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Ter introductie*
Thijs Pollmann

De spreker die ik kort bij u mag inleiden, was gedurende 24
jaar, tussen 1962 en 1986, hoogleraar in de Algemene Taalwetenschap. Hij heeft in die tijd zijn vakgebied zien uitgroeien
van een bijvak voor de talenstudies tot het centrale vak voor
bijna alle taalonderzoek. Hij heeft er voor gezorgd dat die ontwikkelingen in zijn vakgebied niet aan de Utrechtse universiteit
voorbij zijn gegaan.

Henk Schultink werd geboren in Amsterdam en ging naar
school op het Haags Gymnasium. Omdat het oorlog was en de
universiteiten gesloten, begon hij in 1943 aan een studie Nederlands aan de Haagse school voor taal- en letterkunde. Na de
oorlog zette hij die studie voort in Leiden. Na zijn doctoraalexamen werd hij lector Nederlands aan de universiteiten van
Kopenhagen en Aarhus. In Denemarken werd hij ook Deens
correspondent van de NRC.
Tussen haakjes, diegenen onder u die Henk Schultink al langer

kennen, maar nooit een journalist in hem hebben vermoed,
Henk Schultink bleek een bijzondere neus voor nieuws to hebben, in ieder geval voor wetenschappelijk nieuws. Hij was de

eerste in Nederland (en de tweede in de wereld) die de aandacht vestigde op het werk van de jonge Amerikaanse linguist
Noam Chomsky, een man die de taalkundige wereld op zijn
kop zou zetten; een man die een buitengewoon grote invloed
Thijs Polhnann is hoogleraar linguistiek, in het bijzonder de rol van de
taal in de humaniora, en opleidingscoordinator van de Studierichting Taalen Cultuurstudies/Algemene Letteren.
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zou uitoefenen op de ontwikkelingen in die taalkundige
wereld.

Terug in Nederland werd Henk Schultink medewerker in
Leiden en Amsterdam op bet vakgebied van de Algemene
Taalwetenschap, het vak dat zich bezighoudt met de algemene
principes die 'taal' beheersen. Toen Henk Schultink in Amsterdam werkte, ontmoette ik hem voor het eerst. Hij doceerde er

over de 'classics' van de taalwetenschap: het werk van De
Saussure en Bloomfield. Het was toen 1960. Dat Henk Schultink
bet in die werkgroep ook al over Chomsky heeft gehad, zoals is
opgetekend, kan ik me niet herinneren; maar dat zegt niet veel:
ik was in die jaren geen trouwe collegebezoeker.
In 1961 promoveerde Henk Schultink in Leiden op een proef-

schrift over de morfologie van het Nederlandse bijvoeglijk
naamwoord. Een jaar later volgde de hoogleraarbenoeming in
Utrecht.

Het proefschrift was in die tijd om meer dan een reden bijzonder. Ik ga die redenen bier niet allemaal uiteenzetten. Ik wil
alleen kort releveren dat het dus een morfologisch onderwerp
betrof. Onder de morfologie wordt in de taalkunde begrepen de
leer van de woordvorming, bet verschijnsel dat uit woorden of
stammen op regelmatige wijze andere woorden gevormd, samengesteld of afgeleid zijn. Henk Schultink onderzocht dit voor
de Nederlandse bijvoeglijke naamwoorden. Het gaat dus om de

verschijnselen dat in het Nederlands naast het woord zwak
zwakjes bestaat en naast fijn fijntjes; dat er naast een woord als
groot de vormen groter, groots, grootst, grootte, grootheid, vergroten, begroten, et cetera bestaan. Deze belangstelling voor woord-

vorming is Schultink onder wisselende theoretische gesternten
zijn hele wetenschappelijke leven trouw gebleven.
De faculteit waar Henk Schultink benoemd werd, was een faculteit die beheerst werd door classici, door historici, door geleerden op bet gebied van de oosterse talen, door musicologen

en kunsthistorici ook (het was de tijd waarin de universiteit
twee kunsthistorische instituten kende). Het was een eenzame
post daar in bet begin van zijn loopbaan. Er was een secretaresse, een bibliotheek en verder niets. Maar allengs kwamen er
meer middelen, meer medewerkers.

De taalkunde had zich in het negentiende-eeuwse door Duits-

land gedomineerde universum der wetenschappen een indrukwekkende positie verworven. Dat was vooral gebaseerd
op de ontdekking van de 'klankwetten', regelmatige klankverwantschappen tussen talen die een verklaring waren voor
taalverwantschap. Taalkunde was toen taalgeschiedenis en
taalgeografie.
In de twintigste eeuw volgde een herorientatie. Taal werd voor

taalkundigen als sociaal en psychisch functionerend systeem
belangwekkend. Maar de belangstelling ervoor was niet bijzonder groot. Het was een klein vakgebied. Dat veranderde
echter in de tweede helft van de twintigste eeuw. Toen ontstond er een min of meer helder theoretisch kader voor die
herorientatie in het werk van Chomsky, een kader dat voor veel
onderzoek zeer vruchtbaar bleek. Daarin wordt taal gezien als
een in de biologie van de mens verankerd vermogen.

Henk Schultink heeft over zijn eigen betrokkenheid bij deze
generatieve grammatica in het jaar van zijn aftreden in een interview het volgende gezegd:
De reden voor mij om het [Chomskyaanse] kader to
kiezen is geweest het inzicht dat de grote, en volgens
mij centrale stroom in de taalwetenschap, waar het
gebeurde, waar in de loop van de zestiger jaren de

grote ontdekkingen werden gedaan, en waar het
zicht op het verschijnsel taal in hoge mate werd verruimd, nergens in zo sterke mate aanwezig was als
daar. Het praten over psychologie of biologie, of hoe
dat dan ook heet, is ongetwijfeld hoogst interessant,
maar ik kan soortgelijk werk doen zonder die achtergrond, en zonder dat het in de praktijk [van het onderzoek] erg veel verschil maakt.

