
Liefjes taaltheorie
Ik voel me pas leven als ik schrijf omdat ik makkelijker kan denken met een pen in mijn 
hand. Niet normaal natuurlijk 

 het lastige van een elektronische denkmachine is dat  je er alles vóór moet denken waarom zou je 
denken als je alles eenvoudig op kan zoeken.
Dat doe ik ook wel, maar in boeken . Dat is trouwens gezonder omdat je er af en toe voor moet 
opstaan om naar je boekenkast te lopen.

De werkkamer

mijn schrijfkamer meet drie maal vier, licht en helder. Op een Hongaarse Misjka, waarin rood-wit-
blauwe droogbloemen van ridderspoor, een hangend spiegeltje waar niemand ooit in kijkt maar dat 
desondanks een vrolijk gezicht is, op deze dingen na vind je hier niets wat – ik vergeet het groene 
Bokmaflesje met water waarin een tak hartvormige bladeren al wortel schiet, wat niet met schrijven 
heeft te maken.

De meeste boeken staan niet hier maar wel de naslagwerken met een zwaarklinkend woord. De lege
planken van mijn boekenkast, of het zijn planken van blik, want ik werk voornamelijk in 
Gispenstijl, liggen bezaaid met opengeslagen delen van mijn encyclopedie en dito woordenboeken 
groot en klein met krantenknipsels als bladwijzers. Op de vloer verspreid enige dunne stapels 
krantenpagina’s in hoofdzaak uit NRC-H en verder een paar kussens in een soort Bauhausstijl die ik
jaren geleden heb gemaakt van oude lappen en nieuwe restanten. Hoge stapels tijdschriften in de 
hoeken onder de glazen tafel waar bovenop weer andere stapeltjes papier. Deze beschreven of 
bedrukt, nog wit of al vergeeld voor wegwaaien behoed door oneigenlijke presse-papiers, 
waaronder, een met ongeldig verklaarde centen verzwaard verchroomd asbakje dat ooit in rubberen 
omhulsel een vooroorlogs) relatiegeschenk aan mijn vader is geweest van de een of andere 
autobandenfabriek.
Opzij van de tafel een stapel opbergdozen, gevuld met kladjes voor brieven Amyu, waar het niet 
van gekomen was
Maar de brievenstandaard, een spiraal van roodgelakt metaal, is leeg….

In plaats van brieven heb ik.  

 Mijn absolute prive heiligdom.. een paar stukken op de gangdeur, met van dat plakgom “buddies” 
puur om het plezier dat ik eraan beleefde.
Het ene bevat o.a. het gedicht van Campert senior “ rebel van mijn hart” het andere een spotprent 
van Reagan en het onderschrift “cut” pal boven een herdenkingsartikel voor een overleden IKV-er. 
Dat is nog lag niet zo grof als de manier waarop Spoor de ziekte van Reagan uitspeelt.

 De enige versiering hangt boven mijn stalen bureautje, een flauw aangekleurde prent die de haven 
van Rotterdam in 1615 voorstelt met daarachter het aanzien van de stad en in de wolken een portret 
van Erasmus. Dat komt uit een portefeuille met vooral reproducties van oude landkaarten, 
stadsplattegronden enzo die voor een ouderwetse noot onder het raam zorgt maar voor de rest ziet 
het er allemaal nogal modern uit.  Rechtlijnig, zwartwit – past bij het schrijven - , met schakeringen 
van gijs – de oude dag- en wat primaire kleuren hier en daar

Mondriaan had zich hier thuisgevoeld ware het niet dat de Stijl-eenheid midden op de vloer wordt 
verbroken door een onverzettelijk conservatieve fauteuil, zonder het minste ontzag voor Rietveld, 
bekleed met oud-bleu velours. Verborgen onder overhangende krantenpagina’ s een felgeel 
opgelakte stoof die ik gebruik als opstapje. Ik vergat nog het beton dat door mijn kinderen is belegd 
met lichtgekleurd tapijt.



