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Voorwoord

Computers werken steeds meer met taal en er is steeds meer taal te vinden op
computernetwerken zoals Internet. Heel veel mensen schrijven weleens wat met een
computer en nog meer mensen lezen weleens wat op een computerscherm, al is het maar
het schermpje van de geldautomaat. Langzaam maar zeker leren computers bovendien
een beetje praten en een beetje luisteren. En langzaam maar zeker raken er ook andere
talen ingevlochten in het wereldwijde computernetwerk dan alleen het Engels: het
Nederlands bijvoorbeeld, en het Fries, en het Spakenburgs, en de boeventaal van de
verzekeringswereld.

Het kan mij niet snel genoeg gaan. Ik houd van taal en ik ben geïnteresseerd in
moderne techniek en waar die twee samen spelen, sta ik aan de zijlijn te juichen. Ik denk
dat de ontwikkelingen de laatste jaren de goede kant opgaan en ik ben blij dat ik het
allemaal meemaak. We beleven opwindende tijden.

Ik schreef de afgelopen jaren artikels over sommige ontwikkelingen voor
verschillende bladen. Voor dit cahier heb een paar van die artikels — uit Onze Taal,
Taalschrift, Emnet, Vaktaal, de Taalalmanak en Neder-L, het elektronisch tijdschrift voor
neerlandistiek — op een rijtje gezet, herschreven, geactualiseerd en soms samengevoegd.
Ongeveer de helft van de stukken is speciaal voor dit cahier geschreven. Samen geven ze
een overzicht van de stand van zaken.

Stukken in de krant over moderne technologie en nieuwe media gaan meestal over
problemen, bugs, fraude en pornografie. Niemand zou meer boeken lezen, de jeugd zou
zich alleen nog in symbolen uitdrukken. Voorzover iemand enige begeestering voor
Internet kan opbrengen, geldt deze vaak slechts één aspect: dat er (ooit, in de toekomst)
heel veel geld te verdienen zou zijn op de elektronische snelweg. Het wordt volgens mij
tijd iets anders uit te drukken als het over computers en taal gaat: enthousiasme en
optimisme.

Er bestaat namelijk ook een heel andere traditie in de computerwereld en op
Internet: één waarbij je dingen niet per se doet om er geld mee te verdienen, maar om
samen te werken, om met elkaar iets moois te maken. Sommige mensen schrijven geen
computerprogramma's om ze in grote kartonnen dozen voor veel geld aan anderen te
verkopen, maar om ze aan anderen cadeau te geven, zodat die anderen weer dingen
kunnen maken die ze aan weer anderen geven.

Taal is van iedereen. We zouden daarom die flair en die geest van wederzijdse hulp
moeten overdragen op de wereld van de taal. Ik zou willen dat er meer taalhackers
komen. Ik zou willen dat de taal uit handen genomen wordt van de schoolmeesters en de
grote uitgevers en in handen komt van ons allemaal. In de stukken in dit cahier leg ik uit
waarom ik dat wil, en wat er al bereikt is.

De laatste acht hoofdstukjes van dit boek beschrijven tachtig mooie, belangrijke en
interessante weblocaties over taal. Dit is een selectie uit de lijst die te vinden is op de
weblocatie van het Genootschap Onze Taal (http://www.onzetaal.nl/). Omdat Internet-
adressen snel veranderen, is het nuttig om die weblocatie te bezoeken. Deze wordt
namelijk bijna permanent bijgehouden; bovendien komen er bijna elke week een aantal
nieuwe verwijzingen bij naar grote en kleine weblocaties over taal.

Is het niet een beetje vreemd om een papieren cahier te maken waarin gepleit
wordt voor zoveel mogelijk taal op Internet? Welnee. Dat er zoveel mogelijk boeken en
artikels en gedichten en gesprekken via elektronische middelen beschikbaar moeten
komen, betekent niet dat er minder boeken zouden moeten zijn. De nieuwe media moeten
de oude niet vervangen, maar aanvullen. Er is nooit taal genoeg.
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1. Ik heb een ideaal

Ik heb een ideaal: dat alles over de Nederlandse taal en literatuur op een dag op Internet
staat. Ik houd van mijn taal en ik houd van onze literatuur. Ik zou willen dat ik alles wat
ik erover weten wil, thuis op mijn eigen computerscherm kon lezen; dat ik mijn laptop
maar hoefde aan te zetten en contact hoefde te zoeken met het netwerk om te weten wat
er bijzonder is aan de zin Werk ze! Om te kunnen horen hoe het West-Stellingwerfs ook
weer klinkt. Om een cursus moderne taalwetenschap te kunnen volgen en daarbij de
honderd belangrijkste artikels die onze taalkundigen de afgelopen eeuw geschreven
hebben, te kunnen lezen. Om de verzamelde werken van Vondel te kunnen doorzoeken
op het woord `liefde', en daarna op te sporen wat de oudste vindplaats is voor dit woord
in de Nederlandse literatuur. Om recensies te kunnen lezen van de nieuwe roman van
Renate Dorrestein, plus op zijn minst een voorproefje van die roman zelf. Om die roman
vervolgens te kunnen bestellen en een paar dagen later door de postbode aangereikt te
krijgen. Om te kunnen opzoeken wat de Nederlandse vertaling is van het Duitse woord
bedenkenlos.

Niets is gemakkelijker en niets is goedkoper via Internet te verspreiden dan
woorden. Een omvangrijke roman als Max Havelaar kun je in een paar seconden van
Nederland naar Australië versturen. Wie een openbare leeszaal op Internet bouwt, kan zo
dus in één keer de hele wereld bedienen: ook de emigrantenzoon die zijn hele leven in de
Verenigde Staten gewoond heeft en nu de taal van zijn roots wil leren kennen, en ook de
Praagse studente die weleens wil weten hoe het nu eigenlijk zit met die ingewikkelde
Nederlandse lidwoorden.

Feesten van Angst en Pijn
Een belangrijk deel van onze taal en onze literatuur is bovendien gratis, of zou dat in ieder
geval moeten zijn. Op het moment dat een auteur zeventig jaar dood is, vervallen zijn
auteursrechten: zijn boeken komen in het `publieke domein' en zijn voortaan van
iedereen. Wie de moeite neemt de eerste druk van de dichtbundel Feesten van Angst en
Pijn van Paul van Ostaijen in zijn geheel over te tikken, kan deze vervolgens in een boekje
afdrukken en proberen te verkopen; maar hij kan de resultaten van zijn tikwerk ook op
Internet plaatsen. Bovendien wordt veel werk aan onze taal en onze letterkunde gedaan
door overheidsdienaren, door wetenschappers die op een universiteit werken en hun geld
krijgen van de gemeenschap. Ik vind dat zij hun werk ook zoveel mogelijk in dienst
moeten stellen van de gemeenschap — en dus van ons allemaal. De woordenboeken en de
grammatica's die zij samenstellen, de leerboeken en de handboeken, de commentaren op
literaire werken en de wetenschappelijke artikels die zij schrijven, zouden zij waar
mogelijk vrijelijk ter beschikking moeten stellen aan iedereen die er kennis van wil nemen.

Een belangrijke eigenschap van elke menselijke taal is dat ze niets kost. Als ik wil
beledigen, amuseren of verhelderen, beschik ik over een instrument waarmee ik dat
allemaal gratis kan doen. Je hoefde al nooit tol te betalen om taal te gebruiken, behalve
dan dat je de afgelopen eeuwen veel geld moest investeren om een grote groep
medemensen te bereiken met een gedrukt boek, een film of een radio-uitzending. Door de
komst van Internet kan ook die laatste financiële barrière worden geslecht: wie toegang
heeft tot een Internet-aansluiting, kan iets op het net publiceren. Ik heb kennissen in Togo
die elke week een uur fietsen om een Internet-computer te bereiken, waarvandaan ze
wekelijks een privé-tijdschrift de wereld insturen via de elektronische post. Ik heb
kennissen in Nederland én in Amerika die dat tijdschriftje graag lezen.
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Er is nog wel een lange weg te gaan voordat de taal ook inderdaad gratis is, maar
gelukkig zijn er mensen die mijn ideaal delen. En gelukkig is er de afgelopen jaren door
sommige van die mensen een enthousiast begin gemaakt met de verwezenlijking van dat
ideaal. Vooral de laatste jaren gaat het hard. Eind jaren tachtig was het nog niet eens
mogelijk om over mijn ideaal te dromen — je had wel heel veel fantasie moeten hebben
om te kunnen voorzien wat er stond te gebeuren — en in het midden van de jaren
negentig deden veel mensen nog steeds nogal ironisch en sceptisch over de
mogelijkheden van Internet. Het gepraat over de nieuwe mogelijkheden van elektronische
publicatie werd afgedaan als een `hype' die `wel snel weer zou overwaaien', zodat we ons
weer konden richten op de uitgave van gedrukte boeken en papieren tijdschriften.

Ik geloof dat de tijd voor die badinerende toon voorbij is. De zogenoemde `hype'
zou nu toch inderdaad overgewaaid moeten zijn, maar de belangstelling voor Internet is
alleen maar toegenomen.

Aan mijn ideaal wordt over de hele wereld gewerkt. Merkwaardig genoeg zijn het
wel vrijwel altijd particulieren en bedrijven die dat werk uitvoeren. De overheid en de
door de overheid gefinancierde instellingen voor onderzoek en onderwijs hebben het
totnogtoe laten afweten. Om het Nederlands op het net lijken zij zich nauwelijks te
bekommeren.

Infrastructuur
Vooral de overheid zélf is erg zuinig met haar informatie. De Nederlandse Taalunie is de
overkoepelende overheidsinstelling van Nederland en Vlaanderen die alle taalpolitieke
zaken voorbereidt. Zij is een Vlaams-Nederlands miniatuurministerie en daarmee de
eerstverantwoordelijke voor de elektronische snelweg van onze taal. De Taalunie is onder
andere verantwoordelijk voor het Groene Boekje, en ondersteunt tegenwoordig onder
meer projecten die een `elektronische infrastructuur' van het Nederlands moeten bouwen:
databanken en andere instrumenten die het gemakkelijker moeten maken om computers
te produceren die Nederlands kunnen verstaan, lezen, schrijven en spreken (zie hoofdstuk
8). Nu heeft de Taalunie een eigen weblocatie en grootse plannen om deze weblocatie uit
te bouwen. Maar voorlopig is de hoeveelheid informatie die ze aanbiedt gering: een paar
brochures en een paar artikels uit haar eigen voorlichtingsblad. Niet eens: alle artikels.
Niet eens: alle besluiten die men neemt over taal- en cultuurbeleid. De weblocatie van de
Taalunie zou het trefpunt moeten zijn voor iedereen die belangstelling heeft voor onze
taal. Die doelstelling is nog lang niet bereikt.

Toch is zorg voor taal van oudsher een collectieve verantwoordelijkheid. De
Nederlandse en de Vlaamse overheid hebben jarenlang geld geïnvesteerd in
hulpmiddelen voor sprekers van het Nederlands. Taalkundigen hebben — met
gemeenschapsgeld — producten ontwikkeld zoals het Groene Boekje, de Algemene
Nederlandse Spraakkunst en het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Ik vind het
jammer dat de overheid deze producten vervolgens naar commerciële uitgevers heeft
gebracht. Zo is die informatie alleen beschikbaar voor degene die er veel geld voor wil
neerleggen. Terwijl de taal volgens mij van ons allemaal is.

Ik vind dat de zojuist genoemde middelen niets zouden moeten kosten. Ik vind dat
ze horen tot de openbare ruimte van een taal en een cultuur, die de overheid ter
beschikking moet stellen aan de burger. Ik vind dat de overheid de plicht heeft ervoor te
zorgen dat iedereen die dat wil toegang heeft tot de standaardtaal. Dat geldt zeker als de
beschikbaarstelling de overheid maar weinig hoeft te kosten.

Wetten
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Wat voor taal geldt, gold tot voor kort ook voor het wetboek. Iedere Nederlandse burger
werd geacht de wet te kennen en hij betaalde ook belasting om degenen die de wet
opstelden hun werk te laten doen. Maar diezelfde burger kon de door hem bekostigde wet
alleen leren kennen uit publicaties van commerciële uitgevers. De overheid heeft niet al te
lang geleden besloten een einde te maken aan deze stand van zaken. Zij zal voortaan zelf
alle wetten gratis ter beschikking stellen aan de burgers van ons land. Het medium dat
daarvoor gebruikt gaat worden, is Internet: het wereldwijde netwerk van computers
waarop iedereen die dat wil informatie kan plaatsen en waarop vervolgens alle
belangstellenden diezelfde informatie kunnen raadplegen. Dat lijkt mij inderdaad precies
het juiste forum voor kennis die iedere burger geacht wordt te hebben.

Belangrijk is vooral dat het netwerk relatief goedkoop is. Het beheer van
honderdduizenden pagina's tekst kost niet meer dan een paar duizend gulden per maand.
Dat betekent dat een elektronische uitgave via Internet voor iemand die veel informatie te
bieden heeft, relatief goedkoop is. Dat is een reden waarom de overheid het zich kan
veroorloven om zich los te maken van commerciële uitgevers bij de publicatie van de
wetboeken.

Liefdewerk
Wat met de wetten kan, moet volgens mij ook met taal kunnen. Het duidelijkste voorbeeld
vind ik het Groene Boekje. De betrokken overheidsinstanties hebben er op z'n minst
weinig aan gedaan om de indruk weg te nemen dat dit Groene Boekje voor de
verantwoordelijke taalgebruiker kracht van wet heeft. Volgens mij hebben die instanties
— zoals de Taalunie — dan ook de plicht dat boekje gratis ter beschikking te stellen. Dat
geldt zowel voor de zogenaamde Leidraad, het voorwoord van het boekje waarin de
regels worden uitgelegd, als voor de woordenlijst.

