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'§flhatever happened to the beautiful
people?
\flhere have they gone?
\Whatever happened to the beautiful
people?
How can we carry on?

De componist (dat was ik du$ ging
handenwrijvend achter de piano zitten
en was binnen een minuut klaar (en ik
neurie het wijsje nog wel eens, als ik
door de Kalverstraat loop). AIs u mij
niet gelooft, hecht u misschien meer

waarde aan de mening van HarrY Ban-

nink, die in een interview eens heeft

verzucht dat goedlopende regels voor
hem een schrikbeeld zijn. Kortom,
hier is de moraal van dit verhaal, oP

rijm nog wel:

Doe eens iets anders, zit niet zo vast aan

dactylus of trochee
Neem ze gewoon in een en dezelfde regel

eens alletwee.

Dit hele betoog staat natuurlijk op

gespannen voet met het eerder door

-ifg.g.u.t advies om bii het schrii-
ven van liedteksten altijd uit te gaan

van bestaande melodieën. Maar ik had

het nu speciaal tegen a) die vasthou-

ders die dat beneden hun waardigheid
vinden; b) de velen die, als puntje bij
paaltje komt, geen bestaande melodie
trnr"tt bedenken, of niet weten hoe

die verder ging; en c) Ivo de Wijs.

Het bovenstaande biedt mij een mooie
gelegenheid om nog eens terug te
Éorn1t, op een boude bewering die ik
vele, vele-afleveringen geleden gedaan

heb. Ik schreef (november 1988) half
uit balorigheid, half uit overtuiging
(maar ook in de stellige verwachting
dat het niemand zou opvallen) dat de

driekwartsmaat eigenlijk niet bestaat.

Nu zijn er nogal \vat mensen die geen

Weense wals kunnen horen zonder in
weemoed uit te barsten, en zodoende

is het aantal brieven waarin op hoge

toon geëist wordt dat ik nu eens af-

kom met een berviis voor mlln ge-

clurtde stelling, inmiddels gevaarlijk

dicht in de buurt van de twee geko-

men. zoclat ik vrees niet meer onder
een korte toelichting uit te kunnen.

§í.'lnu, elkc dri.'kq rrt\m.lJt'. 7..lu ie

kunncn zcgBen. it in fcirc tcn tst'e- o[
vierkwartsm aat rvaarbi j de afzonc'ler-

lijke halve of kwartnoten onderver-
deeld zijn in drieën. Het beu'ijs hier-

voor u,-ordt gcleverd door het feit dat

het aantal maten bij een wals nooit
een veelvoud is van clrie, maar altijd
van twee of vier. Probeert u hct m:rar

met Wien, Wien, nttr Du a/lein: u ztlt
ntt'rkr'n J.rr h.'t a.intll trllt.'n prcci.''
32 rs. Hier zijn cle eerste t\!ee regels,

met cle lettergrepe n \\,'aaroP de acht tel-

len van de twee vierkvu-artsnlaten vll-
1en cursief: Wien, Vien, nur Du tllein,
so//s/ stets die Stadt meiner Tiàume

selru'. Wat, u bent nog steeds niet over- -"
tuigd? Oké, dan bestaat de drie-
kri'artsmaat wè1.

Taalkundige of talige vaadigheden?

ProÍ. dr. G. E. Booii - hoogleraar Algemene taalwetenschap, Vrije Universiteit Amsterdam

In het oktobernummer van Onze Taal

1988 schrijft de taalkundige (of talige?)

fijnproever PCUdB: 'ik heb kei bonger

,n íh brb daar kei'uan genoten blijken
ook al tot de normale taalkundige uit-
rusting van adolescenten te behoren'.

Het gebruik van het bijvoeglijk naam-

*oood taalbwndige in plaats van het

hier bedoelde talige is een voorbeeld
van een in Nederlands taalgebruik
zeer algemeen verschijnsel: het ge-

bruik van een adiectief met de beteke-

nis'betrekking hebbend op de weten--

schap van x' in plaats van een adjectief

-.t à. betekenii 'betrekking hebbend

op x'. In hetzelfde nummer van Onze
Tàal schrijft opblz.145 de chirurg

J. Granaada dat 'het joodse volk' een

tegrip is'dat zijn etnologische dimen-
sielrde diaspora is kwijtgeraakt'. Hier
zouinplaats van etnologiscb mijns in-

ziens hèt woord etniscb gebruikt moe-

ten worden.