Het instituut waar Henk Schultink leiding aan gaf, groeide uit
tot een gezaghebbende groep taalkundigen die gegrepen waren
door de generatieve grammatica en Henk werd een promotor
met een faam die veel verder reikte dan Utrecht alleen. Hij begeleidde veel promovendi die medewerker waren in andere
Nederlandse universiteiten (en ook een enkele andere buiten-

landse). Hij gold een aantal jaren als de enige promotor in
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Nederland die bereid was proefschriften to begeleiden op het
gebied van de door Noam Chomsky ge'introduceerde generatieve grammatica. Ik wil graag getuigen - ik was inmiddels bij
Nederlandse taalkunde in Utrecht komen werken - dat de uitstraling van het Instituut voor Algemene Taalwetenschap op de
andere taalkundegroepen in de faculteit groot was.
Henk Schultink heeft zich ook in het vergadercircuit als bijzonder invloedrijk doen gelden. Ik denk niet dat er in die jaren een
taalkundehoogleraar of -lector in Utrecht kon worden benoemd
zonder dat Henk Schultink daar mede de hand in had. Hij was

lid van talrijke commissies zoals dat in officiele biografieen
heet, van de faculteit (jarenlang lid van de faculteitsraad), van
de Academische Raad, van de VSNU en van de Universiteit. Hij
vertegenwoordigde de letteren in de universitaire Adviescommissie Wetenschapsbeleid in zijn eerste samenstelling. Ik weet
zeker dat u, als u het genoegen hebt gesmaakt in een commissie

to hebben gezeten waar ook Henk Schultink deel van uitmaakte, dat u en zijn buitengewone betrokkenheid bij de zaak
waar het om ging, en zijn fabelachtige discussietechniek hebt
leren bewonderen: vlijmscherp, met een fantastisch gevoel voor
'timing'

Heeft Henk Schultink zich nooit met frivoliteiten beziggehouden? Een precaire vraag, maar in dit kader mag hij misschien

toch wel gesteld worden. Welnu, een van zijn allereerste
publicaties had betrekking op woordspelingen, 'de linguistische
grondslagen van het woordspel', en helemaal aan het eind van
zijn hoogleraarloopbaan heeft hij zich een keer laten verleiden
een kort praatje to houden bij de presentatie van een klein maar
fijn boekje over het dialect van de adel. Dat leidde prompt tot
een foto in Story. U hoeft dus niet bang to zijn, Henk Schultinks
bijdrage aan de reeks 'Grijze Wijzen` wordt er een met humor
en toch met distinctie.
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Het Nederlands in 2002
H. Schultink

Nederlanders die nadenken over hun taal en over het gebruik
dat ze daarvan maken, bestoken me als professioneel taalkundige bij voorkeur met een of meer van de volgende drie vragen.
Ten eerste: wat vind je van de spelling van het Nederlands?
Ten tweede: hoe zie je de toekomst van het Nederlands?

En ten derde: wat vied je van de verloedering van het Nederlands?
Van geen van deze drie vragen kan volgehouden worden dat ze
anno 2002 centraal staat in de belangstelling van de taalweten-

schap. Een solide basis voor iets wat aan een linguistische
communis opinio over de gestelde problemen doet denken,
ontbreekt dan ook. Bovendien schiet de vaderlandse linguistiek

al vele decennia tekort in publieke voorlichting, in verantwoorde popularisering van haar onderzoeksresultaten, ten
detrimente met name van het primaire, secundaire en belangrijke delen van het tertiaire onderwijs. Dat alles geeft me, onge-

hinderd door veel specifieke kennis van zaken, aanleiding u
van een aantal van mijn meer eigenwijze dan wijze priveopvattingen in dezen deelgenoot to maken, waarmee ik bepaald
niet wil pretenderen dat mijn denkbeelden allemaal origineel
zijn.

Laat me beginnen met de spelling, de orthografie. Ruim dertig
jaar geleden liet tijdens een informele discussie in dit academiegebouw een oprecht verontwaardigd, hooggeleerd bioloog zich
Dr. R. Bezooijen en mijn oud-studenten prof.dr. V. van Heuven en
dr. M. Trommelen dank ik voor hun waardevolle informatie.

7

- met een variatie op Clemenceau - de uitspraak ontvallen
dat hij de spelling van onze moedertaal een to ernstige zaak
achtte om die aan de neerlandici over to laten. Anders dan destijds kan ik dat nu eigenlijk wel met hem eens zijn. Rijst, bij-

voorbeeld in ontwikkelingslanden, de behoefte aan een verantwoorde, bruikbare alfabetisering van een nog niet eerder
geschreven idioom, dan bestaat er stellig reden de hulp van
taalgeleerden in to roepen. Beter dan wie ook zijn zij erin getraind een ideaal geachte 66n-op-66n relatie tussen klank en
letterteken to creeren. Daarbij hebben ze zich to wachten voor
overmatige detaillering, waaraan in de dagelijkse orthografie

geen behoefte bestaat. Of in het Nederlands de as van het
woord maar onder andere beduidend langer is dan die van mast
en of de k van kaal op een andere plaats in de mondholte gevormd wordt dan die van kiel laat de doorsnee taalgebruiker
koud, al horen dergelijke onderscheidingen wel in een fonetisch
alfabet thuis. Dat de officiele spelling van het Nederlands stellig
niet ten volle aan de 66n-op-66n relatie voldoet, laat al dadelijk
een geschreven woord als herleven zien. Daarin staat het letterteken e voor drie verschillende klanken. Omgekeerd wordt de
laatstbedoelde klank in andere woorden met heel andere letters
weergegeven, zoals lelijk, Mokum, avond, zuinig, een en a fortiori
't demonstreren. In het Frans en vooral in het Engels wordt die

66n-op-66n relatie nog veel frequenter doorbroken dan in het
Nederlands, terwijl kenners ons voorhouden dat bijvoorbeeld
de spellingen van Spaans en Fins het een-op-66n ideaal een stuk

dichter benaderen. Intussen is pedagogische en bovenal psychologische expertise vereist om to kunnen beoordelen in hoeverre zo'n 66n-op-665n spelling, onder andere met het oog op
snelle woordherkenning, voor schrijvers en met name lezers
inderdaad optimaal is. Verder mag niet onderschat worden hoe
sterk velen zich aan een eenmaal geleerde orthografie hechten.
Vooral literatoren scheren traditionele spellingsnormen nogal
eens over een kam met traditionele waarden en deinzen er dan

niet voor terug die met niet altijd even sterke argumenten
hartstochtelijk to verdedigen. Ook dit conservatisme, waarop ik
later terugkom, dient serieus genomen to worden.
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De onmiskenbare, zo goed als semi-permanente orthografische

turbulentie in Nederland en Vlaanderen - denk bijvoorbeeld
aan de n in koninginnensoep en de ontbrekende n in Koninginnedag! - leidt inmiddels tot een zekere, haast indolente berusting