Maar de mensen die zo hard aan het Groene Boekje gewerkt hebben, moeten daar
toch voor betaald worden? Het is waar dat we het bij belangrijke publicaties als deze
moeilijk kunnen laten aankomen op liefdewerk oud papier. Zo'n boekje moet nu eenmaal
met zorg bewerkt worden en een zo hoog mogelijk niveau hebben. Het is volgens mij ook
helemaal niet nodig om het werk te laten doen door amateurs. Ik heb geen inzicht in de
manier waarop de geldstromen bij dit project precies gelopen zijn, maar in ieder geval is
de woordenlijst samengesteld door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Leiden.
Dat wordt voor zijn werkzaamheden betaald door de regering. De Leidraad is geschreven
door iemand die een keurige betrekking heeft aan een Nederlandse universiteit en die dus
ook betaald is door de overheid. Ongetwijfeld zijn er voor dit project allerlei gelden van
de ene overheidsinstelling naar de andere geschoven, maar dat doet weinig af aan het feit
dat al het geleverde werk gedaan is door mensen die er toch wel voor betaald zouden zijn.
Zo hoort het natuurlijk ook. Als er één gemeenschappelijk eigendom is, dan is het wel de
taal; als er iets uit gemeenschapsgelden mag worden betaald, is dat dus ook de taal.

Legitiem
Het Groene Boekje is een bestseller geworden, als drukwerk én op diskette, en dus zullen
de uitgevers — Sdu/de Standaard — er zeker aan verdiend hebben. Dat is volkomen
legitiem: zij zijn nu eenmaal commerciële bedrijven en staan in hun recht als ze geld
willen verdienen aan hun werk. Het is alleen maar de vraag of de overheid een dergelijk
project in de nabije toekomst nog moet uitbesteden aan een commercieel bedrijf. Volgens
mij is dat met de komst van nieuwe media zoals Internet niet langer het geval.

Jawel, maar de meerderheid van de taalgebruikers heeft toch helemaal nog geen
toegang tot dat Internet? Zij hebben toch ook recht op al deze informatie, en ze moeten die
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dan toch ook in een boek kunnen vinden? Dit lijkt mij geen bezwaar. Zolang er genoeg
mensen zijn die belang stellen in de officiële woordenlijsten, zullen er uitgevers zijn die de
elektronische bestanden van Internet willen halen om hen uit te geven. Als de markt van
boekenkopers groot genoeg is, is er waarschijnlijk zelfs meer dan één bedrijf dat de
woordenlijst wil publiceren. Deze bedrijven kunnen dan met elkaar concurreren wat
betreft de prijs, de duidelijkheid en de aantrekkelijkheid van de vormgeving, en zo
profiteert zelfs degene die geen Internet wil of kan gebruiken van deze hele gang van
zaken. Als er geen monopolie is, kan de prijs waarschijnlijk best omlaag.

Softwarebedrijf
Het Groene Boekje is misschien het meest voor de hand liggende voorbeeld, maar ik heb
meer wensen. Wie het imposante, pas enkele jaren geleden voltooide, Woordenboek der
Nederlandsche Taal wil raadplegen, moet nog steeds enkele honderden guldens
neertellen om een cd-rom te kopen. Ook de inhoud van dit elektronische Woordenboek is
goeddeels met gemeenschapsgelden op het genoemde lexicografische instituut in Leiden
gemaakt. Die cd-rom wordt door een commercieel softwarebedrijf gedistribueerd. Hij
bevat nog niet eens de volledige versie van het woordenboek. Toen het schijfje gemaakt
werd was de redactie van het papieren woordenboek namelijk niet verder gekomen dan
de letter w. Of er een bijgewerkte en betaalbare versie komt, is nog niet duidelijk.

Er zijn meer voorbeelden. Op dit moment werkt een groep mensen aan de
universiteit van Nijmegen aan een elektronische editie van de dikste grammatica van onze
taal, de Algemene Nederlandse Spraakkunst. Wat hoop ik dat ik die nog eens via mijn
eigen schootcomputer bereiken kan. Aan de universiteit in Tilburg wordt aan een
Engelstalige wetenschappelijke (en nog veel dikkere) grammatica over onze taal gewerkt,
en aan de universiteit van Wenen bouwt men aan een elektronische cursus zakelijk
Nederlands voor Duitstaligen. Wat hoop ik dat een buitenlander die dat wil over een paar
jaar met zelfstudie Nederlands kan leren.

Helaas zijn de meeste wetenschappers erg voorzichtig als het gaat over het delen
van hun bevindingen over onze taal met derden: oei! Zo dadelijk lopen ze met mijn
bevindingen weg!  Ik vind dat jammer.

Er moet wel geïnvesteerd worden, maar het gaat niet om grote bedragen. De
grootste investeringen zijn al gedaan, toen de inhoud van het Groene Boekje, de
Algemene Nederlandse Spraakkunst, en al die andere uitgaven werd samengesteld. De
overheid moet ervoor zorgen dat er een centraal punt komt, waar alle belangrijke
documenten en databanken voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Voor de wetboeken
gaat de overheid dat ook doen; de taalproducten zouden hierbij kunnen worden gevoegd.
De overheid moet ervoor zorgen dat al deze documenten zonder commerciële inmenging
kunnen worden samengesteld en vervolgens onderhouden kunnen worden. Taal is te
belangrijk om geld te kosten.

Particulier initiatief
Informatie over de Nederlandse en de Vlaamse taalpolitiek is er dus vooralsnog
nauwelijks te vinden op Internet. Ook voor informatie over de nieuwe spelling kunt u
veel beter ergens anders terecht dan bij de verantwoordelijke instanties. Er zijn tal van
particulieren die een veel uitgebreider en inzichtelijker informatiepunt over de
wijzigingen in de nieuwe spelling hebben opgezet. Een Nederlandse krant (de
Volkskrant) en een Vlaamse (De Standaard) bieden allebei een dossier met artikelen over
de spellingsperikelen. Toen de nieuwe spelling werd ingevoerd, stortte zich bovendien
vrijwel onmiddellijk een groep vrijwilligers op de samenstelling van een eigen nieuwe
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woordenlijst, die gebruikt zou kunnen worden door spellingcontroleprogramma's van
tekstverwerkers. Men ging uit van een al bestaande lijst, die gebaseerd was op een oude
druk van het Groene Boekje, en iedere vrijwilliger nam een aantal bladzijden voor zijn
rekening. (In hoofdstuk 19 staat een lijstje met verwijzingen naar nog meer weblocaties
over spelling.)

Particulier initiatief is overal het sleutelwoord. Voor dit cahier heb ik onder andere
de belangrijkste weblocaties over het Nederlands op een rij gezet. Daarbij viel me op dat
bij de meeste van die weblocaties de overheid en de universiteiten helemaal niet
betrokken zijn. Als we het van de reguliere, gesubsidieerde instellingen moesten hebben,
was er voor de liefhebber van de Nederlandse taal vrijwel niets te beleven op de
elektronische snelweg. De instellingen van wie je het meest zou verwachten, de
vakgroepen Nederlands aan de universiteiten, zwijgen in alle talen. In Leiden laat men
een paar dingen zien — de meeste documenten stammen uit 1995, toen er kennelijk
kortstondig enig enthousiasme voor het nieuwe medium was — en in Groningen, in
Utrecht en in Antwerpen zijn een paar enthousiaste individuen die in het klein iets maken
wat je in het groot zou willen zien gebeuren (de adressen van alle in dit hoofdstuk
genoemde weblocaties vindt u aan het eind van dit hoofdstuk). Een kleine groep
neerlandici van verschillende universiteiten werkt bovendien sinds een paar jaar aan een
elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek, Neder-L.

De best geoutilleerde vakgroep Nederlands is waarschijnlijk die in Wenen, die een
zeer fraaie verzameling pagina's aanbiedt. Bij alle andere groepen mogen we bij wijze van
spreken blij zijn als we kunnen lezen wat twee semesters geleden de spreekuren van de
docenten waren. Meestal bevatten ze alleen een of twee homepages van enthousiaste
medewerkers die iets vertellen over hun hond of hun verzameling cd's. Maar niets over
taal of literatuur.

Rommelig en gezellig
Wat dat betreft doet het middelbaar onderwijs het net ietsje beter. Her en der hebben
enthousiaste leraren Nederlands op hun eigen webpagina's, of op die van hun school,
informatie verzameld waar leerlingen en andere geïnteresseerden iets aan hebben: de
onvermijdelijke uittreksels van boeken, maar ook tips over de beste manier om een stuk te
schrijven. Een paar jaar geleden begonnen een aantal enthousiaste leraren van een Haagse
Daltonschool een `Digitale School'. De school heeft ook een 'vaklokaal' Nederlands, die
rommelig en gezellig is, zoals het hoort. Het klaslokaal wordt beheerd door twee leraren,
die al het benodigde werk in hun vrije tijd doen — en ook dat is weer een vorm van
particulier initiatief, waaraan de officiële schooladviesdiensten en alle andere
overheidsinstellingen nog lang niet toegekomen zijn.

Veel strakker en professioneler georganiseerd zijn natuurlijk de weblocaties van
grote — zij het particuliere — taaladviseurs. Woordenboekuitgever Van Dale bijvoorbeeld
biedt sinds bijna een jaar onder andere de mogelijkheid on line te zoeken in het
woordenboek Hedendaags Nederlands en biedt daarnaast regelmatig spelletjes en
taaltips.

Lezen
Wat voor taal geldt, geldt ook voor de literatuur. In Nederland opereert een Stichting
Lezen, een gesubsidieerde stichting die de jeugd aan het lezen moet krijgen. Het web zou
daar een mooi middel voor zijn, en deze stichting heeft dan ook een eigen weblocatie.
Helaas is deze locatie wel professioneel vormgegeven, maar verder nogal saai. De
voornaamste attractie wordt gevormd door een lijst met koppelingen — maar die lijst
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bevat maar weinig dingen die we niet al kunnen vinden op de lijst De Nederlandse
Letteren die de Amsterdamse antiquaar Piet Wesselman bijhoudt, al zo ongeveer sinds het
bestaan van een serieus Nederlandstalige deel van Internet.

De lijst van Wesselman was, tot hij een paar jaar geleden zelfstandig werd, te
vinden op een weblocatie die `het Schrijversnet' heet. Dat was opgezet door de uitgevers
van BulkBoek, de goedkope uitgaven van Nederlandse boeken — bekend werden vooral
de uitgaven op krantenpapier — voor Nederlandse scholieren. Het Schrijversnet is fraai
maar niet te overdadig vormgegeven, en heeft een eigen kleine redactie die wekelijks
zorgt voor literair nieuws en enkele vaste rubrieken. Naar eigen zeggen heeft de literaire
site ongeveer tienduizend bezoekers per maand.

Ook de andere, kleinere, projecten over Nederlandse literatuur op Internet zijn het
gevolg van particulier initiatief. Zo zijn er literaire tijdschriften zoals de Opkamer, Writer's
Block, de Brakke Hond en HeT en zo is er een groot archief van klassieke Nederlandse
literatuur van Karel ende Elegast tot en met Paul van Ostaijen, vernoemd naar de
vermeende Haarlemse uitvinder van de boekdrukkunst: het Project Laurens Jz. Coster
(meer daarover in hoofdstuk 13).

Pas heel recent begint ook belangstelling voor Internet te ontstaan bij de
academische wereld en bij de overheid. Een paar jaar geleden werd er in de vakbladen
van de letterkundigen hooguit een beetje gesmaald over de mogelijkheden van Internet:
de amateurs die het Project Laurens Jz. Coster droegen (en dragen), hadden vaak weinig
tijd en geld om zich te bekreunen om een heel nauwkeurige editie; hun streven werd
daarom met spot en hoon begroet. Er zaten foutjes in de teksten, letters werden verkeerd
gelezen, woorden en in een enkel geval zelfs hele zinnen werden overgeslagen. De
voetnoten en de inleidingen werden soms geschreven in een taal die de redactie van de
gevestigde wetenschappelijke tijdschriften hun wenkbrauwen had doen fronsen. Dit alles
zagen de academici als een bewijs voor de onbruikbaarheid van Internet, waarlangs alleen
primitieve rommel verspreid werd. Deze critici zagen over het hoofd dat iedereen een
elektronische tekst op zijn eigen computer kan binnenhalen en verbeteren en dat elke
slechte elektronische tekst dus de basis kan zijn voor een goede.

De laatste jaren gaat het beter. Binnenkort gaat waarschijnlijk een groot
wetenschappelijk project van start, dat elektronische versies van de Nederlandse
literatuur moet gaan verspreiden. Ik hoop dat dit project heel succesvol wordt en ik hoop
vooral dat het niet ten prooi valt aan het misverstand dat we dingen moeten maken die
`verkocht' moeten worden aan de markt. Volgens mij moeten we dingen maken die
geschonken worden aan de mensheid. (Zoals er nu een groep geleerden bezig is een
nieuwe uitgebreide geschiedenis te schrijven van de Nederlandse literatuur: wat zou het
mooi zijn als die op Internet kon staan, met verwijzingen naar de plaatsen op het net waar
alle teksten daadwerkelijk gelezen konden worden!)

Dollartekens
Vijfduizend talen zijn er op de wereld. Volgens de Amerikaanse taalkundige Geoffrey
Nunberg worden er daarvan ongeveer zestig gebruikt in de nieuwsgroepen op Internet:
van het Tsjechisch tot en met het Swahili, en van het Hongaars tot en met het Esperanto.
Ook het Nederlands behoort sinds jaar en dag bij de virtuele eredivisie van het
taalgebruik. In onze taal verschijnen elke dag enkele honderden, zo niet duizenden,
berichten op Internet.