Aannemelijke verklaring
Zowel in geschreven als in gesproken

taal is dit verschijnsel wijd verbreid.
Men spreekt of schrijft bijvoorbeeld
over oncologische kwalen, karaktero-

logische eigenschappen, psychologi-
scÉe problemen, sociologische ver-

schijnselen, klimatologische omstan-

digheden, en demografische ontwikke-
lingen. Ook in wetenschapPelijke
tekiten vindt men dit euvel: taalkun-
digen spreken over fonologische ver-

r.Éij.rrè1"., waar fonische bedoeld

ziln, of over het probleem van 'de psy-

chologische realiteit van taalkundige
regels', in plaats van 'de psychische rea-

liteit van taalregels'.
\il/at is de verklaring voor deze ge'

woonte? Volgens sommigen is het een

symptoom van de vergaande vers/€ten-

sthappelijking van ons wereldbeeld,

*rrodoo. verschiinselen benoemd
worden in termen van de wetenschaP

die zich met die verschijnselenbezíg-
houdt. Ik geloof dat dit inderdaad een

factor is, maar er ziln ook taalstructu-
rele factoren die daarbii een rol spelen'

In de hierboven besproken voorbeel-
den taalkwndig en etnologiscb ziln er

alternatieve adiectieven voorhanden,
te weten talig en etnisch.In veel andere

gevallen is dat niet het geval: wat ziln
bijvoorbeeld de tegenhangeÍs van on-

coi lo gisch, k arak tero I o gisch en dem o gra-

fiscb? De denkbare adiectieven oncisclt,
"karahteraal 

en demotiscb komen in die

betekenis niet voor. Het veeivuldig ge-

bruik van adiectieven op -logisch en

-kundigzal dus ook te maken hebben

met het niet beschikbaar zijn van een

adjectief rnet de betekenis 'betrekking
hebbend op x'.

Er is wellicht nog een andere taalstruc-

turele factor in het spel. Ook bij een

andere klasse van bijvoeglijke naam-

woorden, de geografische, zien we een

overeenkomstige kloof tussen de vorm
en de beteke nís. Zoheeft Amerikaans
de morfologische (of morf(em)ische?)
structuur [[[Amerik]aan]s]' en s/e zou-

den dus als betekenis verwachten 'be-

trekking hebbend op Amerikanen',
terwijl de feitelijke betekenis 'betrek-

king hebbend op Amerika'is. We lei-
den zuike adjectieven dus af van de

naam voor de inwoners van dat land.

Men zou natuurlijk ook kunnen zeg-

gen dat hier een vorm van herinterpre-
iatie meespeelt: de opeenvolging van

de achtervàe gsels -aan + -s wordt op-

gevat als één achtervoegsel (suffix)
-aans. Analoog hieraan kunnen we
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stellen dat woorddelen als -logiscb en
-kundig geherinterpreteerd worden als

achtervoegsels om bijvoeglijke naam-
woorden van namen af te leiden.
Herinterpretatie kan overigens niet ai-
les verklaren . Brits vertoont dezelfde
overgang a7s Amerikaans: yan 'betrek-
king hebbend op inwoner' naar'be-
trekking hebbend op het land'. Maar
rn Brits is geen opeenvolging van ach-
tervoegsels.te. bekennen die voor her-
interpretatie in aanmerking komen.

