur, Fons 

Moerdijk, tussen de 80.000 en 90.000 trefwoorden en circa 1.600.000 citaten. Veel 

grote namen uit de geschiedenis van de Nederlandse taalkunde hebben als redacteur 

bijgedragen aan het tot stand komen van dit 'boegbeeld van de lexicografie van het 

Nederlands', zoals de medewerkers van De Vries in de eerste periode, Lambert Allard 

te Winkel en Eelco Verwijs, en later mensen als Klaas Heeroma of Frans van Coetsem. 

Het WNT lijkt in veel opzichten niet op een 'gewoon' woordenboek, maar veel meer 

op een verzameling artikelen over de woorden van het Nederlands. Zo bestaat het 

lemma 'woord' uit 87 kolommen (44 pagina's; deel XXVI) en het woord 'taal' uit 

25 kolommen (deel XVI), in beide gevallen ruimschoots voorzien van citaten uit 

vooralliteraire bronnen uit de geschiedenis. Een interessant aspect van het WNT is 

ook de spelling. De Vries en Te Winkel vonden omstreeks 1860 dat de toenmalige 

spelling - de spelling Siegenbeek uit 1804 - niet volstond en dat er voor het 

Woordenboek een nieuwe spelling zou moeten worden ontworpen. En dus ontwierp 

Te Winkel, in samenwerking met De Vries, een nieuwe spelling in De grondbeginselen 
der Nederlandsche Spelling. Ontwerp der Spelling voor het aanstaande Nederlandsch 
Woordenboek. Deze spelling vormt nog steeds het uitgangspunt voor de huidige 

spelling. Hoewel hedendaagse spelling op een aantal plaatsen afwijkt - 'onzer groote 

taak' werd 'van onze grate taak' en 'vaderlandsch' werd 'vaderlands' - zijn ook de 

meest recente afleveringen van het WNT geschreven in de oorspronkelijke spelling 

van De Vries en Te Winkel. 

De redactie

werkkamer van 

het WNT in 1906. 

(UL) 
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Hier een spotprent van Georges van 

Raemsdock uit 1929, geplaatst in het 

satirische tijdschrift De Notenkraker. 

Ais sociaal-democraat yond Henri Polak 

dat het schone en het goede uit het 

veri eden voor het nageslacht moest 

worden behouden. Vandaar dat hij het 

steden- en natuurschoon en de taal als 

monument beschouwde waar niets aan 

mocht worden veranderd. (IISG) 

> Van sportverslagen op de radio uit 

het verleden is veel overgebleven. Hier 

interviewtJan Cottaar in 1958 een 

sportman voor het KRO-programma 

'Van onze sportredacteur'. Het is aardig 

om de taal in dit soort verslagen te 

vergelijken met hedendaagse radio

verslagen van sportevenementen. (NOB) 

> De 12de-eeuwse schrijver Hendrik van 

Veldeke was de eerste Nederlandse 

schrijver die in de volkstaal schreef. Hij 

was afkomstig uit Limburg en schreef 

onder andere de Aeneas in het Limburgse 

dialect. Hier wordt Veldeke afgebeeld in 

een liederenhandschrift uit de 14de 

eeuw, de Codex Manesse. (UH) 

weerstand tegen Hun hebben gelijk is vergelijkbaar 
met de weerstand tegen U heeft gelijk 140 jaar 
geleden. Aangezien wij nu blij zijn als wij er in onze 
opvoeding in slagen om onze kinderen zinnen als 
U hebt gelijk bij te brengen, geeft dit aan dat de taal 
verandert, onafhankelijk van de vraag of de 
sprekers van de taal zo'n verandering leuk vinden. 
Vaak is men zich er helemaal niet van bewust dat 
een structurele verandering in de taal plaats heeft. 
Zo treedt er in deze tijd een verandering op in de 
vorm van hulpwerkwoorden in de tweede persoon 
enkelvoud. Het was jij wilt, jij kunt en jij zult, maar 
tegenwoordig zegt of schrijft men vaak jij wil, jij kan 
en jij zal. Vanuit technisch oogpunt een verbetering, 
want hierdoor vermindert het onregelmatige 
karakter van deze hulpwerkwoorden: ik zal, jij zult of 
zal, hij zal etc. Deze verandering verloopt onbewust 
en vrijwel zonder protest. Sommige veranderingen 
zijn daarentegen heel prominent en vormen een 
steen des aanstoots in het oog van de taalliefhebber. 
Zo is een vergelijkbaar proces te zien in de Rand
stad bij het werkwoord hebben, met als resultaat de 
vormen ik heb,jij heb en hij heb. Vooral hij heb 
behoort op dit moment tot de belangrijkste taal
ergernissen van taalgebruikers. Taalkundig gezien 
is hij heb net zo goed een verbetering van het 
taalsysteem als jij kan, maar emotioneel he eft hij heb 
een negatieve lading die jij kan nooit he eft gehad. 

.. .. 
.. 
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Het is onduidelijk waarom dit zo is, maar het geeft 
weI aan dat taalverandering een gevoelig onderwerp 
is waarbij de emoties van taalgebruikers een grote 
rol spelen. 

De baas van de taal 
Elke taaIkundige die ooit veldwerk heeft gedaan 
weet dat hij regelmatig in contact komt met mens en 
die van zichzelf zeggen: 'Ik ben niet zo goed in 
taal'. Wat betekent dat nu precies? Zou Balkenende 
van zichzelf vinden dat hij niet goed is in taal omdat 
hij onbeklemtoonde Iettergrepen van de woorden 
in zijn zinnen inslikt of weglaat? Zou de koningin 
van zichzelf vinden dat ze niet goed in taal is omdat 
ze veur zegt in plaats van voor? Zou de Belgische 
nieuwslezer vinden dat hij niet goed in taal is omdat 
hij zeker en vast zegt in plaats van vast en zeker? Of 
zou Johan Cruijff zich een taalstuntel voelen omdat 
hij spreekt over de man wie de bal heb? Welnee, de 
genoemde mensen vinden zichzelf ongetwijfeld 
vaardige taalgebruikers; en daar hebben ze gelijk in 
ook. Mensen die zich zwak achten in taal zijn vaak 
dialectsprekers die weinig ervaring hebben met 
geschreven taal. Het predikaat 'goed in taal' past 
in de ogen van velen vooral bij sprekers van de 
standaardtaal die foutloos kunnen schrijven. Maar 
de standaardtaal is niet beter dan willekeurig welke 
taalvarieteit dan ook. Geschreven taal is slechts een 
afdruk van de 'echte' taal. Niet iedereen is goed in 
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het welsprekend gebruiken van zijn moedertaal en 
niet iedereen is in staat om zijn gedachten om te 
zetten in een fraaie tekst op papier, maar iedere 
spreker van een moedertaal is goed in zijn of haar 
taal, en niet aIleen de gene die minder dan twintig 
fouten heeft in het Groot Dictee der Nederlandse 
Taal. 
Desalniettemin roep de vermeende kwalificatie 
'goed in taal' een interessante vraag op. Als er 