Ook aan webpagina's in onze taal ontbreekt het niet. Ettelijke miljoenen pagina's
moeten er al zijn: van grote en kleinere bedrijven, van particulieren, van non-profit-
organisaties, en zelfs van de overheid. Maar vooralsnog beperken de meeste van deze
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pagina's zich tot informatie in het Nederlands. Naar informatie over onze taal, of over
onze literatuur, moeten we nog met een lantaarn zoeken.

Terwijl vrijwel niemand nog ooit aan Internet verdient, schijnen de meeste mensen
dollartekens te zien als ze aan webpagina's denken. Natuurlijk moet er brood op de plank
komen. Maar ik geloof dat we ons tegelijkertijd ook moeten inspannen om de wereld te
kunnen laten delen in wat we te bieden hebben: onze taal en onze cultuur.

Ik heb een ideaal en ik probeer aan de verwezenlijking ervan te werken. Aan een
aantal van de initiatieven die ik hierboven noemde, werk ik mee. Ik ben wetenschapper, ik
ben taalkundige en ik houd van mijn vak en van mijn onderwerp. Zóveel dat ik die liefde
met zoveel mogelijk mensen wil delen. Omdat er een paar jaar geleden nog nauwelijks
iets was, ben ik zelf maar begonnen. Ik bouwde bijvoorbeeld in 1995 het al genoemde
Project Laurens Jz. Coster, omdat ik zelf graag zoveel mogelijk teksten bij elkaar had die ik
met de computer gemakkelijk kon doorzoeken. In 1997 werd ik webredacteur bij Onze
Taal en bij de elektronische nieuwsbrief voor de neerlandistiek Neder-L. In de zomer van
1999 kwam ik in dienst van het Meertens Instituut, een onderzoeksinstituut voor de
Nederlandse taal en cultuur. Daar begon ik ook mee te bouwen aan een weblocatie. Voor
Onze Taal maak ik onder andere een lijst met plaatsen op Internet waar informatie over
het Nederlands kan worden gevonden. Die lijst groeit iedere week, want iedere week
komen er nieuwe mensen die enthousiast worden en inzien wat je met Internet kunt doen.
Iedere week wordt Internet goedkoper, groter, interessanter. Ik heb een ideaal en het komt
steeds dichterbij.

---
Internet-adressen van in dit hoofdstuk genoemde weblocaties
Leiden: http://www.leidenuniv.nl/
Groningen: http://www.rug.nl/
Utrecht: http://www.uu.nl/
Digitale School: http://www.digischool.bart.nl/
Van Dale: http://www.vandale.nl/
Onze Taal: http://www.onzetaal.nl/
Stichting Lezen: http://www.lezen.nl/
De Nederlandse Letteren: http://www.letteren.nl/
De Opkamer: http://www.opkamer.nl/
Writer's Block: http://www.writersblock.net/
De Brakke Hond: http://www.brakkehond.be/
HeT: http://www.dse.nl/~het/
Album: http://www.album.nl/
Laurens Jz. Coster: http://www.dds.nl/~ljcoster/
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2. Schrijven voor de kijkcijfers

Wie webredacteur wordt, begrijpt ineens waarom mensen bij de publieke omroep zo
gefascineerd zijn door kijk- en luistercijfers. Ik heb de afgelopen jaren een paar
weblocaties gemaakt en beheerd — dat wil zeggen, ik heb openbare plaatsen op Internet
aangelegd waar iedereen die dat wil, informatie kan vinden over taal en literatuur. Zo'n
weblocatie moet leven. Je kunt niet een verzameling informatie op een computer plaatsen,
die computer op Internet aansluiten en dan de rest van de tijd met je armen over elkaar
gaan zitten wachten totdat de bezoekers toestromen. Zelfs als er een tijdelijke stormloop
zou ontstaan, komen veel bezoekers niet snel meer terug. Van mensen die terugkomen
moet je het hebben, al is het maar omdat het precies die mensen zijn die hun
enthousiasme voor een weblocatie met anderen zullen delen. Om je bezoekers te laten
terugkeren, is doorlopend onderhoud nodig. Niemand komt ooit terug op een weblocatie
waaraan voor het laatst iets veranderd is op 25 augustus 1995.

Een webredacteur is verantwoordelijk voor die inhoud en moet er dus ook voor
zorgen dat de locatie vaste bezoekers krijgt. Om te zien of hij zijn werk goed doet,
beschikt hij over dagelijkse kijkcijfers. Elke keer als iemand een webpagina opvraagt,
wordt die aanvraag geregistreerd.

De computer die de pagina's levert, verzamelt elke keer dat er informatie wordt
opgrevraagd, aardig wat gegevens over de potentiële lezers. Die gegevens worden door
die computer één keer per dag — meestal diep in de nacht — verzameld en tot een
rapportje verwerkt dat de webredacteur de volgende ochtend op zijn beeldscherm vindt.
Stel: een klant bij de Internet-aanbieder Euronet bekijkt op zijn vrije avond wat
webpagina's van woordenboekenuitgever Van Dale. De webredacteur van Van Dale weet
dan de volgende ochtend dat er een klant van Euronet uit Nederland langs gekomen is,
welke pagina's hij precies heeft opgevraagd, en in welke volgorde hij dat deed. Bovendien
kan hij zien welk computerprogramma er gebruikt is om die pagina's te bekijken, welke
versie van het besturingssysteem Windows de bezoeker gebruikt, en vanaf welke
Internet-pagina hij naar Van Dale is doorverwezen. De enige informatie die de
webredacteur niet kan achterhalen is wie de bezoeker precies is. In ieder geval kan hij dat
niet zonder medewerking van de Internet-aanbieder, in dit voorbeeld Euronet. Als dat een
net bedrijf is, zal het dergelijke informatie alleen aan derden verstrekken als de klant een
ernstig misdrijf heeft gepleegd via het netwerk.

Nu is die extra informatie over wie er precies de weblocatie bezocht heeft ook
helemaal niet nodig. De dagelijkse statistieken zijn zo al verslavend genoeg. Ik stel me
voor dat ze dat voor een medewerker van een televisieprogramma ook zijn. Voordat je 's
ochtends aan het werk gaat, werp je even een blik op de kijkcijfers. Het heeft misschien
helemaal geen zin om dat echt elke dag te doen — van dag tot dag verandert er niet zo
vreselijk veel in het gedrag van mensen — maar toch kun je het niet nalaten: hoeveel
succes heeft dat nieuwe berichtje van gisteren? Waren er ondanks de voetbalwedstrijd en
het mooie weer 's avonds toch nog genoeg mensen die even naar dat fraai vormgegeven
nieuwe onderdeel kwamen kijken?

Als het goed is, stijgt het aantal bezoekers voortdurend. Het aantal mensen dat een
Internet-aansluiting heeft, groeit al jarenlang razendsnel. Bovendien zijn oudere
weblocaties beter `ingebed' in de rest van Internet dan nieuwe. Hoe ouder een weblocatie,
hoe meer mensen op andere plaatsen op Internet ernaar verwijzen, en hoe groter de kans
dat mensen er toevallig langskomen. Bovendien groeit als het goed is het aantal vaste
bezoekers ook. Oude vaste bezoekers blijven komen, daar zijn het vaste bezoekers voor,
en nieuwe vaste bezoekers melden zich elke dag. Dat doorlopend groeien van de
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weblocatie — als je een serieuze weblocatie goed bijhoudt, verdubbelt het aantal
bezoekers elke tien maanden — verhoogt het genot van de statistiekverslaafde.

Er schijnen Amerikaanse Internet-tijdschriften te zijn waarvan de medewerkers ook
iedere dag een overzicht krijgen van het succes van hun artikels, afgezet tegen de
resultaten van hun collega's. Als je dat elke dag overkomt, krijgt het na verloop van tijd
ongetwijfeld invloed op je manier van schrijven. Wie wil er niet liever vijftienduizend dan
tienduizend lezers per dag hebben? Internet is een voortdurend experiment, waarin je
kunt uitproberen welke schrijftechniek het meeste succes heeft.

Dat geldt voor geen enkel ander medium waarvoor je schrijven kunt. Een auteur
wiens boek niet verkoopt, kan altijd de uitgever de schuld geven, die te weinig moeite
gedaan heeft dat boek op een prominente plaats in de boekwinkel te krijgen. Wie een
artikel in een krant of een tijdschrift schrijft, weet nooit zeker of de schommelingen in de
oplagecijfers nu wel of niet aan zijn bijdragen kunnen worden toegeschreven. Maar elk
willekeurig artikel op Internet is voor wie de weg weet precies even gemakkelijk en
precies even goedkoop te raadplegen als willekeurig welk ander artikel. Als jij artikels
schrijft die minder lezers trekken dan de werkstukken van je collega's, ligt dat alleen maar
aan je eigen stijl en onderwerpkeuze.

Schrijven voor Internet kun je het best doen door veel te oefenen. Er worden al
regelmatig cursussen gegeven door zelfverklaarde deskundigen die beweren dat ze
kunnen uitleggen hoe je moet schrijven voor het beeldscherm. Hoewel er waarschijnlijk
best een paar tips en trucs te geven zijn, heb ik weinig vertrouwen in die deskundigen. Zij
kunnen hoogstens theoretische kennis overbrengen, want praktijkervaring heeft vrijwel
niemand. Niet alleen is het medium te jong, doordat de `oude' media zo weinig inzicht
gaven in de echte kijkcijfers, kunnen we nu pas echt gaan leren wat schrijven voor grote
groepen mensen is. Door elke dag de kijkcijfers te bestuderen, krijg je langzamerhand in je
vingers wat de meeste mensen willen lezen.

Vieze woorden
Waar willen de meeste mensen over lezen? Dat is niet moeilijk, dat is natuurlijk maar één
ding. Een gerenommeerd liefhebber van woordenboeken heb ik eens horen vertellen dat
hij het als kind leuk vond om stiekem vieze woorden op te zoeken in de naslagwerken in
de boekenkast van zijn ouders. Aan het gesnuffel en gezoek naar verboden woordjes in
deftige ingebonden boeken had hij een levenslange fascinatie voor taal overgehouden.

Zo'n verhaal prikkelt de fantasie; in ieder geval de mijne. Dat zoeken naar
verboden vruchten kan op Internet natuurlijk op een veel grotere schaal. Is dat geen
manier om belangstelling voor de moedertaal te stimuleren? Door over seks te beginnen
en dan langzaam maar zeker de aandacht om te buigen naar waar het werkelijk om gaat?
Altijd en overal moet je propaganda maken voor taal en literatuur. Dat moet toch ook
lukken met seks: ``Als we de klankrij van dat woord omdraaien krijgen we skes. Dat
klinkt als een vreemd woord, dat je misschien in een dialect zou kunnen gebruiken, maar
toch zeker niet in het Standaardnederlands. Liever zouden we sches zeggen. Hoe komt
dat? Welnu,...'' Wie dan níét met rode oortjes zit te luisteren is geen gezonde Hollandse
jongen of meid.

Ik schrijf een column voor Neder-L, een elektronisch tijdschrift over de
Nederlandse taal- en letterkunde. Het is een leerzaam en keurig blad, maar ook in taal- of
letterkundige beschouwingen valt af en toe een onvertogen woord, al is het maar bij wijze
van voorbeeld. Wie de kijkcijfers van het tijdschrift bestudeert, ziet onmiddellijk het effect
van een vies woord: kennelijk worden de desbetreffende pagina's ineens ook gelezen door
mensen met een heel andere belangstelling dan een zuiver taal- of letterkundige.
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De Nijmeegse taalkundige Peter-Arno Coppen schrijft bijvoorbeeld in het blad een
column ``Linguïstische Miniatuurtjes'' waarin hij elke maand een andere bijzondere
zinsconstructie in het Nederlands onder de loep neemt. Twee van de tientallen stukjes die
Coppen schreef, heten: `Seks: Versnapering of pech?' en 'Kut op Dirk, waar slaat dat op?'
Die stukjes  zijn precies even serieus en deskundig geschreven als Coppens andere
bijdragen, maar ze hebben dus wel een titel die mogelijkerwijs een breder publiek zouden
moeten kunnen bereiken. Werkt het zo ook? Dat is een vraag die op Internet gemakkelijk
te beantwoorden is.

Neder-L wordt elke maand naar de abonnees gestuurd via elektronische post, maar
heeft daarnaast ook een weblocatie. Dus is er over elke maand statistische informatie
beschikbaar. Ik heb de gegevens over een willekeurige maand, augustus 1998, eens
bekeken. In Coppens persoonlijke top-3 — de lijst met de columns die deze maand het
vaakst werden opgevraagd — stonden de twee columns met seks in de titel op de
nummers 1 en 3. De column die Coppen in de maand augustus publiceerde (Uren
schreeuwen om aandacht) stond op nummer 2. Die column verdween overigens in latere
maanden uit de aandacht, terwijl de twee columns met opvallende titels er bleven staan.

Nu heeft Neder-L nog een columnist, Willem Kuiper, een mediëvist, die in zijn
rubriek meestal actualiteiten beschouwt in het licht van de middelnederlandse literatuur.
Nummer 1 in Willem Kuipers persoonlijke top-3 stond in augustus een column die hij in
december 1997 schreef ('Heb je al gehoord van de zeven, de zeven'); in dit artikel werd
gesproken over `tepels'. Nummer 2 was een column over homoseksualiteit (`Een geluk bij
een ongeluk') waarin woorden voorkwamen als `schandjongens', `sodomie' en
`hermafrodiet'. Pas op nummer 3 kwam een stukje waarin ik niets aanstootgevends kon
vinden, over de verzakking van Kuipers huis (`Zo vast als een huis').