in spellingszaken bij bet gros van de contemporaine taalkundigen. Moderne taalwetenschap in ruime zin beschrijft eerder
dan dat ze voorschrijft. Ze is veeleer de- dan prescriptief.
Een item op zich is bet Groot Dictee der Nederlandse Taal, in
1989 door Philip Freriks als bet Nationaal Dictee op de Neder-

landse televisie geintroduceerd, een programma dat zich in
bijzonder grote populariteit mag verheugen. Natuurlijk heb ik
er nets tegen dat men ernaar streeft correct to spellen. Integendeel! Keer op keer constateer ik met schrik hoeveel volwassenen die beter behoorden to weten, nog worstelen met d's en is
aan bet eind van hun geschreven werkwoordsvormen. Wil men
openbaarlijk wedijveren met anderen in zijn kennis van orthografische exotica - want daar komt de essentie van bet dictee

tegenwoordig op neer! - dan is mij dat ook best: bet houdt
weer een aantal eerzame medeburgers van de straat. Waar ik
me evenwel - en bepaald niet uit jaloezie - over verbaas, is
de bijna olympische verrukking waarmee media prestaties op
dit gebied ophemelen om maar to zwijgen over de vergelijkende evaluatie van bet Noord-Nederlandse en bet Vlaamse
spelonderwijs die daar soms uit voortvloeit. Evidente coryfeeen
in dit spellingscircus doen mij steeds weer denken aan fanaten

die - anders dan beroepshalve - bet spoorboekje grotendeels
of zelfs helemaal uit hun hoofd kennen en aan die achtenswaardige medegymnasiast die er ruim een halve eeuw geleden
geen been in zag alle hapaxen bij Homerus, alle hapax legomena,

alle slechts eenmaal in Ilias en Odyssee aangetroffen woorden

van buiten to leren, daarmee Nescio's "man die de Sarphatistraat de mooiste plek van Europa vond" in wonderlijkheid op

zijn minst evenarend. Want waarom zou men zijn geheugen
blijvend belasten met zaken die men incidenteel desgewenst
even in bet al dan niet elektronische Groene boekje kan opzoeken?

Met deze retorische vraag zou ik graag afscheid nemen van de
orthografie. Waar we als lezende en schrijvende taalgebruikers
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voorlopig het best mee gediend zijn, is naar mijn vaste overtuiging een ongewoon lange periode van rust aan het spellingsfront.

Slechts kort wit ik het probleem aanstippen hoe de kansen voor
het Nederlands in de toekomst to taxeren. Ik heb daar namelijk
geen flauw vermoeden van. Noch het relatieve optimisme van
socioloog A. de Swaan in zijn boeiende boek Woorden van de
wereld: het mondiale talenstelsel noch het pessimisme van anderen

kan ik dus onderschrijven. Alle speculaties over de ontwikkeling van de wereldpolitiek in het algemeen en die van de Europese Unie in het bijzonder, alsmede de consequenties daarvan
voor de status van het Nederlands, beschouw ik als pure koffiedikkijkerij Terugblikkend op het verleden kan ik slechts concluderen dat voor de externe, internationale positie van onze

moedertaal cruciale momenten als de Guldensporenslag in
1302, de val van Antwerpen in 1585, het debacle contra de
Britse kolonisten in Noord-Amerika anno 1664, het fiasco van
Napoleon bij Waterloo, de koloniale taalpolitiek in het voormalige Nederlandsch Indie en de geallieerde zege in de Tweede
Wereldoorlog destijds ook grotendeels onvoorspelbaar waren.
En wie had kunnen voorzien dat het Pools als taal in staat bleek
drie Poolse delingen to overleven?
Trouwens op veel kleinere, interne schaal geldt eigenlijk het-

zelfde. In 1924 publiceerde C.B. van Haeringen, prominent
neerlandicus, later in Utrecht hoogleraar in de Nederlandse
taalkunde, een befaamd artikel 'Eenheid en nuance in beschaafd-Nederlandse uitspraak'. Daarin noemt de auteur het
"onmiskenbaar" en zelfs "onafwendbaar" dat op niet al to lange
termijn: "ieder die beschaafd spreken wit, er naar streven zal,
welbewust al het dialectiese of to leren" (p. 66). Van Haeringen
ging daarbij uit van een toentertijd internationaal, ook voor
andere talen erkend criterium: "goed, d.w.z. beschaafd Nederlands spreekt hij, aan wie men niet horen kan, uit welk gewest
hij afkomstig is" (p. 65). Naar onze .tijd getransponeerd: het
Nederlands van mediagrootheden als Dieuwertje Blok, Harmen
Siezen, Frits Spits, Henny Stoel, Paul Witteman en Joop van Zijl!
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Van Haeringens norm voor wat hij destijds "beschaafd Nederlands" noemde (tegenwoordig veelal aangeduid als 'Algemeen
Beschaafd Nederlands' of afgekort als 'ABN') werd en wordt

het dichtst benaderd door ontwikkelde Randstadbewoners.
"Benaderd" zeg ik, niet "bereikt". Zelf zijn dergelijke Hollanders en Utrechters er in het algemeen van overtuigd volgens die
standaard to spreken. Voor afwijkingen hebben ze een scherp
gehoor. Dat ze zelf als Randstedeling to herkennen zijn, beseffen ze niet of deert hun evenmin: zij menen immers de norm in
pacht to hebben. Een norm die overigens nergens maar dan ook
nergens officieel, protocollair is vastgelegd zelfs niet in de gezaghebbende Algemene Nederlandse spraakkunst (21997) waaruit
ik citeer "Het antwoord op de vraag 'wat is goed Nederlands'
valt ... niet rechtstreeks uit de ANS of to leiden" (p. 24). Daarachter schuilt het denkbeeld dat iedere taalgenoot voor zichzelf

heeft uit to maken wat hij of zij als goed Nederlands wil beschouwen. Voor de een horen ook sommige informele of regionale varianten daartoe, voor de ander bepaalde archaische elementen ... en ga zo maar door. Docenten blijven onderdehand
opgescheept met het probleem waar op de glijdende schaal van
hij heb tot groter als de grens tussen 'fout' en 'goed' getrokken
moet worden.
Intussen bleef tot in de jaren zestig Van Haeringens uitspraakpredictie nauwelijks weerlegd. Toch maken we in de afgelopen

dertig jaar een verrassende renaissance van de Nederlandse
dialecten mee, zij het niet zozeer in het dagelijkse spreektaalgebruik als wel op het culturele vlak. Daarbij denk ik aan dialectgebruik in kerkdienst en bijbelvertaling, vooral in nietorthodoxe, protestantse kring. Verder denk ik aan toenemend
literair gebruik van dialecten, niet alleen in proza en poezie
maar ook in toneel en vooral cabaret en in teksten bij pop- en
andere, nog modernere muziek. Radio, televisie en cd's zorgen
voor ruime verspreiding.
Ook overheden bevorderen het dialectgebruik; de regionale
omroepen leveren een belangrijke bijdrage en geen zichzelf
respecterende provincie buiten de Randstad ontbeert nog een of
meer streektaalfunctionarissen. Het Fries, het Nedersaksisch en
het Limburgs zijn in de jaren negentig door de Nederlandse
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regering volgens het desbetreffende Europese Handvest als
regionale talen erkend. Een nominering van het Zeeuws is, voor
zover ik weet, nog in behandeling.