Reciteergezelschappen waren groepen 

die toneelstukken uitvoerden door ze 

uit het hoofd voor te dragen, meestal in 

de standaardtaal. Hier het gezelschap 

Eloquentia van het Groningse 

gymnasium Praedinius in 1907. (GAG) 

Willy Sluiter vervaardigde deze 

advertentie uit 1915 voor de woorden

boeken van Van Dale. (RA) 

< Allochtone kinderen krijgen les in 

Nederlandse taalvaardigheid met 

behulp van een hoofdtelefoon. Het 

leren van Nederlands vormt een 

belangrijk deel van het proces van 

inburgering van allochtonen. (MB) 



gesprokenkan worden van 'goed' of 'slecht', dan 
veronderstelt dat dat er een norm bestaat, dat er 
een instantie is die bepaalt wat goed of fout is in 
taal. Er bestaat inderdaad een instantie die vaststelt 
wat de normen zijn voor de spelling van onze taal: 
de N ederlandse Taalunie, en deze normen zijn 
vastgelegd, onder andere in het beruchte Groene 
Boekje. Ook voor gesproken taal veronderstelt men 
dat er een autoriteit is, aangezien mens en menen te 
weten dat zinnen als hun hebben geIijk of de man wie de 
bal heb fout zijn. Wie bepaalt dat? Er lijkt geen 
enkele autoriteit te bestaan die zich ontfermt over 
de vraag wat goed of fout gesproken N ederlands is. 
Om een voorbeeld te geven, is het nu u hebt betaald 
of u heeft betaald? Volgens de pinmachines bij de 
kassa van Albert Heijn is het U heeft betaald. De 

meest uitgebreide grammatic a van het Nederlands 
- de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) uit 
1997, 2de druk - geeft aan dat het allebei kan en dat 
'u heeft geldt als enigszins formeler dan u hebt'. 
Deze grammatica beschrijft de grammatic a van 
het Nederlands, maar schrijft niet voor. De 
Taaladviesdienst van de N ederlandse Taalunie 
vindt u hebt 'gebruikelijker' dan u heeft. De Taalunie 
noch de ANS wensen de baas te spelen op het 
gebied van de grammatic a van het Nederlands, zo 
goed als het Instituut voor Nederlandse Lexicologie 
niet de baas wil zijn van de Nederlandse woorden
schat. Er bestaan woordenboeken en woorden
lijsten, maar ook deze leggen vast wat er gebeurt en 
schrijven niet voor. Of wij computeren nu een goed 
Nederlands werkwoord vinden ofniet, het staat 

Koningin Juliana en prins Bernhard op 

werkbezoek in Emmen in 1950. De taal . 

van het vorstenhuis bestaat uit taal

varieteiten die afwijken van de 

standaardtaal. Waar Juliana een vorm 

van 'bekakt Nederlands' sprak, daar had 

Bernhard ondanks zijn grondige studie 

van het Nederlands een zeer 

kenmerkend, en vaak geparodieerd 

(onder andere in hettelevisie

programma Jiskefet) taalgebruik met 

een sterk Duitse inslag. Vol gens 

sommigen cultiveerde hij zijn accent 

bewust. (GE) 
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Het jaarlijkse nationale spellings

evenement, het 'Groot Dictee der 

Nederlandse Taal', vindt plaats in de 

oude zaal van de Tweede Kamer in 

Den Haag. We zien hier de 

presentatoren Philip Freriks en Martine 

Tanghe bij het dictee in 2007 dat 

gewonnen werd door Mady van 

Goethem uit Sinaai in Vlaanderen. 

(ANP/Marcel Hemelrijk) 
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samen met werkwoorden als e-mailen, uitloggen 
en printen in de meest recente Woordenlijst 
Nederlandse Taal van oktober 2005. Er is al 
helemaal niemand die wil vaststellen hoe het 
Nederlands zou moeten worden uitgesproken. 
Zo stelt het Uitspraakwoordenboek van Heemskerk & 

Zonneveld uit 1999: 'Het Nederlands in dit boek is 
niet het Nederlands zoals het gesproken beh66rt 
te worden, het is niet het "mooist denkbare" 
Nederlands, noch een vorm van Nederlands die 
door de meerderheid der N ederlandstaligen op 
deze manier wordt gesproken. De inhoud is het 
resultaat van observatie, niet van de wens tot 
voorschrijven.' 

Standaardtaal en de norm 
Het is duidelijk dat overheden en taaldeskundigen 
geen behoefte hebben om te zeggen wat goed of 
fout is in gesproken taal. Maar hoe wet en wij dan 
hoe het moet? Hoe weten wij wat wij onze kinderen 
of nieuwe N ederlanders moeten leren? Voor de 
standaardtaallijkt er sprake te zijn van een 
impliciete autoriteit. Vooral nieuwslezers van het 
NOS-journaal vormen een belangrijke bron. Op 
het moment dat een nieuwslezer in het journaal 
over Rutte en Verdonk zou zeggen Hij heb zijn eigen 
vet geYrriteerd aan dat chickie in plaats van Hij he eft zich 
zeer geergerd aan die vrouw valt te constateren dat de 
standaardtaal op zeker vijf punten afwijkt van wat 
op dit moment gangbaar is. Toch is de eerste zin 
een goede zin van het Nederlands, zij het in een 
varieteit die afwijkt van wat wij ervaren als de 
standaardtaal. Mocht Philip Freriks de eerste zin 
vanavond uitspreken tijdens het journaal, dan zou 
dat leiden tot een storm van boze reacties van 
mens en die zich zorgen maken over de verloedering 
van het Nederlands. Er is dus wel een norm, maar 
niet een die gebaseerd is op expliciete regelgeving. 
Dat de televisie een belangrijke rol speelt bij het 
bepalen van de standaardtaal, leidt ertoe dat het 
Nederlands Nederlands en het Belgisch Nederlands 
uit elkaar groeien. De NOS-norm is niet gelijk aan 
de VRT-norm, zo goed als de Nederlandse identiteit 
niet gelijk is aan de Vlaamse. Het is duidelijk dat de 
standaarduitspraak van het Standaardnederlands 
in Vlaanderen afwijkt van die van het Standaard
nederlands in Nederland. Let bijvoorbeeld maar 
eens op de uitspraak van lange klinkers en van 
tweeklanken als de ij. Ook in de woordenschat zijn 
er evidente verschillen. Als een Nederlander in een 
fauteuil zit, dan heeft een Vlaming plaats genomen 
in een zetel, en zo zijn er hele woordenlijsten met 
verschillen tussen de twee standaardvarieteiten 