De wanhoop, depressie , eenzaamheid

Met 65 jaren heb je alle recht op studie of zelfs werk verspeeld, dat levert mij een onzeker gevoel 
op

(8 aug 1985)

Waarom ben ik verstoken van nagenoeg elk sociaal contact. Een afschuwelijk leven, denk er vaak 
over om mijzelf te verhangen. Ik idioot!
Kon ik je gezicht maar zien
13 maart 1977Ik weet niet meer hoe lang het al duurt, maar ik heb dikwijls het gevoel aan paranoia 
te lijden tegenwoordig. En daar kan ik niemand over raadplegen maar ik krijg er wel aan een stuk 
door voor op mijn kop:
“ schiet nu eens op met dat schilderij”
“ je luistert niet naar me” enz.”

Ik ben OOK kwetsbaar

Ik heb U eens geschreven, dat ik u vertrouwde. Het moet u duidelijk zijn geweest dat het waar was 
ook, maar mogelijk niet hoe ongewoon dit was voor mij.
Ik vertrouwde u omdat ik had besloten in godsnaam IEMAND te vertrouwen, omdat je anders niet 
meer leven kunt. Ik was het finaal afgeleerd wie dan ook te vertrouwen.

En denkt u nu toch maar dat dit alleen maar dat dit alleen weer een velletje gevoelig papier is ofzo 
en dat het komt van iemand zonder hart en dat ben ik beslist niet. Ik gun u het beste

geestelijke castratie half-intellectuelen

Algemeen of middelbaar ontwikkelden, de half-intellectuelen en waarom niet ronduit halve-garen 
worden tegenwoordig geestelijk gecastreerd. Tegenwoordig meent met geen verstandig woord meer
over wat dan ook te kunnen zeggen, als dat ook maar een beetje buiten de beperking van het eigen 
vakgebied ligt. Maar er is een tijd geweest dat iedereen die geen analfabeet was, het aanzien had 
van een geletterde, en die tijden brachten meer beschaving kunst en wetenschap voort dan de onze.

Academici met vaste overtuigingen

er valt niet te praten met mensen die al lang van te voren hebben vastgesteld dat jouw inzichten het 
tegen de hunne moeten afleggen omdat zij bv. een drs. titel hebben

U denkt immers als een academicus. Ik daarentegen denk “onwetenschappelijk” , nee dat is niet het 
juiste woord..onbevangen. 
Voor allebei is dunkt me iets te zeggen en het ware te wensen dat een denker wetenschappelijk en 
tegelijkertijd onbevangen denken kon. Maar die twee , om zo te zeggen, disciplines zijn erg 
moeilijk te verenigen in een en hetzelfde hoofd 
Het blijft zo dat je een ander slechts met een zekere goede wil echt goed kunt verstaan. Is het 
ironisch bedoeld of anders? Het helpt dus ook als je de spreker kent.



Ik heb niets tegen de academie als instelling, noch tegen academici in het algemeen, integendeel ik 
luister graag naar hen. Zolang ze tenminste geen beroep doen op de de goedgelovigheid van het 
veracht gezond verstand van hun publiek
Ik ben ondanks mijn zeer fraaie cijferlijst op het diploma van de HBS B niet gaan studeren omdat 
mijn tekenleraar mij beschuldigde van een roeping voor de schilderkunst.
Hoe dan ook, ik heb geen universitaire opleiding genoten, maar wel veel nagedacht en waar 
sommige mensen meer weten dan zij begrijpen is het bij mij eerder omgekeerd. 
In het verlengde van mijn onvrede met de moderne kunst kwam mijn onvrede met het moderne 
huwelijk. Zo had ik wat  om over na te denken en dat deed ik minder oppervlakkig dan te doen 
gebruikelijk.

Met de school zei ik ook de taal vaarwel. Voortaan las ik alleen nog maar over kunst en een van de 
redenen waarom ik die boven de taal verhief was dat ik dacht dat kunstwerken anders dan talen, 
geen grenzen kennen.
Net als Rietdijk vond ik het naast elkaar bestaan van verschillende talen hoogst ondoelmatig.
esperanto
In Breukelen keerde ik mij helemaal van de kunst af om op te gaan in huwelijks en 
scheidingsperikelen waar ik een fulltime job aan had. 
In de overblijvende snipperuren zorgde ik voor huis en kinderen maar als ik niet kon slapen ging ik 
lezen Als ik niet meer kon lezen dacht ik oplossingen uit voor de vragen die het boek dat ik onder 
handen had bij mij had opgeroepen. 