Deze niet voorziene heropleving van het dialect wordt wel
ge'interpreteerd als een reactie op de - misschien lang niet
steeds bewustgemaakte - angst dat regionale identiteit in een
nationale of zelfs Europese smeltkroes zal opgaan en verdwijnen, de angst zichzelf to verliezen. Streektaal wordt dan een
middel om de eigen sociale groep to identificeren. Een op zijn
mint even belangrijke factor acht ik het antiautoritaire klimaat
dat ook hier to lande in de jaren zestig en zeventig ontlook.
Van oudsher voelden en voelen behalve literatoren ook sommi-

gen in adellijke en andere aristocratische kring zich boven
gangbare taalnormering verheven: kunnen en kennen en liggen
en leggen worden niet systematisch uiteengehouden, z' n eigen
vervangt het oorspronkelijk Duitse leenwoord zich. Kortom,
graven motten geen motten zeggen maar maggen het wel. Toch zijn

dit dezelfde kringen waarin de woorden oma en opa - om van
opoe maar to zwijgen - vermeden worden ten faveure van het
gedistingeerder geachte grootmoeder en grootvader en waar om

dezelfde reden vruchten de plaats innemen van fruit (vgl.
A. Pauw van Wieldrecht 1985).

In de afgelopen twee, drie decennia heeft toenemende democratisering en informalisering tot gevolg dat niet alleen literatuur en adel zich bewust aan courante taalnormen onttrekken.
Vooral jongeren hebben geen boodschap meer aan wat zij nogal

eens zien als de elitaire grachtengordeltaal van West-Nederland: onder de leus "dat maken we zelf wel uit", "alles moet
kunnen". In radio en televisie worden ze op hun wenken bediend. En dan spreek ik nog niet eens over straattalen, de taal
van jongeren in etnisch gemengde groepen; over het Murks,
door jonge autochtone Nederlanders gesproken Nederlands dat
lijkt op het Nederlands zoals dat gesproken wordt door mensen
met Turks en vooral Marokkaans-Arabisch of Berber als moedertaal (vgl. J. Nortier 2001) of over s.m.s.-taal en -spelling.

Desondanks wordt er tot op de huidige dag in brede kring
soms alleen al op uitspraak fors gediscrimineerd. Een vorm van
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discriminatie die artikel 1 van onze Grondwet niet expliciet,
afzonderlijk vermeldt.
Al lijk ik of to dwalen, de grote lijn van mijn verhaal verlies ik
niet uit het oog. De vraag naar de toekomst van het Nederlands

voerde ons naar de onvoorspelbaarheid van die toekomst, intern geillustreerd aan de weer groeiende lokale differentiatie.
Die differentiatie geeft me op haar beurt aanleiding even terloops nog verder of to dwalen, namelijk naar de positie van het
Nederlands in Vlaanderen. Een gecompliceerde situatie die
Noord-Nederlanders doorgaans in opvallend geringe mate
bezighoudt en waar me dan ook vrijwel nooit commentaar op
gevraagd wordt.
Toch heeft Vlaanderen van de zeventiende eeuw of in zijn strijd
tegen het oprukkende Frans steeds ook voor ons Nederlanders

kastanjes uit het vuur gehaald en daarbij hebben we de Vlamingen niet of nauwelijks gesteund. Hoe dan ook, onder de
reele dreiging van voortschrijdende verfransing is taalstandaardisering in Vlaanderen, veel meer dan in Nederland, een
politiek probleem geworden. Vooropgesteld zij dat deze standaardisatie zich als gevolg van sterker lokaal particularisme
veel langzamer ontwikkelt dan bij ons. Bovendien staat de
vraag naar welke standaard gestreefd moet worden, volop ter

discussie. Stelt men zich - in de geest van de Belgische
Grondwet - op het standpunt dat Nederland en Vlaanderen
een taalgemeenschap vormen die Nederlands spreekt en woorden als ham, kapelletje, tanken en dossier met de to onzent gang-

bare uitspraak gebruikt? Of geeft men - zoals de spraakmakende meerderheid in Vlaanderen - op primair nationalistische gronden de voorkeur aan een eigen Vlaamse norm, met
name aan een eigen Vlaams lexicon, en spreekt men van hesp,
kapelleke, tanken met een a en dossier rijmend op bier? (vgl.
G. Geerts 1997). Actueel is daarnaast in Vlaanderen de notie

'tussentaal', die in informeel taalgebruik het midden houdt
tussen standaardtaal en dialect.

In het vervolg ga ik met een zekere uitvoerigheid in op de zogenaamde 'verloedering' van het Nederlands, een begrip dat ik
overigens gemotiveerd zal afwijzen. Deze afwijzing beargu-
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menteer ik aan de hand van drie typen verschijnselen, namelijk
van leenwoorden, van grammaticale fenomenen als hij heb en
hun liegen en van eigentijdse Poldernederlandse plus andere
uitspraakveranderingen. Ik begin met Ieenwoorden en maak
daarbij dankbaar gebruik van gegevens uit recente publicaties
van de Leidse indogermanist R.S.P. Beekes (1999) en vooral van
de slaviste N. van der Sijs (1998).
Menigeen ziet in een onmiskenbaar toenemend gebruik van aan

het Engels ontsproten termen in gesproken en geschreven Nederlands een ernstige aantasting van onze moedertaal. Dat talen
woorden aan andere talen ontlenen, is evenwel een universeel

en daarmee doodgewoon verschijnsel. Een niet al to ruwe
schatting maakt aannemelijk dat ongeveer 75% van de hedendaagse Nederlandse woorden aan allogene idiomen ontleend is.
Voor andere op dit punt onderzochte Indo-europese en nietIndo-europese talen gelden overeenkomstige percentages.
Daarbij is het wel zo dat deze leenwoorden zeker in het Nederlands veel minder frequent gebruikt worden dan de 'erfwoorden'. Dat zijn de woorden die van oudsher tot het Nederlands
behoren, die rechtstreeks uit het zogeheten Proto-Indo-europees afkomstig, geerfd zijn. Bovendien horen tot die erfwoorden alle Nederlandse nieuwvomingen die in later tijd via afleiding en samenstelling op basis van geerfd materiaal gevormd
werden en worden. Als voorbeelden van erfwoorden noem ik
eend, geit, koe, berg, beuk, wilg, arm, neus, oor, dag, sneeuw, zon,
horen, voelen, zeuren, zien, drassig, gek, onaardig, ellende en bolle-

tjesslikker. Leenwoorden, uit het Latijn en Frans zijn daarentegen onder andere avontuur, baron, boter, ezel, kaas, kar, kastelein,
koken, kopen, peper, poort, schotel, straat, venster en zak.