van het Nederlands. Ook de spraakkunst laat 
duidelijke verschillen zien. Als een Nederlandse 
nieuwslezer zegt Ik denk dat Balkenende daar niet over 
heift willen praten, dan is het heel goed mogelijk dat 
de Vlaamse nieuwslezer het formuleert als Ik denk 
dat Balkenende daar niet heift willen over praten. 
Gegeven dat er slechts een impliciete norm bestaat 
die bovendien vooral gekoppeld is aan media als 
radio en tv, vah te verwachten dat het proces van 
verwijdering van de twee concurrerende standaard
talen aIleen maar zal toenemen. Is dat erg? In het 
uiterste geval zou dat kunnen leiden tot twee 
onafhankelijke talen, net zoals het N ederlands in 
Zuid-Afrika inmiddels Afrikaans geworden is. 
Taalkundigen maken zich regelmatig zorgen over 
het verdwijnen van talen in regio's als het 
Amazonegebied. WeIlicht is het voor hen een 
opluchting als er ook hier en daar weer nieuwe 
talen verschijnen. Aan de andere kant vah het te 
betreuren als het Nederlands een nog klein ere taal 
wordt dan het nu al is, door het verlies van een deel 
van Belgie aan het Vlaams. 

Dames van het promotieteam van de 

oudste Nederlandse omroepvereniging 

(de Aigemene Vereniging Radio 

Omroep of A.V.R.O., opgericht in 1927) 

in de jaren dertig, gekleed in bijpassende 

jurken. Deze teams traden op bij 

evenementen en demonstraties. (BG) 

Behalve de gesproken taal op de radio 

was natuurlijk ook de geschreven taal 

een belangrijk instrument van de 

standaardtaal. Schrijvers hebben zich 

altijd bekommerd om de kwaliteitvan 

onze taal, en vooral om de spelling. Hier 

een boekenmarkt in de jaren vijftig. 

(NOM) 
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Sleep- en stoottonen van 
Maasbracht 

Limburgse dialecten maken vaak een zangerige 
indruk. Dat komt niet door de zachte 'g', want 
die bestaat ook in Brabant. Die indruk wordt 
hoogstwaarschijnlijk bepaald door een bijzonder 
verschijnsel van de Limburgse dialecten. Net 
als het Chinees kennen deze taalvarieteiten 
toonverschillen. Sommige woorden worden 
uitgesproken met een 'stoottoon' en dat wi! 
zeggen dat de klinker in het woord een duidelijke 
daling in toonhoogte kent, terwijl andere 
woorden een 'sleeptoon' hebben, waarbij de 
toonhoogte min of meer gelijk blijft. 

De Oost-Limburgse of Ripuarische 

dialecten houden niet op bij de grens 

met Duitsland. Dat geldt ook voor de 

samenleving, maar niet voor wetten en 

regelingen. Hier zien we een mooi 

voorbeeld van een huwelijksfeest uit 

1954 waar de harmonie aan de Duitse 

kant van de Nieuwstraat in Kerkrade 

loopt. Vanwege de Wet op de 

Zondagsrust mocht er in Nederland in 

het openbaar geen muziek worden 

gemaakt. (MI/GK) 

,/ 

o betekent in het Maasbrachts het woord reet 'riet' als het wordt uitgesproken 
met een stoottoon en 'reef wanneer het een sleeptoon heeft of is ouch het 
zelfstandig naamwoord 'oog' met een stoottoon en het bijwoord 'ook' met een 

sleeptoon. Zo zijn de woorden waech 'weg' en bein 'been' enkelvoud met een 

sleeptoon en meervoud met een stoottoon. Deze situatie is enigszins te vergelijken 
met een verschijnsel dat voorkomt in zinnen in het gesproken Standaardnederlands. 
De zin 'Limburgers spreken een bijzondere taal' kan op twee manieren worden 

uitgesproken. Ais de intonatie aan het eind van de zin omhoog loopt, dan verandert 
een mededelende zin een vragende zin. In Maasbracht doen ze iets vergelijkbaars, 
maar dan op het niveau van het woord. Ook in Maastricht kennen ze het verschijnsel 

want daar daar betekent douf met een stoottoon 'duif' en met een sleeptoon 'doof' en 
is bij met een sleeptoon een voorzetsel en met een stoottoon een insect. 
Het is interessant dat het verschijnsel, ook wei aangeduid als 'Frankische toon', 
voorkomt op veel plaatsen in het Limburgse taalgebied; niet aileen in Nederlands 

Limburg, maar ook in het Belgische dialect van Hasselt; zelfs in een groot gebied in 
Duitsland en in Luxemburg komt het verschijnsel voor in de dialecten. Men neemt 
over het algemeen aan dat het verschijnsel afkomstig is uit Keulen, historisch gezien de 

belangrijkste stad in deze regio. 
Het nogal exotische verschijnsel van een toontaal in de streek tussen Rijn en Maas is 
overigens verre van eenvormig. Wat precies een 'stoottoon' of een 'sleeptoon' is, kan 
van dialect tot dialect verschillen. Maar tel kens is het in de Westerse talen weinig 

voorkomende verschijnsel waar te nemen dat toonverschillen corresponderen met 
betekenisverschillen. 
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Het onderzoek naar taalvariatie werd 

veelal gedaan via het versturen van 

dialectvragenlijsten, Het Meertens 

Instituut bezit een grote collectie omdat 

het vanaf 1931 jaarlijks dialectvragen

lijsten rondstuurde aan enkele 

duizenden informanten, verspreid over 

het hele land. Hier een vragenlijst waarin 

spreekwoorden centraal staan, Deze 

enquete is uitgezonden door de 

stichting Brabants Heem, (BHIC) 