Zo werden twee boeken bepalend in mijn leven: “evolutie en psychologie” van Bröcker  Hij had dit 
als een proefschrift bedoeld maar het werd geweigerd en hij stierf daarna vrij jong. En het tweede 
boek:  een etymologisch woordenboekje met een populaire inleiding van dr. J. de vries 

Bröcker, was zenuwarts en zette zich in voor de bestrijding van het misbruik van LSD. In zijn boek 
keerde hij zich tegen de Freudianen en tegen de “naakte aap” van Morris. Hij had het lef ook de 
heilige huisjes va de christelijke professoren niet te ontzien. Dat werd hem noodlottig. Hij had zijn 
praktijk opgegeven in de verwachting dat hij universitair onderzoek kon doen.

Het boekje van de Vries werd voor mij een uitdaging door diens geleerde zelfverzekerdheid waar ik 
des te harder o moest lachen toen ik zijn plaatsnamenetymologie eens goed onder de loep nam. 
Broekkerke zou kerk gebouwd in een moeras betekenen. En dit was nog niet de gekste verklaring.

Kunstanalytische overpeinzingen gaan in zekere zin ook over een taal, zij het in ruimere zin.

Alles bij elkaar kwam ik tot de conclusie dat de etymologische leer ook een evolutieleer was. Na het
doornemen van een paar linguïstische inleidingen begom ik mijzelf te vermaken met het ontwerpen 
van andere mogelijkheden, alternatieve systemen. Ik deed dat ‘s nachtes of in de gangen van de 
paleizen van justitie en kraste daarbij vele dikke schriften vol.

In die schriften staat veel wat ik moest verwerpen of alsnog moet verwerpen maar het alternatief dat
ik zocht en dat moest kloppen met de feiten heb ik via diverse luchtsprongen op de duur wel 
gevonden , al is het nog niet compleet.

Het vertrouwenwekkende is dat de goeie afleidingen uit het etymologisch woordenboek ,m veelal 
uit de taalgeschiedenis opgediept, op mijn maner  in beginsel ook buiten de taalgeschiedenis om 
gevonden kunnen worden.



Ik heb mezelf wat dat betreft eindeloos op de proef gesteld. Bovendien kreeg ik zo enig inzicht in 
de denkwijzen die in de taal verankerd liggen. Maar goed waar ik heen wil is dat de taal symboliek 
is.

Allengs ontwaarde ik een modern cultuurpatroon waarbij ik stuitte op wetenschappelijk 
vooroordeel, ingebouwde waarden, valse hypothesen, ingeburgerde denkfouten enzo voort.
Evenals u blijkbaar zag ik de gevolgen van de ene pseudowetenschappelijke misrekening na de 
andere, ook in de politiek al is het in de kunst nog veel duidelijker.

Aangezien alle wetenschappelijke specialisten samen voor dit algemene verschijnsel geen 
verklaring hebben, zou het weinig zin hebben gehad om die te zoeken langs de weg van de 
universitaire studie.

Om het in uw stijl te zeggen: ik heb het dus gezocht naar de natuurwet van progressiviteit, de 
tegenhanger van uw natuurwet van conservatisme.
Het zal u ongeloofwaardig in de oren klinken maar ik heb iets van belang gevonden.

Mijn beroep (ik was ooit “beeldend kunstenaar” en als zodanig aangesloten bij de BBK ) mede ter 
wille van man en kinderen verwaarloosd om mij te verdiepen in de achtergronden van de “creatieve 
evolutie”. Toen ik daar genoeg van had ben ik van de zogenaamde “vormentaal” en de ‘kleurentaal’ 
overgestapt op de eigenlijke taal, echter niet op de taalkunde. dus in plaats van het bestuderen van 
de kleuren en vormentaal de eigenlijke taal ter hand heb genomen.
Ik ben ook geen amateur taalkundige, maar het is ook MIJN Taal en soms zie ik er iets in wat 
niemand anders ziet
Als je iets niet goed door hebt, morrel je met de verkeerde sleutel. Om elkaar te verstaan is er niets 
dan taal (sic. Cruijff)
Natuurlijk zijn niet alle woordherleidingen in de gangbare etymologie onjuist.
Naast theorieën zijn  er namelijk de feiten
de bewaarde geschriften in verouderde of dode talen
en de verscheidenheid aan levende talen en tongvallen

In navolging van de biologen begonnen de linguïsten al die gegevens te verzamelen en als het ware 
onder een lopen te bestuderen en analyseren om ze vervolgens op duizend manieren te  
rangschikken en te beschrijven.