Seks in de top
Zoveel seks in de top, dat kan geen toeval zijn. Aan de andere kant staan de intieme delen
in ieder geval bij Kuiper vrij goed verborgen in stukjes met nogal verhullende namen. Hoe
hebben de lezers ze dan toch weten te vinden? Het antwoord moet volgens mij worden
gezocht bij de zoekmachines die her en der aan Internet zijn gehangen. Zoekmachines zijn
computerprogramma's die doorlopend Internet afzoeken en daarbij alfabetische indexen
maken van miljoenen webpagina's. Wie een steekwoord opvraagt bij een zoekmachine,
krijgt een lijst terug met pagina's waarop deze steekwoorden te vinden zijn. (De
weblocatie van Neder-L heeft overigens zo'n zoekmachine over de eigen pagina's: daarin
kun je dus vinden of een woord op een van de pagina's van die weblocatie staat.) Wie
'tepels' intikt, komt zo uit bij een beschouwing over de middeleeuwse samenleving; wie
zoekt naar een seksuele versnapering leert en passant een zin ontleden.

Een blik op de statistieken van de weblocatie van Onze Taal versterkt deze indruk
alleen maar. Een substantieel deel van deze weblocatie bestaat uit zogenaamde
'taaladviezen', stukjes waarin taalkundige vragen worden beantwoord. Al jarenlang steekt
één advies wat populariteit betreft met kop en schouders boven alle andere uit. Dat is het
antwoord op de vraag of je 'silicone borsten' moet schrijven, omdat 'silicone' een stoffelijk
bijvoeglijk naamwoord zou zijn, of 'siliconenborsten' omdat 'silicone' een zelfstandig
naamwoord is. Op zichzelf is deze kwestie nogal vergezocht: hoeveel mensen zouden er
nu per dag worstelen met de vraag tot welke woordsoort `silicone' behoort? Maar het
veelvuldig gebruik van het woord 'borsten' maakt voor sommige mensen zo'n kwestie
kennelijk toch interessant.

Het siliconenborsteneffect
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Het feit dat kinderen vieze woorden opzoeken in Van Dale maakt het woordenboek
natuurlijk niet tot een pornografisch werk, en dat pagina's met vieze woorden populair
zijn op een weblocatie zegt niet heel veel over de gemiddelde bezoeker van die
weblocatie. Zowel bij Neder-L als bij Onze Taal is bovendien de allerpopulairste pagina
de inhoudsopgave waarop geen onvertogen woord valt. Het populairste artikel in Neder-
L is al sinds lange tijd Wie is Wie in Het Bureau?, een lijst met de `echte' namen achter de
figuren in de sleutelroman Het Bureau van J.J. Voskuil. Het populairste artikel op de
weblocatie van Onze Taal is een lijst met koppelingen naar woordenboeken op Internet.
Toch is er volgens mij een duidelijke tendens. Een website heeft niet alleen een voordeur,
maar via de zoekmachines heeft het ook talloze achterdeuren. Mensen komen binnen
omdat ze geïnteresseerd zijn in één van de steekwoorden. (Zo komt er op mijn
persoonlijke pagina wel eens een Amerikaan langs die zich voor mij interesseert omdat hij
zelf óók Oostendorp heet.)

Ik hoop dat af en toe de aandacht van een surfer gevangen wordt door de
siliconenborsten van Coppen of de tepels van Kuiper. Ik schrijf overigens zelf ook een
column voor Neder-L. De populariteit van die column hield nooit over totdat ik een keer
het idee kreeg om aandacht te besteden aan het siliconenborsteneffect. Mijn persoonlijke
populariteit steeg meteen. Ook op mijn eigen webpagina op Internet krijg ik nu
regelmatig bezoekers die aan een zoekmachine gevraagd hebben om ``foto's van
siliconenborsten''. Vervolgens overlaad ik zo iemand dan met informatie over de
elektronische versie van Karel ende Elegast en de manier waarop Nederlandse dialecten
klinken. Ik zou het gezicht van zo'n bezoeker weleens willen zien. Gelukkig dat de
Internet-computers daar nog niet in voorzien. Dan kwam er helemaal geen einde aan mijn
ochtendgenoegen.

Je lezers vasthouden
Het is dus heel gemakkelijk om veel bezoekers te trekken: een paar borsten doet
wonderen. Maar dan beginnen de problemen pas. Hoe houd je de aandacht van de
eenmaal binnengekomen bezoeker gevangen en hoe zorg je dat je boodschap hem bereikt?

Veel makers van weblocaties begrijpen die vraag volgens mij overigens verkeerd.
Zij denken dat het nodig is om een bezoeker die eenmaal binnen is, zolang mogelijk
gevangen te houden op hun weblocatie. Hij moet vooral niet doorklikken naar de
concurrent. Makers van commerciële weblocaties aarzelen daarom vaak om verwijzingen
aan te brengen naar informatie op andere plaatsen op Internet. Sommigen gaan daarbij zo
ver dat ze liever informatie kopiëren op hun eigen weblocatie dan dat ze een verwijzing
aanbrengen. Wie verwijst, raakt zijn lezer kwijt, denken zij.

Volgens mij trekken dat soort webredacteuren de vergelijking met de televisie te
ver door. Een televisiemaker probeert natuurlijk te allen tijde te voorkomen dat de kijkers
gaan zappen. Blijf kijken! Ga niet weg! Zo dadelijk komt er iets heel spannends! Als
iemand naar een andere zender gaat kijken, ziet hij het materiaal dat jij tegelijkertijd
uitzendt, niet meer.

Voor Internet gaat dat niet op. De digitale bestanden op een weblocatie zijn
minstens even geduldig als papier. Als een gebruiker middenin een verhaal doorklikt, kan
hij best na enige omzwervingen terugkeren. Als het verhaal maar interessant genoeg is.
Bovendien is het mijn overtuiging dat iedereen op Internet af en toe wil doorklikken: ik
heb nog nooit iemand ontmoet die een hele avond op één weblocatie was blijven hangen.
Je moet je bezoekers daarin tegemoet komen.

Informatie kopiëren naar je eigen weblocatie is volgens mij al helemaal uit den
boze. Voor de gebruiker is de informatie op een computer in Leeuwarden precies even
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bereikbaar als die op een machine in Sydney in Australië. Het heeft dan ook geen zin die
informatie te verplaatsen of te kopiëren. Integendeel, het maken van zo'n kopie brengt
allerlei problemen met zich mee: als iemand na het kopiëren een tikfoutje verbetert, zijn er
ineens twee versies, waarvan heel moeilijk te achterhalen is welke van de twee de beste is.

De populairste weblocaties zijn de zoekmachines en de catalogi, de afdelingen
waarop heel veel verwijzingen staan naar andere plaatsen op Internet. Die weblocaties
trekken de meeste bezoekers en daarom ook de meeste adverteerders, hoewel het
gemiddelde bezoekje eraan hooguit een paar minuten duurt. Het gaat er volgens mij dan
ook niet om hoe lang iemand per keer op een weblocatie blijft hangen. Je bent pas een
goede Internet-schrijver als je ervoor kunt zorgen dat je lezers vaak naar je terugkeren.
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3. Taal liefhebben op Internet

Ik heb een paar weblocaties mogen helpen meebouwen, maar mijn lieveling is nog altijd
die van Onze Taal. Dat komt onder andere doordat het Genootschap Onze Taal een
vereniging is, een bonte verzameling van mensen die zich hebben gegroepeerd, niet
omdat ze dachten dat ze er rijker of machtiger van zouden worden, maar uit liefde voor
hetzelfde niet tastbare object — de taal.  Dat zou nou precies een vereniging zijn ik zou
willen oprichten als ze niet al bestond: een vereniging met taalliefhebbers.

Het aantal leden is ook niet gering: het zijn er meer dan vijfenveertigduizend. Naar
eigen zeggen stelt de vereniging zich ten doel ``het verantwoorde gebruik van de
Nederlandse taal te bevorderen en aan hen die haar gebruiken meer begrip en kennis
daarvan bij te brengen.'' Het genootschap werd in 1931 opgericht door een aantal
particulieren die vooral onderling `op een verantwoorde manier' Nederlands wilden
gebruiken. Ik weet niet zeker of ik daarbij had willen horen, want ik houd niet zo erg van
`onderling' en `op een verantwoorde manier'. Maar de laatste decennia is het genootschap
op de buitenwereld gericht. Het geeft langs verschillende kanalen voorlichting over
taalzaken aan iedereen die er iets over wil weten, en vertegenwoordigers van het
genootschap mengen zich in discussies over bijvoorbeeld de nieuwe spelling, het grote
jaarlijkse televisiedictee of het gebruik van het Engels in het openbare leven. Het
genootschap geeft een tijdschrift uit, Onze Taal, en heeft een Taaladviesdienst die per fax,
telefoon, brief of e-mail uiteenlopende vragen beantwoordt over taal en taalgebruik.

Vanwege zijn doelstellingen is Onze Taal een natuurlijke bondgenoot in de strijd
om zoveel mogelijk taal op Internet te zetten. Sinds de zomer van 1997 heeft het
genootschap dan ook een grote en groeiende weblocatie waar in ieder geval een begin
wordt gemaakt met de verwerkelijking van een taalbibliotheek op Internet. Zo levert de
Taaladviesdienst elke week gemiddeld vijf of zes nieuwe taaladviezen. In een archief vind
je nu al antwoord op enkele honderden taalvragen. Ook is er een selectie van artikelen uit
het maandblad, verschijnt er elke week  een nieuwsbericht, en elke maand een
aankondiging van de inhoud van het blad. Oude, niet meer in de handel zijnde,
taalboeken worden gratis in een elektronische versie ter beschikking gesteld. Er is een
discussieforum waar gebruikers hun mening kunnen geven over taalkwesties. Bovendien
proberen we via de weblocatie een overzicht te bieden van alles wat er op Internet over de
Nederlandse taal te vinden is: van een pagina met termen uit de wereld van de
bamboekwekers tot een goed verzorgde weblocatie met taalgrapjes. Al deze informatie
bieden we gratis aan, ook aan niet-leden, al hopen we natuurlijk dat er af en toe iemand
voorbijkomt die zo gegrepen wordt door dit mooie werk dat hij het wil steunen met zijn
of haar eigen lidmaatschap.

De eigen weblocatie van Onze Taal is een succes. Elke dag wordt ze door meer dan
duizend mensen bezocht. Die mensen komen uit alle delen van de wereld. Ongeveer
driekwart komt uit Nederland, maar er zijn ook bezoekjes uit België, de Verenigde Staten,
de Verenigde Arabische Emiraten, Zweden en de Filipijnen. Uit de e-mailberichten die
bezoekers schrijven, blijkt dat het bij bezoekjes uit het buitenland gaat om twee
categorieën bezoekers: Nederlanders in het buitenland, al dan niet met heimwee naar de
taal van hun jeugd, en buitenlandse studenten die Nederlands studeren. De meeste
belangstelling gaat uit naar de taaladviezen en de koppelingen, maar ook de overige
pagina's worden goed bezocht.

Al zijn informatie biedt het genootschap gratis aan via Internet en ik hoop dat dit
zo blijft. Ik hoop ook dat dit anderen ertoe aanzet om mee te doen. Dat is prettig voor mij,
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voor de leden van het genootschap, en voor iedereen die zijn hart verloren heeft aan het
Nederlands.

--
http://www.onzetaal.nl/
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5. Wenen als hoofdstad van het Nederlands

Er zijn geen taalgrenzen meer. Wie een computer heeft en een aansluiting op Internet, kan
vierentwintig uur per dag Nederlands gebruiken, waar ter wereld die computer ook staat.
Internet maakt van elke taal een wereldtaal. Ook voor de studie van de Nederlandse taal
en literatuur bestaan er nauwelijks grenzen. Terwijl de meeste vaderlandse vakgroepen
Nederlands kampen met slinkende studentenaantallen, groeit aan de universiteiten in het
buitenland de belangstelling voor onze taal en onze cultuur. Onder andere door de
nieuwe media wordt het steeds gemakkelijker voor buitenlandse studenten om kennis te
nemen van onze taal en onze cultuur. Ze hoeven er hun studentenkamertje niet eens meer
voor te verlaten, want op het beeldscherm kan het allemaal gebeuren.

Dan moet er alleenwel iets te beleven zijn op dat beeldscherm, en dat is wat er nu
net aan schort. Als het aan Herbert Van Uffelen en Matthias Hüning ligt, gaat daar snel
wat aan veranderen. De Vlaming Van Uffelen is als 'Gastprofessor' voor de neerlandistiek
verbonden aan het Institut für Germanistik van de Universiteit van Wenen. Ook Hüning,
een Duitse neerlandicus die in Leiden gepromoveerd is en die de drijvende kracht is
achter de weblocatie, doceert in Wenen. De onderzoeksgroep waarin zij werken is officieel
nog experimenteel, maar nu al veel actiever dan veel grotere, gevestigde groepen waar
ook ter wereld. De weblocatie biedt een schat aan informatie over allerlei onderwerpen,
en de plannen en ambities zijn nog veel groter.

Als hun Nederlandse collega's niet uitkijken, bouwen Van Uffelen en Hüning
Wenen om tot de hoofdstad van het elektronische Nederlands. Waarom Wenen? Dat is
alleen te verklaren uit het toeval: toevallig kwamen er nu uitgerekend in die stad een paar
neerlandici bij elkaar die zo enthousiast waren dat ze webpagina's begonnen te maken.
Dat had ook in Praag, Keulen, Londen of Utrecht kunnen gebeuren.

Met smaak vormgegeven
``In 1994 zijn we begonnen met een elektronisch documentatiecentrum voor de
Nederlandse literatuur, een grote databank met gegevens over schrijvers en hun werk'',
zegt Van Uffelen. ``We hebben dat in de loop van de jaren sterk uitgebreid. In 1995
hadden we een al prototype. In het najaar van 1997 brachten we een nieuwe versie uit die
nog weer iets gebruikersvriendelijker, mooier, sneller en groter was.'' Sindsdien verschijnt
er regelmatig een nieuwe versie.