Ondertiteling 
De scheiding tussen Nederlands Nederlands en 
Belgisch Nederlands wordt ook op een andere 
manier op de televisie gedemonstreerd. Het 
ondertitelen van Nederlandstalige programma's 
op de Nederlandse en Vlaamse tv is een boeiend 
verschijnsel. De Vlaamse tv ondertitelt series als 
Baantjer en Gooische vrouwen terwijl in Nederland 
Jambers en In de Vlaamsche pot van ondertiteling 
worden voorzien. In programma's die voor beide 
landen zijn geproduceerd komt het principe voor 
dat Nederlanders worden ondertiteld voor de 
Vlaamse tv en Vlamingen voor de N ederlandse. 
Dit is het geval bij het nogal ranzige programma 
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Temptation island ofhet wonderlijke Groeten uit de 
rimboe. Aan de Nederlandse kant doet zich dan ook 
regelmatig een situatie voor waarin een keurig en 
goed verstaanbaar Nederlands sprekende Vlaming 
wordt ondertiteld, terwijl een moeilijk verstaanbare 
Twent niet wordt voorzien van een 'vertaling'. Gaat 
het om programma's waarin een varieteit van het 
Nederlands wordt gesproken die afwijkt van de 
standaardtaal, dan lijkt ondertiteling tamelijk 
willekeurig, maar wel zo dat in Nederland Vlaams 
eerder ondertiteld wordt dan Nederlands 
N ederlands en dat ver weg van Hilversum 
(Limburgs ofTwents Nederlands) eerder wordt 
ondertiteld dan dichtbij (Amster dams ofHaags). 
Uit Vlaams onderzoek blijkt dat 32 procent van de 
Nederlandstalige programma's wordt ondertiteld, 
waarbij het vooral gaat om N ederlandse fictie
programma's. Maar ook binnen Belgie zijn er 
patronen: programma's in het West-Vlaams ofhet 
Limburgs maken meer kans te worden ondertiteld 
dan programma's in het Brabants ofhet Antwerps. 

Tussen taal en dialect 
Het Standaardnederlands dreigt dus uiteen te 
vallen in Vlaams Nederlands en Nederlands 
Nederlands. Niet aIleen daar valt een verandering 
te ontdekken in de standaardtaal. In de huidige 
samenleving zijn formaliteiten minder belangrijk 
dan vijftigjaar geleden. Dit weerspiegelt zich ook 
in de standaardtaal. Er bestaan inmiddels allerlei 
taalvarieteiten die dicht aan liggen tegen de 
standaardtaal maar daar op cruciale punten van 
afwijken. Zo spreken vooral hoger opgeleide 
vrouwen in en rond de Randstad zinnen uit als Waai 
zaain blaai in een varieteit die door de taalkundige 
Jan Stroop het Poldernederlands is gedoopt. In 
Vlaanderen is het zogenaamde Verkavelingsvlaams 
in opkomst met zinnetjes zoals Wa zeBde BY? In 
beide gevallen valt te spreken van informele, 
aIledaagse versies van de standaardtaal die 
gekleurd zijn door dialectische eigenaardigheden. 
Aan de andere kant van het spectrum verdwijnen 
de dialecten langzaam maar zeker en gaan ze op in 
grotere taaleenheden: de regiolecten of streek
talen. In de afgelopen 150 jaar is de samenleving 
aanzienlijk veranderd. Dorpen en steden kenden 
omstreeks 1850 elk hun eigen dialect dat de 
gebruikelijke voertaal was in een betrekkelijk 
gesloten gemeenschap waar iedereen dezelfde 
taal sprak. Er bestond vanaf de 17de eeuw weI een 
N ederlandse standaardtaal, maar die was er vooral 
om geschreven te worden of voor officiele 
gelegenheden. De maatschappelijke veranderingen 



van de periode vanaf 1850 wat betreft processen van 
industrialisering, mobiliteit en massacommunicatie 
hebben ertoe geleid dat de dialecten hun habitat 
kwijt raakten. In deze situatie ontstonden er 
demografische eenheden die veel ruimer en 
flexibeler waren dan de dorpsgemeenschappen van 
weleer. In deze context verloren de lokale dialecten 
hun meest specifieke eigenschappen, waardoor de 
alledaagse taal eerder regionaal van aard werd dan 
lokaal. Dit proces van regionalisering is nog steeds 
aan de gang. De taal-kundige Frans Hinskens he eft 
onderzoek gedaan naar dit verschijnsel en hij geeft 
als voorbeeld het woord koekje dat in Rimburg, het 

In de 19de eeuw kwalificeerde de taal

kundige Johan Winkler het Leidse 

stadsdialect als 'het afschuwelijkste 

hollandsch'. Hier een affiche voor de 

bekende 3 oktoberfeesten in Leiden die 

in 1926 vanwege de zondagsrust op 

maandag 4 oktober werden georgani

seerd door de 3 Octobervereniging. 

Ernaast de bewoners van een Leids hofje, 

1907. (RAL) 

< Het Brabants Heem is een stichting die 

in 1948 is opgericht met het doel om 

Brabantse taal en cultuur te bestuderen 

en te bevorderen. Hier een foto van de 

leden in de beginperiode, waaronder de 

onderwijzer Hein Mandos (midden), die 

veel over de Brabantse taal en cultuur 

heeft gepubliceerd. Rechtsvoor zit pastoor 

Willem Bink, die velen stimuleerde het 

Brabants eigene te onderzoeken. (PC) 
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oostelijk deel van het Limburgse Ubach over 
Worms, vroeger lzukske was, terwijl de rest van 
Ubach over Worms sprak over een kuksjke. 
Inmiddels is de vorm kuksjke de gebruikelijke 
aanduiding voor een koekje geworden in heel 
Ubach over Worms. 