We weten nu precies waarom de Russen anders sissen dan de Duitsers en hoe je je kaken moet 
houden om in Engeland niet te klinken als een Schot maar het verschaft geen boeiend inzicht. 
Etymologie is een verlaten mijn. De nieuwsgierigheid echter blijft.

Mij ergerend aan het gepietepeuter van de fonetiek bedacht ik dat de gebruikelijke uitspraak van 
woorden volstrekt onbelangrijk is voor hun betekenis zolang zij maar herkenbaar blijven. De 
typische tongval is maar een bijkomstigheid. Ik besloot het tegenovergestelde te doen als  van de 
fonetici en alle klanken die zij binnen de hoofdgroepen klinkers, nasalen, labialen enz. 
onderscheiden over een kam te scheren menende dat het zo ook gegaan kan zijn in de oertijd. 
Verder vroeg ik me af wat het accent, het verschil in de plaatsing daarvan voor invloed heeft op de 
verandering van meerlettergrepige woorden bij slordig uitspreken. 

Voorts schafte ik het begrip homoniemen af en stelde dat alle betekenissen van een woord, hoe 
uiteenlopend ook wel van een en dezelfde historische betekenis afkomstig kunnen zijn (sic!!, 
gijzelaar gijzelnemer dader slachtoffer) daar de betekenis van woorden makkelijker verandert dan 
hun vorm.



Ik kwam ertoe woorden te beschouwen als reeksen van klanken die je als de vouwen van een 
harmonica op allerlei manieren in of uit elkaar geduwd kunt houden alnaargelang de plaatsing van 
het accent, de tongval.
(sic. kijk naar het Iers)
 
Toen ik las dat er alleen al in Nederlandse dialecten meer dan 100 woorden bestaan voor het  begrip
soep ging mij een nieuw licht op.  Een taal is opgebouwd uit synoniemen die de stof hebben 
geleverd voor de differentiatie van hun oorspronkelijke algemene betekenis. De oorspronkelijke 
symboliek  (sic. Denk ook aan wapens en vlaggen)wordt niet meer als zodanig gehoord of gelezen 
doordat zij verstard is, conventioneel geworden. Het blijft zo dat je een ander slechts met een zekere
goede wil echt goed kunt verstaan; Is wat gezegd werd  ironisch bedoeld of anders? Het helpt dus 
ook als je de spreker kent.
Zo gaat het immers nog steeds 
weliswaar niet of nauwelijks meer met de streektalen maar wel met de woorden uit de “vreemde” 
talen die wij overnamen.
Een happening is niet exact hetzelfde als een gebeurtenis
idem evenement
een ordinateur is in het Frans een rekenmachine, maar ook een computer

Voorts kreeg het woord in verschillende tongvallen- verschillen hingen soms samen met godsdienst,
beroep, stand, geslacht etc.
behalve een gewijzigde betekenis ook een gewijzigde uitspraak vooral als het vreemde woord was 
overgenomen uit geschreven taal.

Dit zijn zo een paar regeltjes maar voornaamste is historisch denken want taal is geschiedenis, 
overlevering.
Alan turing de kodekraker

Je kunt de geschiedenis nooit begrijpen zonder taal, noch omgekeerd. Wat ook: het begin is zoek 
dus de speurtocht moet je bij het einde beginnen, in het heden.
Evolutionisten doen dat niet, theologen trouwens ook niet.

Elk woord heeft in beginsel een onbeperkt aantal nevenvormen
en ook een onbeperkt aantal betekenissen en elke lettergreep of laat ik liever zeggen, klankgreep 
kan zover de betekenis ervan niet bekend is, iedere betekenis hebben of nog krijgen en dat is in elke
aan onze taal verwante taal zo.