Nu al is het documentatiecentrum voor de Nederlandse literatuur een van de
grootste die er op Internet te vinden zijn. De (Nederlands- en Duitstalige) informatie is
gegroepeerd rond twee thema's: `de Nederlandstalige literatuur in het buitenland', en `het
Nederlandse taalgebied en Midden-Europa'. Beide onderwerpen kunnen op verschillende
manieren bestudeerd worden. De gemakkelijkste manier is door een artikel op te vragen
dat een overzicht geeft van een deel van het thema. Dat kan bijvoorbeeld een artikel zijn
over de relaties tussen Nederland en Oostenrijk. Sommige steekwoorden in dat artikel
kan de lezer aanklikken. Vervolgens zoekt een computer ergens in Wenen meer
informatie over dat steekwoord in een grote databank met recensies, biografietjes,
geluidsfragmenten, bibliografieën, foto's en andersoortige informatie.

De zoekpagina's zijn, net als de rest van de site, met smaak vormgegeven en bij elke
verwijzing wordt een beschrijving gegeven van een of twee zinnen. Verder bevat de
weblocatie van de Universiteit in Wenen een grote hoeveelheid verwijzingen naar —
vooral wetenschappelijke — informatie over de Nederlandse taal, literatuur en cultuur. Er
is een beschrijving van de geschiedenis van het Nederlands in drie talen (Duits,



19

Nederlands en Engels), er is een groot overzicht van vertaalwoordenboeken Nederlands-
Duits en er is een cursus Nederlands voor buitenlanders.

``Het is mooi,'' zegt Van Uffelen, ``maar we zijn nog lang niet tevreden. We willen
nog  veel materiaal toevoegen, en we zijn ook van plan daarvoor samen te werken met
anderen, zoals de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, of het Nederlandse
Productiefonds voor literaire vertalingen. Het werk dat gedaan moet worden om het
Nederlands op het net te krijgen is zo enorm groot, dat niemand daarbij iemand anders in
de weg hoeft te zitten. Het aantal mensen dat op Internet werkt is eerder te klein dan te
groot.''

Als Van Uffelens ideale systeem er ooit komt, kunnen alle Europese lezers er
terecht. De Nederlandse of Vlaamse lezer krijgt een indruk van de ontvangst die zijn
lievelingsschrijver in het buitenland ten deel is gevallen. De buitenlandse lezer kan er
vinden welke boeken van zijn favoriete Nederlandstalige auteur er nog meer vertaald zijn.
Ook kan hij er meer informatie vinden over de Nederlandse literatuur in het algemeen.
Vanuit het centrale punt in Wenen zal iedereen met belangstelling voor de Nederlandse
letteren met een paar muisklikken de informatie kunnen bereiken die in heel Europa
verzameld is.

Het ideaal van Van Uffelen en Hüning is dat er een internationale groep mensen
voor een aantal jaar kunnen samenwerken om een wat groter project op te zetten. ``Dat
zouden er bijvoorbeeld een paar in Nederland kunnen zijn, en een paar in Vlaanderen.
Plus een groepje hier, in Wenen.'' Die groep zou een grote weblocatie over het Nederlands
moeten bouwen en tegelijkertijd een model ontwikkelen waarmee anderen aan het werk
kunnen.

Het blijkt moeilijk om zo'n project van de grond te krijgen. De subsidiegevers
waren een aantal jaar geleden sceptisch over het nut van elektronische media en hoewel
het nu meer in de mode is om elektronische publicatiemogelijkheden in de
overheidsretoriek te betrekken, worden de werkelijke kosten van de bouw van een goede
weblocatie weleens onderschat. Bovendien blijkt het moeilijk om een weg te vinden in de
warwinkel van subsidieregelingen van onder meer de Nederlandse, Vlaamse en
Oostenrijkse overheid, de Nederlandse Taalunie en de Europese Unie.

Er is nog een probleem: iedereen wil wel iets op Internet doen, maar dan wel op de
eigen weblocatie. Een ander gevolg het merkwaardige misverstand dat je bezoekers aan
een weblocatie `zolang mogelijk vast moet houden' is dat webredacteuren denken dat ze
moeten voorkomen dat hun bezoekers doorklikken naar andere weblocaties. Volgens mij
moet het niet de bedoeling zijn om mensen vast te houden, maar om ze terug te laten
keren. En koppelingen zijn daarvoor een uitstekend middel: sinds jaar en dag zijn
zoekmachines en Internet-catalogi de populairste informatieleveranciers op Internet. Zij
zijn de hoofdsteden van Internet, de plaatsen waar  iedereen wel een keer komt, de
plaatsen waar de belangrijkste dingen gebeuren. Waar het gaat om de Nederlandse taal en
cultuur zie je ook langzaam maar zeker een paar kandidaat-hoofdsteden ontstaan. De
belangrijkste ervan staat wat mij betreft in Wenen.
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6. Grandeur en misère van de computertaalkunde

Lang leve het deelgebied van de taalkunde dat zich tot doel heeft gesteld een computer te
bouwen die met menselijke taal kan werken, de computer-taalkunde. (Ik schrijf dat
streepje om de studie van de relatie tussen computers en taal te onderscheiden van de
computertaal-kunde, die computertalen bestudeert.) Er wordt over de hele wereld al
tientallen jaren lang met man en macht gewerkt aan een apparaat waarvan iedereen zich
gemakkelijk kan voorstellen dat het bestaat en waarvan sommige mensen denken dat het
er ook allang is, maar dat niemand ooit gezien of gehoord heeft: een computer die kan
praten, schrijven, lezen en luisteren als een mens. Steeds wordt er weer voorspeld dat het
nog maar een paar jaar zal duren voor het apparaat in de winkel staat, en steeds blijkt dat
die voorspelling niet uit te komen. Steeds staat er weer iemand op met een nog slimmer
idee om de computer te programmeren, en steeds blijkt het kleine beetje vooruitgang dat
er in een halve eeuw is geboekt, kan worden toegeschreven aan de voortschrijding van de
computertechniek — aan het feit dat de computerchips sneller worden en hun geheugens
groter. Steeds weer wordt er beweerd dat we zoveel zouden leren begrijpen van
menselijke taal door die taal aan de computer te leren, en nooit heeft de computer-
taalkunde een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de andere deelgebieden van
taalkunde.

Nu ja, één inzicht heeft het vak wel opgeleverd: dat menselijke taal altijd net iets
ingewikkelder in elkaar zit dan je van tevoren had kunnen vermoeden en dat het een
wonder is dat wij mensen haar de hele dag achteloos gebruiken. Wie denkt dat spreken en
luisteren eenvoudig zijn, kun je met een toverspreukwijzen op zijn ongelijk: maak dat je
computer wijs. Eerlijke computertaalkundigen zullen ook onmiddellijk toegeven dat ze
nog ver af zijn van het uiteindelijke doel: een computer bouwen die het Nederlands
beheerst zoals u en ik, of liever nog, zoals Henny Stoel, Martin Bril en Toon Tellegen
samen in één kastje.

Ik heb computer-taalkunde gestudeerd. Ik heb een diploma van de universiteit in
Tilburg waarop `Taal en Informatica' staat. Daar ben ik nog steeds trots op, want de hele
onderneming van de computer-taalkunde heeft ondanks alle misère een zekere grandeur.
Toch heb ik er me nadat ik mijn diploma haalde nooit meer echt mee beziggehouden. Ik
ben een gewone taalkundige geworden, die zijn computer vooral gebruikt om er af een
toe een artikeltje op te tikken. Wel ben ik altijd geboeid gebleven door dat vak waarin ik
gediplomeerd ben. Wat is dat voor een vak? Volgens mij is de computer-taalkunde een
frustrerend, een onrustig, een optimistisch, een pragmatisch en een opportunistisch vak.

Automatische bladomslaander
In de eerste plaats is de computer-taalkunde frustrerend. Zouden er uitvinders bestaan
die 's ochtends opstaan en denken: vandaag ga ik een  apparaat uitvinden dat automatisch
de bladzijden omslaat als je piano zit te spelen; hoe zal ik dat aanpakken? Zulke
uitvinders hebben, denk ik, weinig kans op succes. Wanneer weet het apparaatje dat het
de bladzijde om moet slaan? Het ding moet daarvoor in de eerste plaats muziek kunnen
lezen en kunnen beluisteren hoe ver de pianist gevorderd is. Maar het kan ook niet
wachten met omslaan tot de pianist de allerlaatste noot op de rechterbladzijde gespeeld
heeft. Menselijke bladomslaanders kijken naar het gezicht van de pianist en wachten op
een knikje dat betekent: de volgende noten hoef ik niet te zien, sla hier alvast maar om.
Dat seintje zou het apparaatje ook moeten kunnen begrijpen.

Een verstandige uitvinder zal al deze problemen overzien, constateren dat hij er
nog lang geen oplossing voor heeft, de gordijnen dichtdoen, in bed gaan liggen, de dekens
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over zich heen slaan en wachten op een beter idee. Een verstandige uitvinder zal voor hij
aan het werk gaat niet alleen bedenken wat hij wil uitvinden, maar ook of hij de
technieken die voor zijn uitvinding nodig zijn, op redelijke termijn tot zijn beschikking zal
hebben.

Toch bestaan er veel onverstandige uitvinders. Sommigen van hen noemen zich
computer-taalkundigen. Zij hebben zich vastgebeten in het idee dat ze een apparaat gaan
uitvinden dat nog vele malen ingewikkelder is dan een bladomslaander: een computer die
met menselijke taal kan omgaan zoals een mens dat kan. Een computer tegen wie je op
een gewone manier kan praten en die ook op een gewone manier terugpraat. Het idee van
zo'n sprekende en begrijpende computer is aantrekkelijk en sinds de uitvinding van de
computer hebben taalkundigen dan ook regelmatig grote sommen geld weten te
verwerven om eraan te werken.

Dat geld kwam op de toppen van golven: op zeker moment staken de overheid en
het bedrijfsleven ineens miljoenen dollars in de computertaalkunde, na een paar jaar was
het weer voor een tijdje afgelopen, tot er ineens weer een nieuwe golf kwam, met nieuw
geld. Bovendien was het enthousiasme vaak op verschillende onderdelen gericht: de ene
keer waren de bedrijven erg geïnteresseerd in computers die elke tekst van de ene taal in
de andere zouden kunnen vertalen in de andere, de andere keer was er sprake van een
computer die geschreven teksten kon voorlezen of gesproken teksten kon opschrijven.
Van al die doelen zijn we nog steeds ver verwijderd. Omdat het bedrijfsleven gouden
bergen verwacht van elke nieuwe computertechniek, investeert het elke paar jaar opnieuw
grote sommen in de bouw van een dergelijk apparaat. Omdat het bedrijfsleven
ongeduldig is, blijft het niet eindeloos lang investeren in onverstandige uitvinders. En zo
blijft de computer-taalkunde een frustrerend vak, waarin het geld komt en gaat en waarin
telkens nieuwe projecten worden begonnen die uiteindelijk nooit worden afgemaakt.

I think that I you know
Behalve frustrerend, is het vak ook buitengewoon onrustig. Elk jaar staat er wel een
ingenieur op die zegt: `Al dat theoretische gezeur van die taalkundigen tot nu toe, het
bouwen van zo'n machine is gewoon een technisch probleem. Laat mij het maar even
doen, binnen een paar jaar is het voor elkaar.' Die ingenieur is meestal niet gevoelig voor
het argument dat er in een halve eeuw minstens vijftig ingenieurs zijn geweest die
hetzelfde hebben gezegd en dat de geschiedenis van de computer-taalkunde in veel
opzichten een geschiedenis is van mislukte ingenieursplannen. Een van de vroegste
voorbeelden was de bouw van de vertaalcomputer.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog  werkte er ergens in Engeland een groepje
ingenieurs en geleerden aan een geheim project: een machine die door de Duitsers
gecodeerde berichten kon decoderen. Allebei de legers moesten in die tijd instructies en
andere informatie overseinen, bijvoorbeeld van en naar duikboten. Omdat dit soort
informatie altijd kan worden onderschept, werd ze gecodeerd. Wie als kind weleens
spionnetje gespeeld heeft, weet hoe dat coderen werkt: vervang elke `a' door een `b', elke
`b' door een `c', enzovoort. Natuurlijk zijn er veel gecompliceerde manieren om teksten te
coderen:  vervang in het eerste woord van het bericht elke `a' door een `b' en in het tweede
woord door een  `c'; schrijf de tekst achterstevoren op; vervang elke combinatie van letters
'ab' door de combinatie 'ga' en elke combinatie 'ac' door de combinatie 'pr'; enzovoort.
Bovendien kun je de codesystemen regelmatig veranderen.

Er ontstond een wapenwedloop in coderingen en decoderingen. De Duitsers
bedachten een geheim apparaat waarmee ze berichten automatisch konden versleutelen.
De geallieerden zetten een groepje slimme wiskundigen bij elkaar die de Duitse berichten
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zou kunnen ontcijferen. Het lukte: zonder dat de Duitsers het wisten, konden de
geallieerden aan het eind van de oorlog al hun berichten afluisteren.

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het Westen nieuwe vijanden (de Russen), die
hun informatie onderling uitwisselden in een lastig te kraken geheimtaal (het Russisch).
Militairen, industriëlen, politici en andere belangrijke sovjets maakten voor alle
uitwisseling van vertrouwelijke informatie gebruik van deze geheimtaal. Sommige
mensen die zich vroeger hadden beziggehouden met de decodering van Duitse codes
zagen hun nieuwe taak ook letterlijk als een iets gecompliceerder versie van hun vorige:
een wetenschappelijk artikel in het Russisch was voor hen `eigenlijk' een artikel in het
Engels, dat alleen maar op een ingewikkelde manier gecodeerd was.