nds ads e taa! 
Terwijl de standaardtaal steeds diverser wordt, 
groeien dialecten naar elkaar toe. Een derde proces 
waardoor er nieuwe varieteiten van het N ederlands 
ontstaan, komt voort uit het feit dat veel nieuwe 
N ederlanders het N ederlands als een tweede taal 
moeten leren. Deze situatie vormt de aanleiding tot 
de ontwikkeling van nieuwe varieteiten van het 
Nederlands, de zogenaamde etnolecten, en daar
aan gerelateerde varieteiten zoals straattaal. In 
deze etnolecten worden delen van de woorden
schat van de oorspronkelijke talen opgenomen, 
zoals bijvoorbeeld wullah, inshallah of doekoe, en 
wordt de uitspraak gekleurd door de vreemde 
moedertaal, zoals bijvoorbeeld gebeurt met de 
bekende w van het Surinaams in zinnen als het 
grappig bedoelde Wij willen ww. Oak in 
grammaticaal opzicht zijn deze etnolecten 
interessant. Zo maken veel etnolecten niet langer 
gebruik van het grammaticale onderscheid 
'geslacht'. In het Standaardnederlands bestaat er 
een onderscheid tussen [-onzij dig] en [+onzi j dig]. 
Dat onder scheid manifesteert zich in eerste 
instantie in lidwoorden (de tegenover hetl en in 
aanwijzende en andere voornaamwoorden (onder 
andere deze-dit en die-dat). 
In het moderne Nederlands is het geslachts
onderscheid niet langer functioneel en 
correspondeert het onderscheid niet met een 
betekenisonderscheid; tenslotte is een boek qua 
betekenis niet onzijdiger dan een roman of zijn 
kleine dingen (verkleinwoorden zijn altijd onzijdig) 
niet onzij diger dan grote. Het onderscheid is 
functioneel overbodig geworden en bovendien 
moeilijk leerbaar, vooral voor mensen die het 
N ederlands als tweede taal verwerven. 
Het geslachtsonderscheid verdwijnt in etnolecten 
niet alleen bij lidwoorden en voornaamwoorden, 
maar oak in de verbuiging van bijvoeglijk 
naamwoorden. Het Standaardnederlands kent voor 
het bijvoeglijk naamwoord twee vormen: de vorm 
zonder uitgang (een MOOI meisje en hetleen meisje is 
MOOI) en de vormen met een -e als uitgang (een 
MOGIE vrouw, het MOGIE meisje en MOGIE meisjes). 
De regel die de keuze van de juiste vorm bepaalt en 
die moedertaalsprekers onbewust hanteren, is 
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Het Afrikaans komt voort uit het 

Nederlands dat in de 17de eeuw in de 

Kaapkolonie werd gesproken. Het heeft 

daarna een zelfstandige ontwikkeling 

doorgemaakt en heeft zich kunnen 

hand haven ondanks de opkomst van het 

Engels in Zuid-Afrika. Geruime tijd 

waren het Engels en het Afrikaans de 

twee belangrijkste talen in ZUid-Afrika. 

De rassenscheiding of apartheid en de 

taalscheiding leverden tezamen 

stationsborden op zoals die in 1955 te 

zien waren op het station van Kaapstad. 

Inmiddels kent Zuid-Afrika elf nationale 

talen waaronder naast Afrikaans en 

Engels ook Zoeloe, Xhosa en Sotho. 

(SFA) 

buitengewoon ingewikkeld. In etnolecten zijn dan 
oak vaak woordgroepen te vinden van het type een 
mooie meisje of een grate huis. Als het etnolectische 
buigingssysteem onderzocht wordt, dan blijken deze 
sprekers een grammatic a te hebben ontwikkeld die 
beter georganiseerd en functioneler is dan het 
historische gegroeide systeem van het Standaard
nederlands. 

Taaiverandering en taalcontact 
De vraag waarom talen eigenlijk veranderen, is nag 
nauwelijks aan bod gekomen. Is het niet vreselijk 
ongemakkelijk dat een taal voortdurend in 
beweging is? Heb je als kind keurig geleerd dat het 
jij hunt moet zijn en te geh, dan gaat iedereen ineens 
jij han en vet cool zeggen. Het lijkt er op dat de 
meeste veranderingen in taal niet voortkomen uit 

de taal zelf. Als in een experiment met een 
homo gene groep sprekers van een bepaalde 
taalvarieteit de helft van deze groep geexporteerd 
wordt naar een onbewoond eiland waar ze geen 
contact hebben met anderen, dan is de verwachting 
dat over een paar honderd jaar de nakomelingen 
van de verplaatste groep min of meer dezelfde taal
varieteit zullen spreken als de oorspronkelijke 
bannelingen, terwijl de taal van de andere helft, 
die in het oorspronkelijke gebied is blijven wonen, 
inmiddels aanzienlijk is veranderd. Een dergelijke 
situatie treffen we soms aan bij emigratie, zoals bij 
de nakomelingen van protestantse Nederlandse 
emigranten in het Amerikaanse middenwesten. 
In zekere zin komt een vergelijkbare situatie voor 
in de Germaanse taalfamilie. IJsland kent een 
relatief gelsoleerde ligging, terwijl het Nederlands 
gesproken wordt temidden van vele andere talen. In 
Zuid-Afrika, waar het Nederlands voor zijn bestaan 
heeft moeten vechten, stand de situatie van het 
begin af aan in het teken van contact met sprekers 
van vele andere tal en. Kijkend naar de vervoeging 
van het werkwoord, blijkt dat het IJslands nag het 
dichtst aanligt tegen oud-Germaanse taal
varieteiten, met voor vrijwel elke combinatie van 
persoon en getal een eigen vervoeging. Het 
Afrikaans in Zuid-Afrika is in de strijd alle 
vervoeging kwijt geraakt en het Nederlands 
bevindt zich in een periode waarin de vervoeging 
langzaam maar zeker uit de taal verdwijnt. Het 
lijkt er dus op dat contact met andere talen een 
drijvende kracht is achter taalverandering. 
De vervoeging van werkwoorden in het Nederlands 
is een restant van een ouder systeem, waarin 
vervoeging een duidelijke functie had. In de loop 
van de tijd is deze functie verdwenen als gevolg van 
andere taalveranderingen - in dit geval vanwege 
het feit dat de woordvolgorde van onze talen 
strikter is geworden. Dit betekent dat vervoeging 
een niet-functioneel residu is van een ouder 
systeem en dus overbodig geraakt is, een soort 
blinde darm van de taal. Indien het systeem niet 
onder druk staat, zoals in de IJslandse situatie, zal 
vervoeging blijven bestaan. Komt de taal weI onder 
druk, dan zijn de overbodige eigenschappen van de 
taal de eerste die worden opgeruimd, zodat de taal 
optimaal kan worden aangepast aan veranderende 
omstandigheden en va oral aan de omstandigheid 
dat deze taal zo goed mogelijk moet worden 
ingericht voor verwerving door anderstaligen. Lukt 
dat niet of minder goed, dan is deze taal gedoemd 
am te verdwijnen. Het Afrikaans heeft zich in dit 
opzicht optimaal gewapend en ervoor gezorgd dat 
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De Statenvertaling 