De betekenis van de lettergreep wordt bepaald door haar plaats in het woord, waarvan weer 
hetzelfde gezegd kan worden in het gezegde waarvan het deel uitmaakt enzovoort.

Het vergelijken van woorden uit verschillende talen met nagenoeg dezelfde betekenis en daarbij een
overeenkomst in de klank, ofwel verschil van klank, dat evenwel tot overeenkomst wordt door de 
klanken , letters zeg maar, afzonderlijk van de ene taal in de andere te vertalen, en wel, volgens 
vaste regels, ondoelmatig is, althans weinig oplevert – ik denk zelfs dat het helemaal fout is.

De vergissing moet zijn veroorzaakt door het op de evolutietheorieën geënte nationalisme, dat de 
eigenaardigheden van een taal. Waaronder de landstaal werd verstaan, bepaald waren door ras en 
grondsoort. Oja, en de weersgesteldheid. Vandaar dat belangstelling min of meer verdacht werd  
toen bekend geworden was dat Hitler de oorlog had verloren.



Aan gezien naar trouwens historisch vastgesteld was, de landstalen waren ontstaan in het 
intercommunicale verkeer, en niet zomaar in het internationale, zou het niet minder zin hebben 
gehad, en heeft het dat nog steeds, de talen der oorspronkelijke staten, dat waren de steden, met 
elkaar te vergelijken.
Weliswaar is dat niet meer goed mogelijk doordat zij onderling vermengd zijn geraakt maar de 
reden om de woorden binnen een en dezelfde landstaal ook op te nemen in de vergelijking blijft 
bestaan. De kans op het vinden van overeenkomsten zou binnen de landstaal wel eens groter kunnen
zijn maar in de vorige eeuw werd het anders gezien.
Van de oorspronkelijke stadstaal was alleen nog het plat over en dat werd beschouwd als een 
degeneratieverschijnsel van de eigenlijke taal, wat het tot op zekere hoogt trouwens is, en het was 
nog niet in zwang gekomen dialectwoorden, laat staan het Bargoens in het onderwijs op te nemen.

De plaatselijke tongvallen ontwikkelen zich niet langer, wel bewaren ze nog uit het algemeen 
beschaafd verdwenen woorden en gezegden. Ik wil hier niet beweren dat er aan dialecten in het 
geheel geen aandacht werd geschonken, maar dat was gericht op de tongval, welk woord werd 
begrepen als een manier om tongklanken e.d. voort te brengen – men vertaalde blijkbaar elke 
lettergreep  afzonderlijk en daarmee uit. Wat verwaarloosd werd was na te gaan, hoe talen zich in de
levende werkelijkheid ontwikkelen. De taalkundige evolutie – leer topzwaar van de hypothesen, wat
natuurlijk kwam door …..????
volgende blaadje nr 3?????

zinnebeelden, emblemen, symbolen, kentekens berusten gewoonlijk op woord homoniemen en 
synoniemen.
Daarmee zou hun verstaanbaarheid beperkt blijven tot de taal van herkomst ware het niet dat veel 
van die woordspelingen vertaalbaar zijn en zodoende dus grensoverschrijdend.
De veelbetekenendheid van de woorden is omgekeerd evenredig met de eenvoud ervan

de precisering vraagt een veelvoud aan woorden, een rijkdom aan betekenismogelijkheden van bv 
heraldische tekens 
Voor de juiste uitleg dient de context en dat is de voorbije werkelijkheid waarop zij betrekking 
hadden bekeken te woorden
net als de tradities
trouwens traditie >>>> traduire>>>>vertalen

spreekwoordelijke gezegden, spraakgewoonten van het land kunnen helpen bij de opheldering.  
ik vergis me wel eens maar het rare is meer dat het er vaak aan ligt dat ik me nog te veel houd aan 
de schoolse , academische geschiedenis. Dat is een moeilijk vraagstuk: tot hoeverre je die los mag 
laten en aan de andere kant toch ook gebruiken.