Een vertaalmachine was in die dagen een decodeermachine. De eenvoudigste
manier om je dat voor te stellen is de volgende. De computer bekijkt eerst het eerste
woord van het artikel en zoekt dat op in een woordenboek Russisch-Engels. Hij vervangt
dan dit eerste woord door zijn vertaling, gaat door naar het tweede woord, zoekt ook dat
op, en zo verder tot het laatste woord in het artikel vervangen is door zijn Engelse
tegenhanger. Daarmee heeft het computerprogramma de Russische tekst vertaald in het
Engels.

Zo eenvoudig is vertalen jammer genoeg niet — anders zou iedereen met een
goede verzameling woordenboeken elke willekeurige tekst uit elke willekeurige taal naar
zijn moedertaal kunnen vertalen. Maar het is wel interessant om te zien waaróm vertalen
nu eigenlijk zo eenvoudig niet is. Wat gaat er mis als je op deze manier probeert te
vertalen?

In de eerste plaats houdt een woord-voor-woord-vertaling geen rekening met de
verschillen in zinsbouw tussen talen. Wie de Nederlandse zin `Ik denk dat ik jou ken'
woord-voor-woord in het Engels vertaalt, krijgt `I think that I you know' en dat klinkt op
zijn minst een beetje mal.

Nu waren de mensen ook vijftig jaar geleden slim genoeg om dat in te zien. Ook
toen was al bekend dat je niet alleen maar woordjes hoeft te memoriseren als je een
vreemde taal leert. Alleen dachten de eerste ingenieurs dat die woordvolgorde er
uiteindelijk niet zoveel toe zou doen. Ze hadden daar ten dele ook wel gelijk in: `I think
that I you know' is nog best begrijpelijk voor iemand die alleen Engels kent. Maar als de
taal ook maar een beetje idiomatisch is, wordt het al moeilijker. Veel
middelbareschoolhumor is daarop gebaseerd: ``Go you but. I have there no sentence more
in.''

Het probleem dat dit soort uitdrukkingen opleveren, werd op zijn minst
onderschat. Misschien dachten de ingenieurs dat die idiomen niet veel voorkwamen, of
dat ze met een paar kunstgrepen wel te omzeilen waren. Na een paar jaar bleken ze zich
te hebben vergist. Er is een beroemde anekdote, die waarschijnlijk apocrief is,  maar die
het falen van de eerste pogingen om een vertaalmachine te maken mooi illustreert. Bij de
demonstratie van een vertaalmachine liet men het bijbelse zinnetje ``De geest is gewillig,
maar het vlees is zwak'' eerst uit het Engels in het Russisch vertalen en daarna weer terug
in het Engels. Het resultaat was seculier: ``De wodka is goed, maar de biefstuk is
bedorven.''

De taaltelescoop
Behalve frustrerend en onrustig, is de computer-taalkunde ook een vak met onverbeterlijk
optimisme. Toen woord-voor-woord-vertalen niet lukte, lieten de computer-taalkundigen
het hoofd niet hangen. In plaats daarvan begonnen ze grammatica te studeren.
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De taalwetenschap was in de jaren vijftig een enorm levendig vak. Het bloeide al
sinds het begin van de twintigste eeuw, maar in de jaren vijftig begonnen sommige
(Amerikaanse) taalkundigen, zoals Zellig Harris en diens student Noam Chomsky,
wiskundige technieken te bedenken die het mogelijk zouden maken de grammatica van
een taal op te schrijven als een verzameling formules. Nu kan niemand zo goed
wiskundige formules lezen als een computer, dus deze ontwikkeling in de taalkunde
kwam de computer-taalkunde goed uit: de grammatica's die de taalkundigen schreven,
konden in een handomdraai worden omgezet in computerprogramma's. Het einde van ``I
think that I you know'' leek in zicht.

Maar ook nu zag men weer enkele problemen voor het hoofd. Bijvoorbeeld dat het
nog nooit iemand gelukt is een complete grammatica te schrijven van welke taal dan ook,
en al helemaal niet om een wiskundige techniek te bedenken waarmee je al die regels zou
kunnen opschrijven.

We zijn nu al meer dan veertig jaar verder. Er is in al die tijd hard gewerkt en er
zijn veel grammaticaregels geschreven. Maar nog steeds is er zelfs van het Engels, dat
waarschijnlijk de best bestudeerde taal ter wereld is, nog geen grammatica die ook maar
een fractie beschrijft van wat een moedertaalspreker van die taal allemaal weet.

Hoe komt dat? Kennelijk zit het taalsysteem heel diep in onze menselijke geest
ingeweven en kennelijk lukt het ons nog niet om zo diep in die geest door te dringen dat
we alles wat daarin verstopt zit, eruit kunnen halen. Er zijn mensen die zeggen dat het ons
misschien nooit lukt, omdat we uiteindelijk maar één instrument hebben om ons verstand
te begrijpen. Dat is ons verstand zelf. Misschien is ons verstand te ingewikkeld om door
ons verstand begrepen te kunnen worden, of misschien is ons verstand juist te weinig
ingewikkeld om ons verstand te kunnen bevatten.

 Nu is dergelijk pessimisme dodelijk voor elke wetenschappelijke aspiratie. Een
paar honderd jaar geleden had je met evenveel recht kunnen denken dat de structuur van
het heelal onkenbaar is voor het menselijk verstand. Hoewel je die gedachte nog steeds
kunt hebben, zijn we in al die tijd toch wel wat opgeschoten. De meeste taalkundigen
trekken zich dan ook gelukkig niets aan van sombere gedachten over de onmogelijkheid
van een zichzelf bestuderend verstand.

Sommige van die taalkundigen gebruiken de computer om hun theorieën te testen.
Een grammatica van een taal beslaat al snel enkele honderden regels. Om te zien of een
gegeven zin wel voldoet aan alle regels die je bedacht hebt, moet je hem dus met
honderden grammaticaregels tegelijkertijd vergelijken.  Dat kan een computer beter dan
een mens en zo'n computer kan dus sneller testen of de grammatica die de wetenschapper
heeft opgesteld ten onrechte zinnen goed- of afkeurt. Zo'n wetenschapper heeft niet de
pretentie dat hij de computer een taal kan instrueren, net zo min als een astronoom denkt
dat hij zijn telescoop naar de sterren kan leren kijken.

Even onbegrijpelijk als de menselijke hersenen
Behalve een frustrerend, een onrustig en een hopeloos optimistisch vak, is de computer-
taalkunde ook pragmatisch. Zoals veel taalkundigen zich van het idee hebben afgekeerd
dat zij met hun vak iets zouden kunnen bijdragen aan de utopie van de sprekende
computer, zo hebben veel computer-taalkundigen zich afgewend van het werk van hun
theoretische collega's. Sommigen onder hen volgen nu een nieuwe redenering: als taal
alleen geproduceerd en bewerkt kan worden door iets onbegrijpelijks als de menselijke
hersenen, dan moeten wij dus iets maken dat minstens even onbegrijpelijk is.
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Inderdaad zijn de succesvolste taalcomputers tot nu toe de onbegrijpelijkste. De
pogingen om een vertaalcomputer te bouwen hebben daar weer een aardig voorbeeld van
opgeleverd.

Een van de succesvolste en beste pogingen op dat gebied is een
computerprogramma dat Systran heet en dat onder andere gebruikt wordt bij Europese
instanties om teksten uit het Engels in het Frans te vertalen. Systran is ruwweg op de
volgende manier gebouwd. Eerst hebben programmeurs een elementaire grammatica van
het Engels en van het Frans geschreven en er een tweetalige woordenlijst aan toegevoegd.
Vervolgens hebben ze dat programma laten werken en het resultaat door deskundigen
laten controleren. Als die deskundigen een fout constateerden, werden aan het
oorspronkelijke programma een paar nieuwe regels gehecht die dat specifieke probleem
oplosten. Dan liet men de nieuwe versie weer werken, het resultaat controleren en zo
kwamen er steeds nieuwe lapmiddeltjes tot het programma een enorme kluwen was van
oplossinkjes, slimmigheidjes en half-en-half werkende trucs. Je zou het resulterende
computerprogramma kunnen vergelijken met een bord spaghetti als een andere
vergelijking niet veel meer voor de hand lag: die met het menselijk brein.

Het probleem is dat zo'n gecompliceerd systeem net zo moeilijk te klonen is als het
brein waar het zoveel op lijkt. Wie een vertaalcomputer wil bouwen die van het
Nederlands in het Pools vertaalt, heeft niets aan een computer die het trucje kent van het
Engels naar het Frans. Iets wat je niet begrijpt, kun je ook niet aanpassen. Je moet voor de
bouw van elke nieuwe vertaalcomputer dus helemaal opnieuw beginnen.

Dommekracht
Een andere, al even ondoorzichtige manier om succes te bereiken, is gebruik te maken van
dommekracht. Computers worden steeds sneller en hun geheugens steeds groter. Enkele
tientallen jaren geleden nam zelfs een eenvoudig vertaalwoordenboek nog een enorme
hoeveelheid geheugenruimte in beslag en woord-voor-woord-vertalen was dan ook het
hoogst haalbare. Op dit moment zou je zelfs op de harde schijf van een gemiddelde pc een
enorme verzameling met zinnen kunnen opslaan met hun vertalingen. De computer
onthoudt dan dat ``Ik heb er geen zin in'' in het Engels ``I don't feel like it'' is en hoeft in
het vervolg die vertaling alleen maar op te zoeken.

Vooralsnog werkt zo'n systeem vooral bij teksten waarin dezelfde zinswendingen
vaak terugkeren. Nu zijn dat soort teksten er in overvloed. Weerberichten zijn
bijvoorbeeld opgesteld uit een betrekkelijk klein repertoire aan mogelijke zinnen (``af en
toe een bui'', ``'s middags breekt de zon door'', ``een hogedrukgebied boven Scandinavië'')
en datzelfde geldt bijvoorbeeld voor gebruiksaanwijzingen over hoe bepaalde apparaten
in elkaar moeten worden gezet (``schroef de moer los'', ``injecteer vijf gram wasbenzine'').
Aan de andere kant lijkt het bijna onmogelijk om op deze manier persoonlijke
correspondentie te vertalen. Wie een persoonlijke brief schrijft doet immers juist zijn best
om zoveel mogelijk nieuwe zinnen te schrijven: ``Gisteren hebben we in de Efteling zo
moeten lachen toen Henk met zijn groene jasje in de modder viel.'' Dat zo'n zin al in een
database zit is onwaarschijnlijk, al zou je je misschien nog wel kunnen voorstellen dat elk
zinsdéél  (``in de Efteling'', ``met zijn groene jasje'', ``hebben we zo moeten lachen'')
opgeslagen is in een lange lijst. Een computerprogramma dat zinsdeel voor zinsdeel
vertaalt, lijkt helemaal niet meer zo onmogelijk.

Dommekracht heeft computers al meer diensten bewezen. In de jaren tachtig
geloofden weinig mensen nog dat computers ooit op een behoorlijk niveau zouden
kunnen schaken. Een goede schaker was creatief en kon bovendien op een geheimzinnige
manier een hele stelling in één keer overzien. Een computer kon misschien een paar



25

honderd zetten bekijken en een mens slechts enkele tientallen, maar de mens beperkte
zich daarbij tot de zetten die er echt toe deden, terwijl de computer die belangrijke zetten
vaak juist over het hoofd zag. Er waren computerschaakkundigen die de computer
probeerden slimmer te maken en wiskundige formules op wilden stellen die konden
beschrijven welke zetten er in een bepaalde stelling wel of niet toe zouden doen.

Belangrijke zetten
Dat schaakcomputers nu een heel behoorlijk niveau hebben — wereldkampioen zijn ze
nog niet, maar ze kunnen de menselijke wereldkampioen wel al af en toe verslaan — komt
niet doordat die computer-schaakkundigen zo succesvol waren bij het bedenken van hun
wiskundige formules. Inzicht in de manier waarop mensen schaken hebben we nog net zo
min als inzicht in de manier waarop mensen taal gebruiken. Het kwam doordat de
computers zo snel zijn geworden dat ze niet honderden, maar miljoenen zetten in
beschouwing kunnen nemen. De meeste ``belangrijke zetten'' zitten daar automatisch bij,
benevens enkele zetten die een menselijke schaker niet als ``belangrijk'' zou herkennen,
maar dat bij nadere analyse toch blijken te zijn. En omdat computers nog steeds sneller en
beter worden,  is het helemaal niet zo raar om te denken dat er op afzienbare termijn
misschien nog wel een computer komt die de mens kan verslaan, ook al denkt hij
helemaal niet op dezelfde manier als een mens.

Zo wordt de computer met zijn almaar groeiende dommekracht misschien ook wel
steeds beter in bepaalde opdrachten met taal, zonder dat hij daarvoor op eenzelfde manier
hoeft te leren denken als een mens. Het blijft interessant voor de wetenschap om te
onderzoeken hoe de mens precies denkt, maar de ingenieurs onder de computer-
taalkundigen duurt dit allemaal te lang. Als zij hun oplossing kunnen bereiken met
onbegrijpelijke programma's of dommekracht, vinden zij het ook best. Daarom is de
computer-taalkunde een pragmatisch vak.

Kleine hersentjes
Behalve frustrerend, onrustig, optimistisch en pragmatisch is de taalkunde ook een
opportunistisch vak. De afgelopen tien jaar is het nogal in de mode geweest om een
computer te bouwen die de menselijke hersenen imiteert. De computer-taalkundigen
hebben daar enthousiast aan meegedaan.

Hoe werken de hersenen? Ik geloof dat niemand het precies weet, maar in ieder
geval spelen hersencellen, neuronen, een belangrijke rol. De hersenen bestaan uit
miljoenen van die neuronen en elk neuron is verbonden met enkele anderen. Als een
neuron actief is, stuurt het een signaal naar een van de neuronen waarmee het verbonden
is. Als dat andere neuron genoeg signalen krijgt, wordt het zelf ook actief en begint
daarom signalen te verspreiden. Iets leren betekent: verbindingen tussen neuronen
versterken.