Blijkens tellingen op basis van de twaalfde druk van het driedelige Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal uit 1992

is de helft van ons lexicon van Romaanse, Latijns-Franse oorsprong. Aan het Engels is volgens dezelfde berekening slechts
7,6% van onze woordenschat ontleend. Een andere benadering
levert wat aanvullende resultaten op. De eerste vier pagina's
van NRCHandelsblad van 7 april 1994 bevatten 11.314 woorden.

Sommige van die woorden komen uiteraard ' meer dan eens
voor. Wordt ieder meermalen gebruikt woord maar een keer
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meegeteld, ongeacht hoe dikwijls het voorkomt, dan blijven er
2144 woorden over. Voor wie met deze terminologie vertrouwd
is: op de 11.314 word tokens vinden we slechts ruim 2.000 word
types. Van die 2144 een of meer keer gebezigde word types
blijken er 658 ofwel 30,7% leenwoorden to zijn. En van die
leenwoorden blijkt 82,1% van Romaanse en maar 7,4% van
Angelsaksische afkomst. Van de in totaal een of meer malen
gebruikte 2144 word types blijkt dus maar 2,3% uit het Engels
to stammen. Kijken we ten slotte nogmaals naar het totaal aantal van ruim 11.000 gebruikte word tokens op vier bladzijden
NRCHandelsblad, dan blijkt er 14% een Romaans verleden to
hebben en niet meer dan 0,8% een Engels. Bij overeenkomstig
onderzoek lag in De Telegraaf het percentage aan het Angelsaksisch ontleende word tokens een fractietje hoger dan in de NRC.
Ook in De Telegraaf bleek het percentage van oorspronkelijk
Engelse word types veel en veel lager dan dat van oorspronke-

lijk Romaanse. Al met al kunnen we - ik citeer opnieuw "dus best wat meer Engelse leenwoorden gebruiken" zoals
Beekes in 1999 provocerend in zijn afscheidscollege stelde.
Dikwijls zijn ze zelfs een noodzakelijke voorwaarde voor een
eigentijds, levensvatbaar lexicon.
Hoe dat ook zij, de verengelsing van onze woordenschat wordt

nogal eens sterk overdreven. Van actieve, puristische bestrijding is weinig heil to verwachten. Het is de letterlijk spraakmakende, taalgebruikende gemeenschap die de permanente
dynamiek van de moedertaal bij ons en elders stuwt ondanks
de conserverende rol die sommigen binnen die gemeenschap
zichzelf, ongetwijfeld met de beste en edelste maakbaarheidbedoelingen hebben toebedeeld. Levendig herinner ik me in
deze samenhang de verbeten energie waarmee uit vrees voor
een taalkundig "Holland annektiert sich selbst" velen vbbr en in
de Tweede Wereldoorlog tegen invloeden van het Duits to
velde trokken. Het genootschap Onze Taal dankte daaraan zelfs
in 1932 zijn ontstaan. De strijd was overigens vergeefs: destijds
intensief bestreden boosdoeners als hopelijk, Japanner (in plaats
van Japannees of desnoods Jap), middels (voor door middel van,
via), meerdere in de betekenis 'verscheidene', universiteitsprofessor, vaststellen in de betekenis 'constateren' en voorwoord zijn
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in het Nederlands van nu iiberhaupt niet heikel meer maar klip
en klaar salonfahig.

Voordat ik het al dan niet taalbedervende ofwel - verloederende karakter van ontlening ter discussie stel, richt ik me eerst

op niet door ieder gewaardeerde formaties als heb in onder
andere Johan Cruyffs Ieder nadeel heb s'n voordeel en hun in on-

der andere hun liegen. Hij heb is in oorsprong een typisch
Noord-Hollandse dialectvorm, concurrerend met hij het. Daarnaast komen in andere Nederlandse dialecten onder andere hij
heit en in het noordoosten hij hef voor. Hij heeft wordt in geen
enkel Nederlands dialect aangetroffen. Heeft is in oorsprong een
Zuid-Nederlandse schrijftaalvorm. In 1956 schreef de vooraanstaande dialectgeograaf G.G. Kloeke, aan wie ik ook in het onmiddellijk voorafgaande het nodige ontleende: "De vorm hep
hoort men trouwens vaak uit de mond van Haarlemmers en

Amsterdammers, die voor het overige niet bepaald onbeschaafd spreken. Ditzelfde geldt blijkens mijn ervaring o.a. ook

voor Zaandammers aan wier beschaving en intellectualiteit
men niet behoeft to twijfelen" (p. 12). In 2002, bijna een halve
eeuw na Kloekes publicatie, lijkt me hij heb in gesproken Nederlands met een understatement bepaald geen terrein to hebben verloren.
Zijn de hij heb-vormen pas na de zeventiende eeuw in gebruik
geraakt, nog veel recenter lijkt de doorbraak van de subjects-,

de onderwerpsvorm hun als in hun liegen. Toch schreef de
neerlandicus J.A. vor der Hake al in 1911 (p. 20) "Hun doen dat

niet hoorde ik meermalen in Haarlem", de stad waar Vor der
Hake toen woonde. Mogelijk is dit hun omstreeks 1900 in wat
tegenwoordig de Randstad heet, opgekomen. Eerdere mededingers als zullie en hullie heeft het intussen ver achter zich gelaten. Hun kan overigens ze in subjectfunctie. alleen vervangen
als ze naar bepaalde, to identificeren personen verwijst: Ken je
die figuren daar? Ze of hun woven hier al jaren. Het onbepaalde ze