Het slijten van de taal, dilettant

Volgens de wet van de harmoniserende communicatie slijten onbeklemtoonde lettergrepen af. 
Welke dat zijn dat hangt af van de tongval. Lettergrepen zijn voorwoordelijke woorden en woorden 
vaste gezegden in voorwoordelijke zin. Dat houd ik vol een tongval is een accent= accijns etc.
dialect delict
een dilettant was een vertaler een tolk
hij vertaalde de boventaal voor de dommen, voor de arme of eigenlijk voor de niet meer armen, de 
burgerij, boeken waren duur. Vorsten konden niet allemaal lezen.

Er was iets veranderd onderjan was bovenjan geworden en daarmee was diens taal geemancipeerd.
Die taal behoorde bij de diep verachte diligentia of nijverheid
in tegenstelling tot indulgence  of toegeeflijkheid (tegenover leenhorigheid) der intelligentia



taal van het evangelie

Jezus bezweek niet aan zijn verleiding zegt het evangelie
Wat je van het nieuwe testament moet denken – er zal gerust aan geknoeid zijn
Maar de taal konden ze niet vervalsen, de volkstaal niet. Omdat die niet van hogerhand werd 
onderwezen.
Niettemin kwam er een indrukwekkende verzameling naar plaats en tijd gerangschikte woorden tot 
stand en dat op zichzelf behoudt zijn waarde. Aan de etymologische verklaringen omtrent het 
ontstaan van die woorden zowel van hun betekenis als die van de klankverandering die zijn hebben 
doorgemaakt, ben ik steeds harder gaan twijfelen.

Ik ben onafhankelijk van alle etymologisch verklaringen of andere linguïstische wijsheid slechts 
met gebruik van veel woordenboeken en de taal als zodanig=d van voren af aan begonnen.
Niet eens met een doelgerichte opzet.
Ik prakkezeerde als ik niets te doen had
het enige dat ik van de etymologen overnam was het denkbeeld dat er uit de oorsprong van een 
woord geschiedenis te leren viel. Maar ik ging verder door geschiedenis en taal als onafscheidelijk 
van elkaar te zien.
Vooral van die geschiedenis wou ik meer weten.
De gangbare etymologie werkte soms op mijn lachspieren, en wilde ik dan verbeteren
Ik kon geen boek of krant meer lezen
ik zag alleen nog maar woorden....het werd een ziekte
de betekenis van een lettergreep wordt bepaald door haar plaats in het woordenboek de kans op het 
vinden van overeenkomsten van talen/woorden zou binnen de landsgrenzen wel eens groter kunnen 
zijn maar in de vorige eeuw zag men dat aan

Het vergelijken van woorden met nagenoeg dezelfde betekenis  uit verschillende talen en daarbij 
overeenkomst in klank ofwel verschil in klank dat evenwel tot overeenkomst wordt door die 
klanken, letters zeg maar, afzonderlijk van de ene taal naar de andere taal vertalen en wel volgens 
vaste regels, ondoelmatig is, althans weinig oplevert , – ik denk zelfs dat het fout is.
De vergissing moet zijn veroorzaakt door op evolutie geënte theorieën, nationalisme, dat de 
eigenaardigheden van een taal, waaronder de landstaal werd verstaan, bepaald waren door de 
grondsoort en het ras.
O ja, en  de weersgesteldheid. Vandaar dat belangstelling voor dit vak min of meer verdacht werd 
toen bekend werd dat Hitler de oorlog had verloren.

Aangezien, naar trouwens ook is vastgesteld door historici, de landstalen waren ontstaan door het 
intercommunicale verkeer, en niet zozeer door het internationale, zou het niet minder zin hebben 
gehad, en heeft het dat nog, de talen der oorspronkelijke staten, en dat waren de steden, met elkaar 
te vergelijken.
Weliswaar is dat niet meer goed mogelijk, doordat zij onderling vermengd zijn geraakt, maar de 
reden om de woorden binnen een en dezelfde landstaal ook in de vergelijking op te nemen, blijft 
bestaan.
De kans op het vinden van overeenkomsten zou binnen de landsgrenzen wel eens groten kunnen 
zijn maar in de vorige eeuw werd dat anders gezien. Van de oorspronkelijke stadstaal was alleen het
plat nog over en dat werd beschouwd als een degeneratieverschijnsel van de eigenlijke taal. Wat het 
tot op zekere hoogte ook wel is. Het was nog niet in zwang gekomen dialectwoorden, laat staan 
Bargoens in het onderwijs op te nemen.