Oplossingen
Het Nederlands biedt in vele gevallen
wei degelijk alternatieven voor de on-
juist gebruikte stapelvormen als karak-
terologisch en demografi.scà. We kun-
nen het bijvoeglijke naamwoord om-
schrijven met een woordgroep: in
plaats van demografiscbe ontwikkelin-
genkríjgen we dan ontuikkelingen in

de samenstelling en omvang pan de be-

volking. De omschrijving laat echter
meteen zíenwat het voordeel van de
woorden op -logiscb en -grafi.scb is: de
omschrijvingen worden lang en inge-
wikkeld.
'We kunnen de gewraakte biivoegliike
naamwoorden ook vervangen door
een samenstelling. We krijgen dan
le ara k te re i ge n s cb app en, k I im a at o m s tan -

digheden en taalaerscbijnselen. Dit aI-
ternatief voldoet in het algemeen wei,
maar niet voor demografische ontwik-
kelingen: bevolkingsontwikkeling ís
geen goed alternatief, omdat dat tot
misinterpretatie kan leiden, te weten
'de ontvzikkeling van de bevolking'.
Misschien moeten we dan toch maar
eens denken aan het creëren van adjec-
tieven als demotiscbl Helaas bestaat dit
woord al als aanduiding van een be-
paald Egyptisch schrift.

llove..r
Martin de Koning

Ik had er de Fransen niet voor aan-
gezíen, maar kennelijk kan ook Des-
cartes het tij niet keren. Miniac, je cra-
que!Ik heb het zelf gelezen, op de ach-
terruit van zo'n authentiek bestofte
deux-chevaux, in het pittoreske Bre-
tonse dorpje Miniac-Morvan. De be-
kentenislircratuur per autosticker. In
het land van Voltaire en Vian. Ook
daar aL. Er is kennelijk geen houden
meer aan; als een vloedgolf overspoelt
het ons. En het is zonder aanzien des

?voitures gelijkelijk verdeeld over Saab
'Turbo en Fiat Panda. Men heeft blijk-

baar een onbedwingbare behoefte den
volke kond te doen van het feit dat
men in Strijen woont (Strijen is zo!), er
een hond op nahoudt (I looe my
Dobermann!), wel aardig met poezen
kan opschieten (Ih ben een poezengek!)
of weleens een balletje slaat (Squasb
players do it against the uall!).

Hoe moet je dat nou toch verklaren,
die exhibitionistische behoefte om
wildvreemden per achterruit deelge-
noot te maken van je afwijkingen? Per-
soonlijk houd ik het op een interes-
sant taalkundig bijverschijnsel van de
ontzuiling.
Toen geluk nog heel gewoon was, s/as

het duidelijk waar je bij hoorde. Je was
.rooms, gereformeerd of Drees. Je zong

in het kerkkoor) zat op zaterdagkorf-
bal of bij de Jonge Natuurvorsers. Dat
sociologisch bedje hadden je ouders
voor je gespreid en daar had je maar in
te stappen. AIs je een erf had, had je
een hond, als je muizen had een poes,
en als je kind was een konijn. Maar je
plakte toch niet op je Fongers dat je
een poes had of aan korfbal deed? Dan
had je er ook wel op kunnen zetÍen
dat je aardappels at of twee knieën be-
zat.Díe dingen spraken toen voor
zichzelf. Kom daar nu eens om!Elsje
uit Den Haag woont inmiddels ge-

scheiden in Alphen aan de Rijn. Kees
uit Kootwijk is in Amsterdamvanzljn
geloof gevallen en doet nu rebirth the-
rapy, en mijnheer pastoor heet nu Sjef
en woont onwettig samen in een door-
zonwonlng.
Ik heb eens van iemand gehoord dat
Amerikanen die ver van hun geboor-

tegrond een streekgenoot ontmoeten,
zo iemand bijna doodknuffelen. Mijn
zegsman verklaarde dat uit het feit dat
datland zo immens groot is. §íie van
Florida naar Chicago moet verhuizen,
emigréért echt, met alle ontworte-
lingsgevoelens van dien. Daarom zijn
yankees natuurlijk ook zo dol op ma-
nifestaties die het wankele wij-gevoel
weer wat voeden: verkiezingsfeesten,
massale kerkdiensten.
Nou is Amsterdam-Iochem natuurlijk
San Francisco-New York niet, maar
op een Hollands schaaltje is er dunkt
mij precies hetzelfde aan de hand.
Men roept - ín deze verwarde tijden -
de andere dorpsbewoner, hondebezit-
ter of honkballer per sticker toe dat
men, Gode zíj dank, ook lid is van de
club. De autosticker als nieuwe
groepstaal. Een mens moet ergens bij
horen, nietwaar?

:EI !