met de betekenis 'men', als in ze beweren dat ... is niet door het
altijd identificerende hun to vervangen.
Wat mij betreft mag u heb- en hun-zeggers dan wel hun taalgebruik op culturele, intellectuele, morele, sociaal-politieke,
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vaderlandslievende of welke andere gronden ook volop verguizen of bewieroken, zolang u maar niet verkondigt dat het
Nederlands als gevolg hiervan bederft of verloedert. Daar is, en
wel om twee redenen, Been sprake van.
Ten eerste bestaat thans, nadat al ruim twee millennia geleden
Plato dit probleem in de Kratylos to berde bracht, onder taalkundigen de overtuiging dat de verhouding tussen klankvorm
en betekenis van woorden willekeurig, arbitrair is. De betekenis
van een woord vloeit in het algemeen niet uit zijn klankvorm
voort, zijn klankvorm niet uit zijn betekenis. Schijnbare uitzonderingen als onomatopeeen, klanknabootsende woorden A la
koekoek, zijn uiterst perifeer en per taal sterk uiteenlopend. In
samenstellingen als huisdeur en afleidingen als groenig en ondiep
is sprake van getrapte arbitrairheid. Voor leken is deze arbitrariteit soms moeilijk to aanvaarden. Velen onder u zullen zich de

afgezaagde anekdote herinneren over de Duitstalige - en het
fenomeen is stellig niet tot Duitstaligen beperkt - die het "kurios" vond dat Engelsen horse zeggen, Fransen cheval, Denen
hest, Italianen cavallo en Nederlanders paard, "dean es ist doch
ein Pferd". Een naam als walvis voor een N.B. in zee levend
zoogdier' wekt bijwijlen eveneens verbazing. Ook de verschijning van het woord digibeet op de voorpagina van ons eigen,
Utrechtse U-blad van 28 maart 2002 bracht commotie teweeg.
Digibeet is, op de manier van het woord brunch, samengetrokken uit de woorden digitaal en analfabeet en betekent onweerlegbaar arbitrair 'iemand die volstrekt onkundig is op het gebied
van computers, informatietheorie'. Het is niet alleen terug to

vinden in Battus' (= H. Brandt Corstius) recente Opperlans!
maar ook al in de jongste, dertiende uitgave van Van Dale Groot
woordenboek uit 1999.

Raak is in deze context Shakespeares -,velbekende uitspraak uit
Romeo and Juliet

a rose
By any other name would smell as sweet.

Evenzo is er niets in de betekenis die zij draagt in zij liegen, na-

melijk Verde persoon meervoud als onderwerp', waaruit de
klankvorm [z,ei] volgt. In dat licht is hun in hun liegen precies
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even willekeurig als zij in zij liegen. Hetzelfde gaat op voor heeft
en heb in hij heeft en hij heb, voor dan en als in groter dan contra
groter als et cetera, et cetera. En nog een stapje verder, ook voor
de klankvormen van de hierv66r besproken leenwoorden geldt

dat ze in hun relatie tot betekenissen even arbitrair zijn als de

klankvormen van erfgoed. De klankvorm van de autogene
woorden raam, uitverkoop, invloed en vat (krijgen op lets) is net zo

arbitrair als die van de in plaats daarvan veel gebruikte leenwoorden venster, sale, impact en grip.

Op grond van de arbitraire relatie tussen klankvorm en seman-

tische inhoud lijkt veel taalnormering op de tocht to komen

staan. Waarom zou men - binnen zulk taaldirigisme -als
grammaticaal onderwerp van liegen hun, of als werkwoordsvorm in de derde persoon enkelvoud heb afwijzen ten gunste
van zij en heeft en waarom prefereren nog altijd velen het inheemse uitverkoop boven het uitheemse sale? Het enige antwoord dat ik hierop weet to geven, luidt: op grond van een
alleszins respectabel, cultureel conservatisme, dat het echter op
de lange duur tegen de letterlijk spraak-makende, vrije-marktmechanica pleegt of to leggen.

Een tweede waarborg tegen taalverloedering biedt een van de

meest centrale hypotheses van de hedendaagse linguistiek.
Namelijk de hypothese dat iedere taal op alle niveaus van taalstructuur, dat wil zeggen van de afzonderlijke klanken tot en
met de opbouw van zinnen toe, uit een begrensd maar gevarieerd aantal universele mogelijkheden gekozen heeft en kiest.
Zo hebben bijvoorbeeld het klassieke Grieks, het Latijn en in

wat mindere mate het Duits gekozen voor een naamvalssysteem dat het Engels vrijwel geheel ontbeert, terwijl anderzijds de woordvolgorde binnen de zin in het Engels aan veel
stringentere regelmaat gebonden is dan in het Grieks en Latijn.
Deze cruciale linguistische hypothese laat zich ook op een andere, gelijkwaardige wijze verwoorden. Tot nader order lijkt de
veronderstelling gerechtvaardigd dat elk mensenkind bij zijn of
haar geboorte over de universele competentie, het universele
vermogen beschikt zich de taal van zijn of haar omgeving eigen
to maken. Daartoe staan alle potentiele spraakklanken, alle
potentiele vormen van woordbouw en alle potentiele zinstypen
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hem of haar dan in aanleg ten dienste. Daarmee wordt zeker
niet geopperd dat alles maar kan: van die universele potenties
maken even universele beperkingen mede deel uit. Kortom,
dankzij het universeel menselijke taalvermogen zouden u of ik,

waren we in Tanzania in een touter Swahili sprekende omgeving opgegroeid, op dit ogenblik even goed Swahili spreken

als we nu het Nederlands beheersen. Dat een dergelijke opvatting geen ruimte biedt voor verloederde talen zal zonder
meer duidelijk zijn. Toegespitst op heb en hun: met deze formaties op zichzelf is niets uitzonderlijks of decadents aan de
hand. Hij heb vertoont een simplificatie van het geijkte paradigma van 'tegenwoordige' persoonsvormen ik heb, jij hebt, hij
heeft, we hebben enzovoort, die nog lang niet zo ver gaat als het
Engelse I have, you have, he has, we have enzovoort of har in alle
overeenkomstige personen in het Deens. Hun liegen representeert een even gangbaar afschaffen van het onderscheid tussen
subjects- en objectsvormen van het persoonlijk voornaamwoord
als we kennen in de uitdrukking ons kept ons, bij het Franse nous

en vous, in Zuid-Nederlandse dialecten dat 'm valt, in het
Zeeuws ons bin zunig (J. van der Horst en K. van der Horst 1999,

p. 157) en in het Afrikaans ons boor. Navenante redeneringen
zijn op to zetten in relatie tot constructies als de aanwezigen
worden verzocht, het boek wat hij leest en groter als naast groter dan.