De plaatselijke tongvallen ontwikkelen zich niet langer, wel bewaren ze nog



Het ontstaan van taal
12 april 1978
uitgangspunten
Taal als zodanig is geen gevoelsuiting
taal is geen evolutieverschijnsel. Dat wordt bevestigd doordat er gaan verband bestaat tussen taal en
rasverschillen
Taal is geen nabootsing van zintuiglijke waarnemingen , ook niet van natuurgeluiden. De woorden 
die een papegaai uitstoot lijken taal maar zijn dat niet. Een imitator die een koekoek vervalst heeft 
het woord kokoek niet nodig en het ids trouwens maar een beperkt taalgebied waarin de genoemde 
vogel “koekoek” roept. En het is niet gezegd dat de koekoek zijn taal aanpast aan zijn toehoorders. 
Zogenaamde onomatopeeen bestaan dus niet. Wel bestaat er de neiging om woorden , taalwaarden 
voor geluiden op imiterende toon uit te spreken. Vaak door ze te herhalen, soms gevarieerd . De 
tikkende klok tik-akt.

Hoewel taal in schrifttekens kan worden weergegeven is taal eigenlijk geen tekenstelsel ook al 
kunnen er wel gelijkwaardige tekenstelsels  Denk aan het Chinese bestaan, die toch niet vallen 
onder het begrip schrift.
Taal is in de eerste plaats geluid, voortgebracht door het menselijk spraakvermogen – al kan dat in 
beginsel ook bij dieren voorkomen - en met een door de gewoonte van het volk in kwestie bepaalde 
bedoeling / betekenis.

Wat de bedoeling van taal is is te zien aan kleuters die zich bezighouden met het zich eigenmaken 
van de moedertaal. Zij wijzen naar iets en spreken daarbij de naar van het onderwerp om 
bevestiging te krijgen. De naam vervangt de waarneming.

Wat de bedoeling van taal is is te zien aan kleuters die zich bezighouden met het zich eigenmaken 
van de moedertaal. Zij wijzen naar iets en spreken daarbij de naar van het onderwerp om 
bevestiging te krijgen. De naam vervangt de waarneming.

Het woord kan de waarneming niet  vervangen, d.w.z.  die niet in het geheugen terugvinden, als die 
waarneming nooit heeft plaatsgevonden.
Vandaar dat het verschil van levenservaring niet alleen samengaat met taalverschillen maar dat 
dezelfde woorden ook verschillend worden verstaan al naar gelang de omstandigheden waaronder 
zij worden gehoord of gelezen. Want in vergelijking met de van tijd tot tijd en van plaats tot plaats  
veranderende werkelijkheid is de taal betrekkelijk onveranderlijk. 

De taal geeft niet de werkelijkheid weer maar dat wat wij daarin onderscheiden. Welke zaken en 
dingen dat behelst hangt af van waar wij belang in stellen. In de regel is het eerste mamma en 
happie enzo. En dan! Taal is een mededeelzaamheid em een maatschappelijk verschijnsel, maar dan
wel van asociale aard.

Het aanleren gebeurt dus met het aanroepen van anderen en dat moet wel kenmerkend zijn voor het 
ontstaan van de taal zelf. Al heel gauw komt bijvoorbeeld opa in aanmerking en zijn paardje maar 
dan zijn ook plotseling alle oudere heren, mogelijk ook dames en zelfs minder oude “opa”.
 En alles wat aan opa is, is opa. Opa scheidt zich af van paardje, maar het paardje nog niet van de 
koe. Die is ook paardje. Paardje wordt ook in de omtrek van een afgehapte boterham herkend. Als 
het zusje Rietje heet, kunnen voorlopig ook alle meisjes Rietje heten.