De taken van zo'n neuron kunnen we in theorie ook laten uitvoeren door een
eenvoudige computerchip: invoer ontvangen en als er genoeg invoer is, zelf een seintje
geven aan een andere computerchip. Als we alle neuronen in onze hersenen zouden
vervangen door computerchips, hadden we een elektronisch brein gemaakt dat alles kon
wat wij mensen ook kunnen, bijvoorbeeld een menselijke taal leren. Om een klein
onderdeeltje van de taal te leren, is het zelfs niet nodig om miljoenen neuronen na te
bouwen: ook mensen gebruiken waarschijnlijk niet hun hele herseninhoud om het woord
`broodmes' te kunnen begrijpen. Voor kleine, goed afgebakende taken zijn kleine
hersentjes misschien wel voldoende. Bovendien hoef je niet letterlijk elke neuron te
vervangen door een eigen computerchip; je kunt ook een computerprogramma schrijven
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dat ervoor zorgt dat één chip in zijn eentje om beurten enkele duizenden neuronen
imiteert.

Door die gedachte geleid, hebben sommige computer-taalkundigen `neurale
netwerken' gemaakt die bepaalde taaltaken konden uitvoeren. Neurale netwerken zijn
vooral goed in werk waarvoor je een beetje flexibel moet zijn en waarbij je steeds nieuwe
dingen leert. Dicteermachines zouden bijvoorbeeld uitstekend op dit principe gebaseerd
kunnen zijn. Zij moeten de stem van hun eigenaar leren kennen en bovendien moeten ze
zich de hele tijd aanpassen aan nieuwe woorden, aan verkoudheid of aan snauwerig
praten vanwege het slechte humeur.

De computer-taalkunde is een opportunistisch vak: als neurale netwerken in de
computerkunde en de psychologie in de belangstelling staan, buigen computer-
taalkundigen zich er ook vol aandacht over. Het is maar de vraag of je ook veel
ingewikkelder apparaten kunt maken met een neuraal netwerk: of zo'n systeem ook ooit
zou kunnen vertalen of een gesprek voeren. Natuurlijk, als de techniek voortschrijdt, kun
je over vijftig jaar in de winkel  een computer kopen die net zo ingewikkeld is als de
menselijke hersenen. Maar niemand weet nog of we het overspringende vonkje dat we
inspiratie noemen ook in dat apparaat zullen zien overspringen — niemand weet of er
daarvoor niet méér nodig is dan alleen een paar overspringende neuronen. Minstens tot
we daar zekerheid over hebben, zal de computer-taalkunde, dat frustrerende, onrustige,
optimistische, pragmatische en opportunistische vak, mij in ieder geval blijven fascineren.
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7. Elk woord telt

Eeuwenlang droomden de mensen van een bibliotheek waarin het antwoord op alle
vragen te vinden zou zijn. Elk boek dat er ooit geschreven was, zou ergens in de schappen
van die bibliotheek te vinden zijn en de bibliofiel zou er zijn hele leven kunnen
doorbrengen, gelukzalig door al die titels bladerend. Eeuwenlang kleefden er praktische
bezwaren aan de verwerkelijking van die droom: hoe moest je al die boeken verzamelen?
Waar moest je ze opslaan? En hoe moest je in die enorme verzameling materiaal vinden
wat je zocht?

Internet geeft misschien het begin van een oplossing voor die praktische bezwaren.
De hele mensheid kan nu samenwerken in het verzamelen van al die boeken. Als je iets op
het netwerk publiceert, kan dat een halve minuut later door iederéén die op het netwerk
aangesloten is, gelezen worden — ook door je vriend in Londen en je tante in Venezuela.
Het materiaal wordt opgeslagen op computerchips en neemt daarom lang niet zoveel
ruimte in beslag als het op papier zou doen.

Ook voor het probleem hoe je op elke willekeurige vraag het juiste antwoord kan
opsporen wordt naar een oplossing gezocht. De populairste programma's op Internet zijn
zoekmachines. Tik bij zo'n zoekmachine het woord `bloemenveiling' in en je krijgt een lijst
met tientallen plaatsen op Internet waar over dit onderwerp geschreven wordt. Weliswaar
weet je dan nog niet welk van deze pagina's betrouwbare informatie bevat, maar in de
praktijk zijn er eenvoudige tests te bedenken om die betrouwbaarheid te toetsen. Als er op
de webpagina met het adres http://www.bloemenveiling-aalsmeer.nl/ wordt beweerd
dat de veiling op dinsdag gesloten is, en op een andere pagina met het adres
http://www.xs4all.nl/~jopie/wartaal.html dat op die dag de veiling juist open is, kun je
als speurder een redelijk vermoeden hebben over wie er hier de waarheid spreekt.

Dat zoekprogramma's tot de drukst bezochte op Internet behoren, betekent
waarschijnlijk dat veel mensen op Internet op een nieuwe manier aan het lezen geslagen
zijn; dat ze Internet heel anders lezen dan een boek of een tijdschrift. Ik denk dat veel
computerlezers lezen op steekwoorden. Ze tikken een woord in dat ze interesseert en
bekijken vervolgens de pagina's waarvan ze vermoeden dat die voor hen het belangrijkst
zijn. Zoekmachines zorgen ervoor dat je niet alleen weet in welk boek in de wereldwijde
bibliotheek je waarschijnlijk een antwoord kunt vinden, maar dat je zelfs weet op welke
bladzijde in dat boek het antwoord waarschijnlijk staat. Je kunt dus je leven vullen met het
lezen van alleen bladzijden uit boeken, zonder ooit een boek van kaft tot kaft te lezen.

Een curieus gevolg van deze nieuwe manier van lezen heb ik al aangestipt in
hoofdstuk 2: artikels in studieuze tijdschriften worden ineens overmatig vaak
aangevraagd als ze het woord siliconenborsten bevatten. Maar zoekmachines bieden de
taalliefhebber en de taalhater meer mogelijkheden. De taalliefhebber bieden ze uitzicht op
een dagelijkse taalkrant, waarin onder andere de nieuwste woorden van die dag op een
rijtje worden gezet op de manier waarop de liefhebber van geld nu al beursinformatie in
zijn krant vindt. De taalhater geven zoekmachines de mogelijkheid de mensen op te
sporen die woorden gebruiken die hem niet bevallen. Van allebei de mogelijkheden zal ik
een voorbeeld geven.

Woordenschatexplosie
De taalliefhebber eerst. Het woord woordenschatexplosie heeft waarschijnlijk nooit in de
krant gestaan en ook niet in Van Dale. Toch herkent iedere Nederlandstalige het
onmiddellijk als een woord van zijn taal. Hoeveel van dit soort nieuwe woorden komen er
jaarlijks in het Nederlands bij? De tellingen lopen nogal uiteen. De Leuvense taalkundige
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Joop van der Horst beweerde in het boek Taalalmanak dat het er ongeveer 300 zijn;
volgens zijn collega Frank Jansen uit Utrecht zijn het er meer dan 15.000. Om zijn
schatting te staven gaf Jansen in het maandblad Onze Taal (januari 1998) een lijst van 54
'nieuwe' woorden die hij op een bepaalde dag in de Nederlandse dagbladen had
gevonden: relizapper, segmentsponsoring, elandtest, enzovoort. De woorden waren
'nieuw' omdat ze niet in het woordenboek stonden. Maar daarmee was natuurlijk niet
gezegd dat ze ook nooit eerder gezegd of geschreven waren.

Wie alleen gebruikmaakt van drukwerk, kan zo'n bewering moeilijk controleren.
Niemand heeft zin om alle edities van alle kranten van de afgelopen jaren door te nemen
met een potlood in de hand om eventuele nieuwvormingen aan te strepen. Door de komst
van elektronische databanken met teksten, en vooral van Internet, wordt het allemaal een
stuk gemakkelijker. Handig zijn vooral de zogenaamde zoekmachines zoals AltaVista en
Vindex: grote databanken die de inhoud van miljoenen pagina's op Internet bijhouden.
Wie de 54 woorden uit het artikel in Onze Taal in zo'n zoekmachine opzoekt, ontdekt dat
ongeveer de helft ervan allang op een webpagina stonden op dat de dag dat ze `nieuw' in
de krant gevonden werden.

Met behulp van diezelfde zoekmachines kunnen we ook de woorden schrappen die
sinds de die ene keer nooit meer gebruikt zijn, zoals ex-B-verpleegkundige. We houden
dan een residu van één of twee echt nieuwe woorden over. Van der Horsts schatting lijkt
daarmee de waarheid aardig te benaderen: per jaar groeit het Nederlands zoals we dat in
de kranten kunnen lezen met een paar honderd woorden. De woordenschatexplosie die
Internet zélf veroorzaakt is dan echter nog niet in de beschouwing betrokken. Als we alle
nieuwe woorden zouden tellen die gebruikers van chatboxen, nieuwsgroepen en websites
elke dag bedenken, zou het aantal nieuwvormingen per jaar best alsnog in de duizenden
kunnen lopen.

Word je moedeloos van zoveel nieuwe woorden? Dat is helemaal niet nodig. We
kunnen een computerprogrammaatje maken dat continu zelfstandig over Internet zwerft,
op zoek naar nieuwe woorden. Dat programma begint met een enorme woordenlijst,
bijvoorbeeld gebaseerd op alle bestaande woordenboeken. Op elke Nederlandstalige
pagina die het tegenkomt, bekijkt het of er woorden staan die het aan de woordenlijst kan
toevoegen. Een keer per dag maakt het een rapport over de `nieuwe' woorden die het die
dag is tegengekomen en stuurt dit naar de abonnees. Als de makers van Van Dale slim
zijn, bouwen ze zo'n krantje: ``Vandaag in de Taal''. Ik zou me op die dienst onmiddellijk
abonneren.

Tussenklanken
Behalve om nieuwe woorden op te sporen, kan zo'n zoektocht over Internet ons ook
helpen om onze taal beter te begrijpen. Tot de grote raadsels van het Nederlands behoren
de zogenoemde tussenklanken. Als we twee woorden aan elkaar vastmaken, voegen we
soms een s in (`leeftijdsverschil'), soms een e of en (`vrouwendag') en soms helemaal niets
(`huisvuil'). Behalve dat het verschil tussen e en en het onderwerp vormt van een
permanent spellingdebat, is ook de keuze tussen s, e/en, of helemaal geen tussenklank
nogal ondoorzichtig. Het is nog nooit iemand gelukt om er heldere en trefzekere regels
voor op te stellen die we bijvoorbeeld zouden kunnen onderwijzen aan buitenlanders die
Nederlands willen leren. Toch hebben Nederlandstaligen de feilloze intuïtie dat ze
`leeftijdenverschil' of `vrouwsdag' niet kunnen zeggen. Aan de andere kant is er binnen
bepaalde marges ruimte voor variatie: behalve leeftijdsverschil kunnen sommige mensen
ook leeftijdverschil zeggen, zonder tussenklank.
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Hoe zit dat nu in elkaar? Wat is wel mogelijk en wat niet? De liefhebber die het
weten wil, zou kunnen grijpen naar de officiële Woordenlijst Nederlandse taal, het
"Groene Boekje". Dat Groene Boekje is gemaakt met behulp van de computer. Bij het
Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Leiden heeft men een enorme databank
gebouwd met uitgeschreven journaalteksten en enkele jaargangen van kranten zoals NRC
Handelsblad en tijdschriften zoals Onze Taal. Als een woord vaker dan twee keer in de
databank voorkwam, werd het opgenomen.

Dat is allemaal prachtig, maar voor het onderzoekje dat we willen uitvoeren is het
Groene Boekje niet bijzonder geschikt. Zo was de database waarop het gebaseerd is, in
1995 misschien het grootste wat er voorhanden was, maar vergeleken met Internet is het
nogal klein. De inleiding van het Boekje meldt zelf: "Er is allereerst het grote zogenaamde
50-miljoencorpus, opgebouwd uit ongeveer tweeduizend verschillende gedrukte bronnen
uit bijna alle denkbare domeinen. Daarnaast is er gebruik gemaakt van het 5-
miljoencorpus: een corpus van voornamelijk dag- en weekbladen, journaalteksten en
magazines. Als derde corpus [...] heeft een krantencorpus gefungeerd van 27 miljoen
woorden met materiaal dat afkomstig is uit NRC Handelsblad uit de periode 1992 en
1993, en ander recent digitaal materiaal dat voorhanden is bij het INL.'' Bij elkaar opgeteld
zijn dat 82 miljoen woorden (dat is gemiddeld vier woorden voor elke spreker van onze
taal). Op Internet zijn nu al honderden miljoenen Nederlandse woorden te vinden en dat
aantal wordt minstens een keer per jaar verdubbeld. Over een paar jaar hebben we
misschien al een miljard woorden op Internet. (Daarop zou de redactie van het Groene
Boekje trouwens tegen die tijd ook een verbeterde nieuwe editie kunnen baseren.)

You are crazy, I am happy?
Wat betekent dit nu in de praktijk? Om dat te achterhalen heb ik een klein onderzoekje
uitgevoerd. In dit onderzoekje heb ik de woorden op drie willekeurige bladzijden uit het
Groene Boekje (namelijk de bladzijden 100, 500 en 1000) aan twee zoekmachines op
Internet: AltaVista en DejaNews. De eerste maakt een index op enkele miljoenen
webpagina's, de laatste op vrijwel alle berichten die er verstuurd worden via enkele
tienduizenden nieuwsgroepen. In beide gevallen heb ik alleen gezocht naar
Nederlandstalige documenten.