In de 15de en 16de eeuw waren delen van de 
bijbel reeds verschillende malen vertaald in 
het Nederlands, waarbij protestanten, doops
gezinden, katholieken elk hun eigen vertalingen 
ontwierpen. Het eerste in het Nederlands 
gedrukte boek was de Delftse bijbel van 1477, een 
vertaling van het Oude Testament, gebaseerd op 
de Latijnse Vulgaatbijbel. Vooral de psalmen zijn 
vele malen vertaald, zoals bijvoorbeeld in de 
Souterliedekens uit 1540 of De Psalmen Davids, en 
andere lofsanghen van Petrus Dathenus uit 1566, 
maar ook in Het Bosken van Jan van der Noot 
(1570) en Het Boeck der Psalmen Davids van Marnix 
van St.-Aldegonde uit 1580. 

Uit de notulen van de Dordtse 

Synode van 1619 blijkt dat men 

zich over een statenvertaling 

de volgende vragen stelde: 

'Ten eerste, of het nodig en de 

kerk tot voordeel zoude zijn 

een nieuwe overzetting des 

Bijbels voorte nemen. Ten 

andere, op welke wijze deze 

tot nut en stichting van de 

Kerken te bekwaamste zoude 

kunnen gedaan worden. Ten 

derde, hoe velen en wien deze 

arbeid, uit naam der Neder

landse Kerken opgelegd zoude 

worden'. Schilderij van de 

Dordtse Synode door Pouwels 

Weyts deJonge uit1621. 
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I
n 1618 besloot de Dordtse synode dat er een officiele, door de Staten-Generaal 

geautoriseerde vertaling zou moeten komen van de bijbel. Daarmee zou er een 

eind komen aan de godsdienstige verschillen die weerspiegeld werden in het grote 

aantal bijbelvertalingen. Bovendien zou de vertaling moeten worden gesteld in een 

bovenregionale eenheidstaal die helder en zuiver was, zodat de bijbel gebruikt zou 

kunnen worden in de gehele Republiek door aile religieuze groeperingen. Het werk is 

verricht door een groep vertalers, afkomstig uit het gehele land. 

Het proces van standaardisering van het Nederlands was al enige tijd aan de gang. 

De hoogopgeleide elite in de Hollandse steden streefde omstreeks 1600 naar een 

bovengewestelijk Nederlands, waar er tot dan toe uitsluitend lokale en regionale 

dialecten bestonden. Dat kwam gedeeltelijk vanwege de nieuwe tijdgeest, de 

Renaissance, waarin het groeiende nationale bewustzijn zich ook manifesteerde in de 

roep om een nationale taal en waarin de bestudering van de taal deel uitmaakte van 

een ontluikende wetenschap, geschoeid op het model van de klassieke oudheid. 

Daarnaast was deze periode een tijd waarin sprake was van een grote economische 

bloei, waarin de Republiek zich ontwikkelde tot een wereldmacht. Dat had tot gevolg 

dat veel mensen uit verschillende del en van de Republiek naar het westen trokken, elk 

met hun eigen varieteit van het Nederlands. Ook daardoor ontstond een behoefte aan 

een grotere taaleenheid, die leidde tot de wens om een standaardtaal te ontwikkelen. 

Verscheidene geleerden gingen ijverig aan de slag om een grammatica van het 

Nederlands als eenheidstaal te ontwerpen, zoals Hendrik Laurensz. Spiegel- Twe
spraack vande Nederduitsche letterkunst uit 1584 - en Christiaen van Heule - De 

Nederduytsche Grammatica ofte Spraeckonst uit 1625. 

Door de Statenvertaling werden de pogingen om te komen tot standaardisering 

vastgelegd in een van de meest belangrijke en meest gebruikte Nederlandstalige 

boeken uit de geschiedenis. Zowel op het gebied van de uitspraak, de woordenschat, 

de uitdrukkingen en gezegden als op het terrein van de spelling heeft de Statenbijbel 

een grote invloed gehad. Vanaf dat moment had het Nederlands naast een grote 

verzameling alledaagse talen ook een zondagse taal om mee naar te kerk te gaan. 

> Titelblad van een bijbel in Staten

vertaling, waaruit blijkt dat deze bijbel 

'Uyt de Oorspronckelycke in onse 

Nederlantsche tale getrouwelyck 

overgeset' is. (MC) 

> De oorspronkelijke eikenhouten kist 

waarin handschriften en drukproeven 

van de Statenvertaling werden bewaard. 

Tot aan de Franse overheersing in 1800 

werd de inhoud van deze kist elke drie 

jaar gecontroleerd door afgevaardigden 

van provinciale synod en. (MC) 

> Een cd met de 'Psalmen van Petrus 

Datheen', uitgebracht door de cd

producent De Bazuin. Waar veel kerken 

uit het Liedboek voor de Kerken zingen, 

hanteren orthodox-protestantse 

gemeenten de berijming van 1773. Heel 

behoudende gemeentes zingen 

psalmen in de nog oudere berijming van 

Petrus Dathenus die stamt uit 1566. 