De taal vergelijkt en onderscheidt gelijk op met haar gebruikers als het goed is- papegaaientaal was 
immers geen taal. 
Nu wil ik helemaal  niet zeggen dat een kind dat vliegen en kikkers gelijkelijk beesten noemt daar 
geen verschil in ziet maar toch zet het aan tot opletten en nadenken dat kleine potjes grote oren 
hebben. 
Maarten, nog op de kleuterschool, en al lang in bed, riep mij een keer bij zich om te vragen wat of 
“conjunctuur” was! Judith die stout was geweest en daarna de wonderbaarlijke uitwerking  had 
opgemerkt van  “het spijt me zo” deed een keer hetzelfde : “Mama wat is dat: spijt?” 

Dokters kunnen ervan meepraten dat kinderen zich heel gebrekkig uitdrukken maar het schijnt dat 
de taal  zelf toereikend is  om iedere gedachte, ook een gloednieuwe aan een ander te verstaan te 
geven- mits hij de ware jacob is natuurlijk. 

Als het niet anders kan is de manier om dat te doen: zinnen bouwen, en wel met in omloop zijnde 
woorden en gezegden
Het zijn taalregels die dit mogelijk maken, maar die regels verklaren niet de woorden.

Het is toch gek dat treize samenvalt met Treason.

Er zijn vroeger wetten opgesteld om het moeilijker te maken. De grammatica werd van hogerhand 
opgelegd. Ze zijn vaak net zo overdadig als de uit de tijd geraakte standentitulatuur met de 
bijbehorende beleefdheidsfrases.
Vermoedelijk is daarbij gebruik gemaakt van het naast elkaar bestaan verschillende grammatica’s 
behorend bij verschillende talen/dialecten. Landstalen werden immers min of meer toevallig uit de 
binnen de grenzen voorkomende samengesteld.
De verscheidenheid aan dialecten zou behalve door hun onderlinge afzondering ook aan opzet 
gelegen kunnen hebben. La parole betekende althans in Nederland ook “wachtwoord” en niet voor 
niets wordt er in het tegenwoordige taalonderwijs belang aan de zuivere uitspraak van de vreemde 
talen zowel als aan  een onzuivere van de eigen taal gehecht.
Het een is zo goed politiek als het ander. En de tijd kan niet ver meer zijn dat hier Harlems wordt 
onderwezen. In plaats van hoog-Haarlems.
Amsterdam had, heb ik wel een s horen zeggen meer dan 20 soorten plat. Dat lijkt me overdreven 
maar je zou het bijvoorbeeld kunnen verklaren uit het bestaan van de vroegre gilden en of buurten 
in de middeleeuwse burchten waar zo’n stad uit groeide.

Buiten de steden waren de messengevechten tussen de jongens van naburige dorpen onderling  nog 
zo gebruikelijk dat je kunt begrijpen hoe het er in de tijd van de hoekse en kabeljauwse twisten aan 
toe ging.
Dat was oorlog en in oorlogstijd kan het geweldig handig zijn als  dat juist die moffen die jou niet 
van spionage moet verdenken in  de gaten lopen omdat ze geen Scheveningse scheepsbeschuit 
kunnen bestellen. 

Het Kerklatijn  was netzo exclusief als dat van de universiteit of dat der Ladino’ s of de echte 
dieventaal ‘ Bargoens”  en dat van de Spaanse zigeunertaal het Kalo heet. Dat zou wel kunnen 
samenhangen met kabbala en cabildo, en met code.
Och wat doen de hippies of wat het nu weer wezen moet om van alle mensen een grote commune te
maken met de taal.
De Leidse bek, en ‘t spraakje zijn de laatste tijd niet meer zo gewild maar het academisch vakjargon
beleeft een bloeitijd.



Ook de politieke polaristie wordt door polariserend taalgebruik ondersteund, en welbewust

Als het juridische spraakgebruik dat niet verhinderde dan hadden we al die zoveelste rang 
advocaten helemaal niet nodig!


	Liefjes taaltheorie
	De werkkamer
	De wanhoop, depressie , eenzaamheid
	geestelijke castratie half-intellectuelen
	Academici met vaste overtuigingen
	Het slijten van de taal, dilettant
	taal van het evangelie


	Het ontstaan van taal