Of en zo ja wanneer heb en hun het zullen winnen van heeft en

ze, kan ik weer niet voorzien. Precedenten zijn er wel. In de

loop van de zeventiende eeuw werd het oorspronkelijke
persoonlijk voornaamwoord van de derde persoon u gemnter-

preteerd als tweede persoon en kwam dienovereenkomstig
naast u heeft u hebt op. Nog verder ging dit toen ook het
wederkerend voornaamwoord zich aanpaste: u hebt u vergist
naast u heeft zich vergist. Zelfs u heeft u vergist en u hebt zich vergist zijn vandaag, dunkt me, geaccepteerd.

Dat taal in het algemeen, en meer in het bijzonder het Nederlands in 2002, geen statisch maar veeleer een beweeglijk karakter vertoont, zal u hopelijk uit het voorafgaande of at veel eerder duidelijk geworden zijn. Tot nu toe heb ik dat vooral aan
woordgehelen gedemonstreerd. Maar oak pure klankaspecten
van taal zijn in dit opzicht illustratief. Speciale aandacht wordt
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de laatste tien jaar besteed aan een uitspraak van het Nederlands die systematisch afwijkt van wat we eerder ABN, Algemeen Beschaafd, hebben genoemd. De Nederlandse dialectoloog J. Stroop (1998), medefans van Han Voskuils Het Bureau
wellicht beter bekend als Flip de Fluiter, doopte deze variant
wat modieus Poldernederlands. Daarbinnen valt het meest de

uitspraak van de klinker op die met ei of 'lange' ij gespeld
wordt: opzij, vrijheid, feit. Die vocaal klinkt vooral uit de mond
van een bepaalde klasse jonge vrouwen als aai: opsaai, vraaihaait,
faait. Het is eigenlijk een zelfde uitspraak als die we van overeenkomstige klinkers in het Duits en het Engels horen: Wein,
Weib, Leib en wine, wife, life. Trouwens ook in de niet-stedelijke,
plattelandsdialecten van Noord- en Zuid-Holland is deze uitspraak gewoon.
Het verschil tussen de ei van het ABN en deze aai is dat bij de

aai via verlaging van de onderkaak de mond wijder geopend
wordt. Onze aai-zegsters verlagen ook de ui met als resultaat
een au: bauten, haus, taun. Deze verlaagde klinker doet op zijn
beurt sterk denken aan de gangbare klinker in jou, vrouw en kou

en is weer evenmin in het Engels en Duits onbekend. Op hun
beurt worden de klinkers van jou, vrouw en kou verder verlaagd
tot jaauw, vraauw en kaauw.

Stroop ziet het Poldernederlands meer als een sociologisch bepaalde groepstaal, een sociolect, dan als een geografisch begrensd dialect. Uit zijn onderzoek komt naar voren dat het in
eerste instantie wordt gesproken door ambitieuze vrouwen van
tussen de dertig en veertig die het "gemaakt" hebben in creatieve en artistieke beroepen, in wetenschap, politiek en kunst,

geen typische zakenvrouwen dus. Ze stammen uit verschillende delen van Nederland. Sommigen zijn in de Randstad

gaan wonen, anderen wonen nog in hun. geboortestad of
-streek. Maar ze spreken in hoge mate eender en stralen prestige uit in dit taalgebruik, dat dan ook op grote schaal door nog
jongere vrouwen wordt overgenomen. Onder mannen is het
veel minder in zwang: koploper is daar Paul de Leeuw: blaif
baai maai. Over herkomst, status en groei van het Poldernederlands moet nog veel worden uitgeplozen. Stroops verwachting
dat het "het Algemene Nederlands van de toekomst wordt",
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deel ik in ieder geval nog niet, al was het alleen maar omdat
iedere prognose over taalontwikkeling me - zoals reeds eerder
beleden - met argwaan vervult. Alleen al in het licht van de
arbitrairheid van het taalteken is er weer geen sprake van verloederd Nederlands.
Zelf word ik meer dan door het Poldernederlands gefascineerd
door een ander klankvormverschijnsel in onze moedertaal dat
opschudding verwekt, namelijk de plaats - of zoals tegenwoordig gezegd wordt - de plek van het woordaccent. Ter
illustratie begin ik met het aanhalen van een kennismakingsadvertentie uit NRCHandelsblad van 22 mei 1999 p. 47: "Vrij
aardige man ... zoekt ommevrouwige, niet kettingrokende
vrouw, die nog weet waar de klemtonen horen, ...".
In sommige talen heeft die klemtoon een vaste positie binnen
woorden. In het Hongaars en Tsjechisch valt het accent op de
eerste lettergreep van het woord, in het Pools op de een na laat-

ste, en in het Frans op de laatste. In het Nederlands kan de
plaats van de klemtoon - volgens overigens vrij waste, nogal
gecompliceerde regels - wisselen. Ik geef wat voorbeelden:
'huisdeur tegenover stad'huis; met wisselend accent maar met
dezelfde betekenis: de 'juffrouw liep op straat, dag juffrouw, dag

juffrouw Pieterse; met dezelfde klanken maar met wisselend
accent en wisselende betekenis: di'plomaatjes en diplo'maatjes; de
ene 'misdadiger is nog mis'dadiger dan de andere, meneer 'Hoogeveen

woont in Hooge'veen; met dezelfde betekenis: 'misschien in
Noordoost-Nederland en mis'schien in de rest van ons taalgebied; Prinsen'gracht in Amsterdam, 'Prinsengracht in Den Haag;
'Voorhout als dorpsnaam van het Leidse Bunnik, Voor'hout als
Constantijn Huygens' Haags Batava Tempe. Uitgesproken met
een oneigenlijk, naar voren gehaald accent, geeft Lange 'Voorhout Duitstaligen een merkwaardige impressie van onze straatnaamgeving. Zonder verder commentaar vermeld ik nog: ca'talogus naast cata'logus, magnetron naast 'magnetron, onder'zoeker
naast 'onderzoeker, (het) over'leg naast (het) 'overleg, Kopen'hagen
naast 'Kopenhagen, 'budget naast budget, cere'monie naast ceremonie, nar'cissen naast 'narcissen, 'notulen naast no'tulen, 'pagina
naast pa'gina, vagina naast 'vagina, uniform naast 'uniform, parameter naast parameter en nor'maliter naast norma'liter. Als aardig
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quizvraagje voeg ik daaraan toe: waarom hoor je nooit globa'liter?