Datheen verlatijnste zijn naam tot 

Dathenus. Dat gebeurde in de 17de eeuw 

wei vaker. (PC) 
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A. LOUEI\ 

III 
l'Ot1l1t.'Ell5buRSpnO~IlAl)": 

••• UNE FER~IE, dependantc dn. 
S domainedo YaeJharlall',commollC :a: dol'rJccl'sscn. pr~Ma~h·lcht. . 

do~::t~:~e\.a M. AII(JWOI, ndmiUiSlraleU(6~~tt 

A LOUER, 
UN FORT BEAU QUARTlER GAR~l, avec 

jouis,nnccd'un jardin ,au centre de la ville. 
S'odrcsscfllll hureau de ccttc fcuilJe. (558J 

TE HUI\EN TERSTOND· 
E~n 'leer J:,oed en n1!crhcst 101 Ilen Iiandel 

~1~!~~;~;nn~J~.IS :1~S.cl~C~~9 I~OgRi~;~~'~~'~d ';dOI~~ 
ucn cigenaaf,dcn heer J. N. BE1'lEDiCT. soed. 
srnid, we1kebij dele Icv~ns decer lu:cft bckcud 
telnol.cll,dot hij zijllc WOLln31ede,metdcll 15 
October oOllslanlldc, up de £rOole IJ/arkt 
ard,IU' 'lal gaoll vesligcn. Voorhet huren V~" 
vermeld 1iuis,zich Ie ndl'eSSCrellblj gelloemdeo 
liter R~11Cdict. (69 1) 

VENTE!:UBLIQUE 

'lr lE m m IE ~'" 
Mercrcdi 8 Octobrel845. v~rsles 10 helll'C9 

du molin. ~udomidledllSicllr Hell/'j Dr.lllOJ', 
caboreticr,lII.onnekell,vis.lI.visdcl'cglisc,iL 
StU fll'oce,1C pnr Ie ministere dll Notnire 
HI:M>lAl'< WEU!i'fEi'lRAAD I residnlll n Nced,ne
ren, ennloll de M,'cheleo, Ilrl'ondis5emcnl de 
'1'ongrL",,1I In vente aux enehhe5 tic 10 hcel~rc5 
7' MCS 37 eenti~rc.~ 39 '1'1 milliares (14 han. 
nie!"s 3 srJndes ,6 petites vcrge~) de 'crr~s 
en 15 picCl:~. 5ilue~5 pOI·tie 50U5 10 .colllmlme 
de ViclIx Vroenho'en. ducht:! tic r.lfllbollrG. 
cl In 1,Ius Grande pHI!e sous In com"lUn~ .Ie 
Lnnoel.,r., Ie tout enlre Cabers el L~naeken, dC"· 
tenus porks Ileurs MalhiclI Martcns,ctEtienne 
.10sellh Rousseau deCaberg,enmmllne dc'i~nx 
"rocnho~en. et par Malhieu ~lcuri,de Lnn~ek~n; 
Ie tou~ plus omplcm~nt. d';6!~~16 ~u~ pffiches 

<!. a.l.Ua.eU'.euy 
!Il(f)Ul.!L({)!Jll.ZIRI) 

COIN DU PETIT STA-AT, 
A ,'honlleuf u'anuollcer nnc grande et riche 

COLLECTION DE LA.~IPES, 
coreel, morleraleur d 501~ires. nn hean choi~ 

DE PENDULES, 
clllldclnbres, bl'lIs de chcminue. nnmbeon~, 

Vases en Porcelaine etc. 
A"ortimcnt oomplci de MONTRES 11 CYLINDIIE 
ct 10ul antre genre, chninc' ric gile!, clc1~ ?r. III 
Drcguel en or. Tontc. cc, m~rch"ndises mmyellc
mcnt arl'ivdcs sel'onl vendues sousg~ranlic elll 
unprilbicnraisonnllble. (61m 

lrkodamati.e ! 
Den HQege Road 

van E{fvan deelt
veral bekilule Mas· 
tl'l!cf(tel' MO~ll·.ZY 
{Ion lietitlastl'eegler 
falsoenclik en onfat
soenelik Publiek. 

tesoon: 
Considereereode dot het mjsehi~u neet sledl 

rou zlcn ,-,nse M"IIlI\~rl!mllci te open>.: 01' rlentln~B 
dee us vCIIl"dcn Icrsleldel het Sd"k·l.dlbewrj,lc. 

:::1 ~~~:%I,i:11I Do:,:~;i:jn~:5~1.1'l{~:'j :a~e::t.~~"~~ 
Sehcul,by Ie wueOCj ".. ' 

Con~id'reeJ'cmle dot de lonrh);'sc O(N'lllllg van 
~ ... M.,~ ... ".t";. ,l",,~ .. n ... ,,1 .......... 1 li" .• 'ehlen 

het zijn onregelmatigheden en niet-functionele 
eigenschappen zo veel mogelijk heeft afgelegd met 
het oog op overleving en overlevering. Deze 
contextbepaalde, darwinistisch aandoende 
verklaring van taalverandering is ook van 
toepassing op de ontwikkeling van dialect tot 
regiolect. Als de context verandert vanwege een 
andere organisatie van de samenleving, dan zijn 
lokale dialect en kwetsbaar en zullen ze zich 
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moeten aanpassen in de richting van een varieteit 
waarin de meest specifieke en onregelmatige en 
daarmee moeilijk te verwerven eigenschappen 
worden opgeruimd. 

Geschreven en gesproken Nederlands 
Kinderen leren van j ongs af aan het yak 'taal', dat 
samen met 'rekenen' wordt beschouwd als een van 
de belangrijkste schoolvakken. Als je gaat kijken 

< HetJournal du Limbourg van 5 oktober 

1845 verenigde de drie talen die op dat 

ogenblik in de provincie werden 

gesproken: het Frans (de taal van de 

elite), het Nederlands en het Limburgs 

(taal van het volk). (WZ) 

A '005 motto is en blif: Nederland bie 

Limburg', de Sittardse carnavals

vereniging tijdens het Vaderlands 

Historisch Volksfeest in 1919. Na de 

Eerste Wereldoorlog gingen in Belgie 

stemmen op om dit dee I van Nederland 

te annexeren. (WZ) 

V 66r de 19de eeuw 
hestand er geen 
afficiele speIIing. 

< Een voorbeeld van een aanschouwelijk 

alfabet. Opvallend is dat de i en de j 

samen zijn genomen en dat de y 

ontbreekt. Deze ingreep leidt tot een 

aantal van 24 letters dat gemakkelijk in 

drie rijen kan worden gepresenteerd. Let 

ook op de wonderlijke spelling van de 

woorden 'inktkoker' en 'kwispedoor'. 

(NOM) 



wat dat yak 'taal' inhoudt, dan blijkt dat het op de 
basisschool vrijwel niet over de taal zelf gaat, maar 
vooral over de manier waarop is afgesproken dat 
men de taal moet opschrijven. Een kind dat zijn 
moedertaal verwerft, bevindt zich in de eerste jaren 
van zijn leven in een situatie dat hij veel energie 
steekt in het verwerven van de woordenschat en 
de grammatic a van zijn taal. Dat is een natuurlijk 
proces, daar komt geen school aan te pas. Als je je 
realiseert hoe complex een taal in elkaar steekt en 
hoeveel woorden wij kennen met al hun subtiele 
betekenisonderscheidingen, dan is het een wonder 
dat een kind er in slaagt zich dit systeem zonder 
expliciete instructie eigen te maken. Niet voor 
niets nemen veel taalkundigen aan dat de mens een 
aangeboren taalknobbel heeft, een talent dat via de 
evolutie onderdeel is geworden van de mens. Op 
basis van dit 'taalorgaan' zijn kinderen in staat om 
zich hun moedertaal, veelal de alledaagse taal van 
de directe omgeving, in relatiefkorte tijd en 
zonder expliciete instructie eigen te maken. 

Vergeleken met de klus om een moedertaal te 
verwerven - zo leert een kind tussen de drie en vier 
jaar gemiddeld zo'n 6so nieuwe woorden - is het 
leren schrijven een betrekkelijk simpele opgave. 
Bet is bovendien niet het leren van taal, zo goed als 
het leren van het notenschrift niet hetzelfde is het 
leren van het maken van muziek; het gaat erom dat 
de taal wordt omgezet in schrift. De regels die wij 
gebruiken bij deze conversie zijn de spellingsregels 
en voor deze regels hebben wij pas sinds de 19de 
eeuw afspraken vastgelegd - voor die tij d bestond 
er geen officiele spelling en spelde iedereen zoals 
hij of zij dat wilde. In deze officiele afspraken, 
zichtbaar gemaakt in de Woordenlijst Nederlandse 
Taal, oftewel het Groene Boekje, staat de manier 
waarop men het Standaardnederlands zou moeten 
spellen. Voor veel Nederlanders staat 'taal' gelijk 
aan de beheersing van deze spellingsregels. Waar 
in het Nederlands van v66r 1800 een spelling als hij 
wort volstrekt normaal was, is nu voorgeschreven 
dat het hij wordt moet zijn. Niet omdat hij wordt 

Kinderen leren spellen en schrijven op 

een lagere school in Rossum in de jaren 

vijftig. Hoewel het schoolvak vaak 'taal' 

genoemd wordt, leren de kinderen 

spellen. De taalleren zij voordat zij naar 

school gaan in de omgang met familie 

en omgeving. (GA) 
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beter is dan hij wort, maar omdat een commissie ooit 
heefl be slaten dat hij wordt de enige juiste vorffi is. 

Een interessante vraag is wat het verband is tussen 
de alledaagse taal van sprekers van een bepaalde 
varieteit van het N ederlands en de geschreven taal. 
De reeds genoemde kaart van de dialectoloog 
Kloeke uit 1927laat zien dat het woord 'muis' zeker 
op drie verschillende manieren wordt uitgesproken: 
in Holland en Brabant is het muis, in het oosten van 
het land is het moes en in Zeeland, West-Vlaanderen 
en delen van Friesland, Utrecht, Overijssel en 
Gelderland zeggen ze mUllS. Het Standaard
nederlands is ontstaan uit het Hollands-Brabants en 
dus is 'muis' ook de correcte schrijfwijze en komt 
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'muus' niet voor in het Groene Boekje en 'moes' 
aIleen in een andere betekenis. Een spreker van een 
oostelijke taalvarieteit moet dus leren dat zijn woord 
muus of moes in het Standaardnederlands als muis 
wordt uitgesproken en dus ook als 'muis' wordt 
geschreven, en niet als 'muus' of'moes'. Het leren 
van de geschreven standaardtaal op school zorgt 
er dus tege1ijkertijd voor dat sprekers van taal
varieteiten die anvijken van de standaard vertrouwd 
raken met het Standaardnederlands. Dat is uit
eindelijk een nuttige aangelegenheid aangezien 
binnen Nederland de kennis van het Standaard
nederlands een belangrijke kwestie is vanuit een 
communicatief perspectief. Als kinderen in de voor
schoolse peri ode uitsluitend zijn opgevoed met een 
afwijkende varieteit - communicatiemiddelen als 
televisie maken dit overigens vrij onwaarschijnlijk
dan worden zij op de basisschool tweetalig omdat 
ze naast hun moedertaal ook de standaardtaal 
leren beheersen, naast de alledaagse taal oak het 
Standaardnederlands als 'nette' taal. Op het 
voortgezet onderwijs leren ze dan ook nog eens het 
Engels, zodat ze drie tal en beheersen: alledaagse 
taal, landstaal en wereldtaal. Meertaligheid is voor 
een burger in de wereld van nu een belangrijke, zo 
niet essentie:le eigenschap, vooral als het gaat om de 
taal van de lokale identiteit, de taal van de nationale 
identiteit en de universele lingua franca. Laten wij 
daarom de meertaligheid in ons taalgebied 
koesteren. Niet door te proberen om de bestaande 
dialecten ongewijzigd te behouden, maar door 
begrip en waardering te hebben voor taalvariatie en 
taalverandering van het alledaagse N ederlands. 

< Voor het aanleren van een vreemde 

taal maakt men meestal gebruik van 

audiotechniek. Vroeger ging dat 'door 

studie met de gramofoon', tegen

woordig gebeurt dat in het talenlab, 

met een cd in de auto of een iPod in 

het oor. (RA) 

A Oak volwassen krijgen les in het 

schrijven van het Nederlands in 

alfabetiseringscursussen. Hier staan een 

aanta! kenmerkende 'fouten'. De cursist 

schreefin eerste instantie 'me eigen' in 

plaats van 'me'. Er zijn verder problemen 

met het geslacht: is het nu de of het 

ouderavond, en waarom schrijfje 

vergeten niet als vergeeten? (JG) 



Deel? 

Vastelavond & verkleedpartijen 
Auteur: Kitty Jansen 

. , Waanders Ult 
. "Neder/ands gevers 
I.S.m, het Nederlands Ope ~enthrum Voor VOlkscultuu. '... ... 

n ue tmuseum en h 
et Mee~ten~ Instituut 

Lees alles over carnaval, het feest van de omgekeerde wereId, 
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Krijgsman een eigen dialect ontwikkeld, met een Polderfriese inslag. (DB) 

Op de achteromslag: In 1968 verscheen een dialectindelingskaart van Jo Daan en D.P. Siok. Het 

verscheen met een grammofoonplaat a[s bijlage onder de titel Van Randstad tot landrand. (MI) 
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