Actueel is de observatie dat er in onze tijd een evidente neiging
onder Nederlandse taalgebruikers bestaat de klemtoon binnen

het woord naar voren, naar de eerste beklemtoonbare lettergreep to halen. Dit nu is vanouds een algemene tendens in
Germaanse talen, waarbij het Nederlands bepaald niet vooroploopt. Zo is het de enige mij bekende Germaanse taal waarin
binnen het Franse leenwoord cognac nog steeds de tweede syllabe het accent draagt.

Deze sprong naar voren van het accent frappeert mijzelf het
allermeest bij twee aardrijkskundige namen: 'Schiphol geboren
Schiphol en 'Noordzee voorheen Noordzee. Uit mijn Amsterdamse jeugd, zo'n zeventig jaar geleden, kan ik me niet herinneren

ooit 'Schiphol gehoord to hebben terwijl dat nu, zelfs uit de
mond van directeur Cerfontaine, de gangbare uitspraak is.
'Noordzee herinner ik me uit diezelfde periode alleen als ritmisch bepaalde, bijkans tegennatuurlijke eigenaardigheid in
P. Louwerses roemruchte Mijn Nederland. Ik citeer:
Waar de blanke top der duinen
Schittert in den zonnegloed
En de 'Noordzee vriend'lijk bruisend,
Neerlands smalle kust begroet,

Tegenwoordig is 'Noordzee vooral in weerberichten op zijn
minst een serieuze concurrent van het klassieke Noordzee. Vergelijk nog Radio-'Noordzee. Ritmedwang parallel aan die van de
vriend'lijk bruisende 'Noordzee vinden we ook in een bekend negentiende-eeuws straatlied:
Weg met die 'socialen,
Leve Willem III/de Willemien/Lucas Bols.

Naast tal van dergelijke, ogenschijnlijk wat ge'isoleerde ontwikkelingen vallen ook evidentere regelmaten op. Gangbaar is de
tegenstelling tussen dat pak is donker'blauw en een 'donkerblauw
pak, dat kanaal is on'diep en een 'ondiep kanaal, dat kleed is drie'hoekig en een 'driehoekig kleed. Bij gebruik als naamwoordelijk deel

van het gezegde, oftewel bij predicatief gebruik, ligt de klem-
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toon van deze bijvoeglijke naamwoorden niet op de eerste lettergreep; in gebruik als bijvoeglijke bepaling bij een zelfstandig
naamwoord, oftewel bij attributief gebruik, wordt het accent
juist wel op de eerste beklemtoonbare syllabe geplaatst. In de
afgelopen halve eeuw is dit onderscheid zich manifest over
nieuwe categorieen bijvoeglijke naamwoorden aan het uitbreiden, zoals u ook zelf zonder veel inspanning kunt waarnemen.
Die expansie betreft met name bijvoeglijke naamwoorden van
Franse origine, eindigend op Romaanse achtervoegsels met
oorspronkelijk Frans eindaccent, bijvoorbeeld financi'eel. Ge-

bruikt als bijwoord of predicatief, dat wil dus zeggen als
naamwoordelijk deel van het gezegde, handhaven ze in het
Nederlands meestal hun eindaccent: financi'eel was alles in orde,
zijn invalshoek was puur financi'eel. Bij attributief gebruik, dat wil
dus zeggen als bijvoeglijke bepaling, wordt de klemtoon heden
ten dage echter dikwijls naar voren getrokken: financieel spekta-

kel. Uit een groot aanbod geef ik nog een beperkt aantal door
mij geregistreerde voorbeelden: ze waren individu'eel verantwoordelijk, de opleiding was strikt individu'eel, 'individuele keuze, de behandeling was opti'maal, een 'optimaal aanbod, een 'adequate aanpak,
'spontane ontwikkelingen, 'katholieke jongeren, een 'impliciete keuze,
een 'prominente rol, het meest 'ambitieuze project, 'militair optreden,
een 'Palestijnse staat, 'calculerende analisten, 'Portugese kooplieden,
fictieve prijzen, een 'respectabele brouwerij en zo zou ik nog tamelijk eindeloos door kunnen gaan. Een preciezere afbakening van

de verzameling desbetreffende bijvoeglijke naamwoorden is
natuurlijk noodzakelijk. Over de verklaring van de onderhavige
verschijnselen is taalwetenschappelijk Nederland het nog niet
eens en datzelfde geldt voor het antwoord op de vraag of deze
stortvloed van accentverschuiving zijn hoogtepunt nog moet

bereiken dan wel alweer enigszins op zijn retour is (vgl.
M. Trommelen en E. Visch 1992 en.R. van Bezooijen 2000). In

elk geval is om de bekende redenen ook hier van taalbederf
geen sprake.

Ter afronding van mijn verhaal wil ik graag even terugkomen
op het door mij bij herhaling aangestipte conservatisme van

taalbewuste landgenoten en ik kies daarbij een sneerende
uitspraak van Rudy Kousbroek op de achterpagina van
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NRCHandelsblad de dato 21 juli 1999 als vertrekpunt: "Taalwetenschappers die nets weten to verzinnen om over to schrijven
hebben vaak de neiging de achterlijke mensheid nog eens uit to
leggen dat taalverloedering niet bestaat".
Voor Kousbroek en velen onder zijn taalgevoelige compatriotten is de moedertaal, het Nederlands, zoals zij dat Nederlands
geleerd hebben de spelling incluis, met reden een uiterst waar-

devol, cultureel erfdeel, dat ze met voortdurende aandacht,
pieteit en actieve zorg willen koesteren en behouden. Zonder
enige ironie: een ritueel patrimonium met een hoge aaibaarheidsfactor. De waarde van hun to bewaren normen is typisch
statisch: namelijk de simpele omstandigheid dat in hun optiek
die taalnormen er nu een keer zijn.

Een eigentijds taalkundige behoeft in traditiegebonden genegenheid voor zijn moedertaal op generlei wijze voor Kousbroek

en de zijnen onder to doen. Daarnaast kan hij er evenwel niet
blind voor zijn dat zijn moedertaal - net als alle andere, nog
Ievende talen - in permanente beweging en tegelijk immuun
voor zowel individueel dirigisme, opzettelijke be'invloeding als
voor verloedering is. Juist dat laatste perspectief van resistente
linguale rusteloosheid bepaalt de blijkbaar soms wat tegendraads ogende stellingname van de taalwetenschap.
De keuze voor uw eigen Nederlands in 2002 laat ik intussen
met een gerust geweten aan uzelf over.
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