In totaal bevatten de drie pagina's van het Groene Boekje 331 woorden. Daarvan
kon ik er 311 (94%) op webpagina's vinden door alleen gebruik te maken van AltaVista.
Samen vonden AltaVista en DejaNews er 314 (95%). Alleen de woorden architectuurtaal,
are, arendsneus, argentaan, armbestuur, armoriaal, armworp, lease-activiteit, lebaal,
lebbe, lectuurgids, leedgevoel, leefmileuverordening, waterstofsuperoxide, waterverdrag,
waterzuiveringstablet en watjekouw staan wel in het Groene Boekje terwijl ze via Internet
niet te vinden zijn. Het enige naar mijn gevoel min of meer alledaagse woord in dat rijtje
is are. De reden dat dit woord niet te vinden is, is waarschijnlijk dat zoekmachines
woorden die op enkele tientallen miljoenen pagina's staan, gewoon overslaan. Het woord
are is zo'n woord. Het is een hele toer om een Engelstalige tekst te schrijven zonder dit
woord te gebruiken: You are crazy, we are happy. Kennelijk wordt het daarom zelfs in
niet-Engelstalige teksten overgeslagen.

Curieus is in dit verband dat in de inleiding van het Groene Boekje drie woorden
genoemd worden die geschrapt zijn sinds de vorige druk, uit 1954, omdat ze niet langer in
gebruik zouden zijn:  zwamp, zwirrelen en afbiljoenen. Het eerste van deze drie blijkt op
Internet echter wel degelijk nog af en toe gebruikt te worden. (Misschien is het daardoor
ook alsnog, ondanks de doem die er in de inleiding over wordt uitgesproken, ook in de
woordenlijst opgenomen.)
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Maar we zouden eigenlijk de tussenklanken onderzoeken. Zoals uit bovenstaand
lijstje blijkt, is het woord armbestuur niet op Internet te vinden. Wel zijn er meerdere
Internet-pagina's waarop de vorm armenbestuur gebruikt wordt. Dat woord staat dan
weer niet in het Groene Boekje, terwijl ik toch inderdaad ook eerder geneigd zou zijn om
het tweede woord te gebruiken dan het eerste. Ik vertrouw hier dus meer op het netwerk
dan op  het Groene Boekje.

Een aparte categorie vormen de samenstellingen met leeftijd-. Het Groene Boekje
geeft voor sommige samenstellingen zowel een vorm mét als een vorm zónder de
tussenklank s: leeftijdgenoot/leeftijdsgenoot. Ook van de afgeleide vorm op -loos kunnen
we allebei de vormen vinden: leeftijdloos/leeftijdsloos. Van de meeste vormen bestaat er
volgens de woordenlijst van het Groene Boekje slechts één variant: de vorm met de s. Wie
op Internet gaat zoeken, ziet dat de werkelijkheid in dat corpus gevarieerder is dan in de
bronnen voor de woordenlijst. Alle samenstelling met leeftijd- worden ook wel eens
gebruikt zonder tussenklank. Een korte zoektocht op Internet leert ons dus dat de
volgende woorden in de Woordenlijst ontbreken: armenbestuur, leeftijdafhankelijk,
leeftijdbewust, leeftijdcategorie, leeftijdcriterium, leeftijddiscriminatie, leeftijdfase,
leeftijdgebonden, leeftijdgroep, leeftijdklasse, leeftijdopbouw, leeftijdverschil.

Wie van taal houdt, heeft niet genoeg aan het Groene Boekje. Niet alleen omdat de
nieuwste woorden er niet in staan, maar ook omdat het gebaseerd is op een te kleine
verzameling teksten. Wie van taal houdt, wie niet genoeg kan krijgen van taal, doet er
beter aan een aansluiting op Internet nemen dan welk boek dan ook te kopen.

Jaloezieën
Behalve taalgenieters kunnen ook anderen zoekmachines benutten. Taalhaters en
taalmijders, bijvoorbeeld, die woordgebruik willen opsporen dat ze niet bevalt, om
dergelijk woordgebruik met wortel en tak uit te roeien.

Zo werd mij een tijdje geleden duidelijk gemaakt dat ik het publiek vals had
voorgelicht, de economie schade had berokkend, een onrechtmatige daad had begaan en
dat alles door negen woorden te schrijven op de weblocatie van Onze Taal: ``Chocomel,
luxaflex, en andere merknamen die soortnaam geworden zijn.'' De advocaat van de
benadeelde partij vroeg me in een brief die woorden ``ten spoedigste'' te verwijderen. Ik
bleek niet de enige overtreder te zijn. Tientallen Nederlanders hebben de afgelopen jaren
een vergelijkbare fout gemaakt. Ze zijn allemaal aangeschreven, of zullen binnenkort een
dergelijke brief krijgen.

Die advocaat werkt voor Hunter Douglas Industries, de firma die ooit de
merknaam Luxaflex® bedacht voor haar jaloezieën. Volgens hem was mijn bewering over
luxaflex ``feitelijk en juridisch onjuist''. Er was hier sprake van een geregistreerde
merknaam die men niet als soortnaam mocht gebruiken. Ik had inbreuk gemaakt op het
merkenrecht.

Piep
Ik houd op de weblocatie van Onze Taal een overzicht bij van alles wat er op Internet over
taal te vinden is. Zo maakte ik een paar maanden geleden een verwijzing naar een pagina
die een liefhebber had gewijd aan merknamen die soortnaam geworden zijn. `Aspirine' is
het bekendste voorbeeld van dit verschijnsel; ooit bedacht als merknaam door Bayer is het
nu de gangbare term voor een bepaalde pijnstiller. Maar `chocomel' en `luxaflex' leken mij
ook aardige voorbeelden en daarom nam ik ze in mijn overzicht op. Wie vraagt om een
glas warme chocomel krijgt niet altijd een product van Nutricia, en wie de luxaflex sluit,
trekt vaak niet aan een koord van de firma Hunter Douglas.
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Volgens de advocaat van Hunter Douglas, mr. K. Limperg van het Haagse
advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek, geeft het bedrijf veel geld uit om zijn
product naamsbekendheid te geven bij een groot publiek, en wil het niet dat de
concurrenten daarvan profiteren. Dus doet het er alles aan om te voorkomen dat de naam
luxaflex tot soortnaam verwordt. Het kamt bijvoorbeeld Internet uit op zoek naar
onrechtmatig gebruik van die term. Iedereen die het woord luxaflex op Internet gebruikt,
krijgt een brief. Er is bijvoorbeeld een elektronisch tijdschrift (Ouders Online,
http://www.ouders.nl/) waar jonge ouders vragen kunnen stellen aan een kinderarts. Op
een bepaald moment werd er gevraagd wat er gedaan kon worden voor een kind dat
allergisch was voor huisstofmijt. ``De gordijnen wegdoen'', adviseerde de kinderarts, ``en
luxaflex ophangen.'' Maar dat mocht niet van Hunter Douglas.

``We hebben even overwogen om niet toe te geven'', zegt Henk Boeke, de
hoofdredacteur van Ouders Online. ``Al was het maar omdat we het bericht intussen
hadden opgenomen in ons elektronische archief. Het was vroeger in Rusland misschien
gebruikelijk om zo af en toe de archieven te veranderen, maar dat advocaten nu in
Nederland hetzelfde eisen is treurig.'' Uiteindelijk besloot Boeke Hunter Douglas zijn zin
te geven en de gewraakte merknaam in het stukje te vervangen door `*piep*'.

Ouders
Boeke is een beetje moegestreden. De naam van zijn tijdschrift had hem ook al voor
juridische problemen gesteld: het uitgeversconcern VNU spande twee keer een rechtszaak
tegen hem aan omdat hij met de naam Ouders Online inbreuk zou hebben gemaakt op het
merkenrecht. Het concern brengt namelijk zelf het blad `Ouders van nu' uit en meende
daarom recht te hebben op het woord ouders. ``Hoewel we beide zaken wonnen, heeft de
hele procedure ons enorm veel geld gekost'', zegt Boeke. ``De verliezer moet namelijk
formeel de proceskosten betalen, maar in de praktijk komt het erop neer dat de rechter
een bedrag vaststelt dat moet worden uitgekeerd. In ons geval was dat vastgestelde
bedrag nog geen vijfde van de kosten die we werkelijk hadden gemaakt. Dat konden we
ons geen tweede keer veroorloven.''

In hoeverre hadden de advocaten van Hunter Douglas ``feitelijk en juridisch''
gelijk? In de twaalfde druk van Van Dale staat bijvoorbeeld een omschrijving van de
woorden chocomel en luxaflex, zij het dat over de laatste wordt opgemerkt dat het
``oorspronkelijk een merknaam'' was. Maar volgens de advocaat van Hunter Douglas was
dit een fout van Van Dale die in een volgende editie van het woordenboek wordt
rechtgezet. ``Mensen komen steeds met Van Dale aanzetten als we ze aanschrijven. Maar
Van Dale is óm.'' Volgens hem is de bewering ook feitelijk niet juist. ``Hunter Douglas
maakt sinds een paar jaar ook jaloezieën met verticale lamellen. Sindsdien weet vrijwel
iedereen dat de term luxaflex niet als soortnaam wordt gebruikt. Als u nog zonder meer
zegt dat u de luxaflex dichtdoet, bent u wel erg ouderwets.''

Walkman
De redactie van Van Dale bevestigt dat in de volgende editie van het woordenboek het -
teken voor geregistreerde handelsmerken zal worden toegevoegd aan het woord luxaflex.
Bovendien komt in de omschrijving te staan dat het ook nu nog een merknaam is. De
redactie heeft een uitgebreide correspondentie gevoerd met advocatenkantoren van
verschillende bedrijven. De uiteindelijk gekozen oplossing is een compromis — de
advocaten wilden oorspronkelijk dat het woord helemaal niet in het woordenboek zou
verschijnen.
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De redactie van Van Dale zegt alleen handelsmerktekens te plaatsen als er grote
juridische druk wordt uitgeoefend. Dat is dus gebeurd in het geval van luxaflex, en in de
twaalfde druk al bij het woord walkman, waarop Sony zijn rechten heeft doen gelden.
Men heeft kort overwogen om helemaal niet toe te geven aan de eisen van de advocaten,
maar uiteindelijk vanwege de verwachte juridische rompslomp besloten tot een
overeenkomst te komen.

Merkenmaffia
Het is verontrustend dat de redactie van Van Dale zich bij de samenstelling van haar
woordenboeken laat leiden door andere criteria dan lexicografische: het woordenboek zou
woorden die algemeen gangbaar zijn ook als algemeen gangbaar moeten opnemen.
Bovendien is het onduidelijk hoe ver bedrijven kunnen gaan. Vorig jaar maakte de
Stichting Vrijmerk bekend dat het geprivatiseerde bedrijf KPN een groot aantal tamelijk
gangbare woorden als handelsmerk geregistreerd had — woorden zoals postkantoor en
gelukstelegram. Lopen we niet het risico dat ook dat soort termen in een toekomstige
druk van allerlei commerciële ornamenten worden voorzien? Van wie is onze taal
eigenlijk?

De Stichting Vrijmerk verzet zich tegen de aggressieve manier waarop bedrijven en
advocatenkantoren vermeende rechten op namen beschermen. ``Het lijkt er op dat er een
merkenmaffia aan het ontstaan is die een soort taalmonopolie wil creëren voor de grote
bedrijven,'' zegt Micha Kat van de stichting. Kat nam samen met een kennis het initiatief
voor deze stichting na de berichtgeving over de rechtszaak tussen Ouders Online en
VNU. Dit najaar dient de eerste grote zaak; de tegenstander is dan de KPN. ``De KPN
heeft zelf een aantal geregistreerde merken teruggetrokken, zoals 06-nummer,
verjaardagspost, postkantoor en telegram. Maar een aantal andere termen, zoals het Net
en wisselgesprek zijn blijven staan. Daarover dient dit najaar een rechtszaak in
Groningen.''

Dwangsom
Met de rechtszaak wil Vrijmerk niet alleen bereiken dat KPN afziet van zijn rechten op
`het Net', maar ook de burgers duidelijk maken dat ze zich niet moeten laten intimideren
door het juridische geweld dat bedrijven over hen kunnen afroepen. Micha Kat: ``Een
schrijnend geval was dat van een echtpaar in Drente. Die mensen hadden een boerderij,
maar konden daar niet goed van leven. Ze besloten er een klein
hypotheekadvieskantoortje aan huis bij te beginnen. Dus hingen ze een bord aan hun
boerderij met het woord hypotheekadviescentrum erop. Na verloop van tijd kregen ze een
brief dat dit woord geregistreerd was door een grote hypotheekmakelaar die door dit
bord aan de boerderij `aanzienlijke schade' leed, en dat ze het daarom moesten
verwijderen op straffe van een dwangsom van vijfduizend gulden per dag. Die mensen
wisten niet beter en hebben het bord maar weggehaald. Terwijl ze een eventuele
rechtszaak waarschijnlijk gewonnen hadden. Sinds januari 1996 wordt een woord als
`hypotheekadviescentrum' gezien als te beschrijvend om nog wettelijk gedeponeerd te
kunnen worden. Voor die tijd lagen de zaken anders en konden bedrijven vrijwel elk
woord registreren als merknaam. Maar nu maken bedrijven en advocaten nog steeds
misbruik van de regelloosheid van vroeger.''

Een modernere juridische methode om gangbare termen te registreren is via het
beeldrecht. ABN Amro heeft op die manier bijvoorbeeld `de Bank gedeponeerd. Toen een
politiekorps onlangs enkele duizenden potloden had laten maken waarop te lezen stond
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dat men bij de politie de baan kon krijgen, moest het korps deze potloden uiteindelijk
onder druk van ABN Amro vernietigen.

Taalkalender
Volgens Rik Smits, die voor NRC Handelsblad een column schreef over de luxaflex-
kwestie onder de naam *piep*, maken de bedrijven zich ten onrechte zorgen over het
effect van het algemeen gebruik van hun merknamen als soortnaam. ``Ze moeten juist blij
zijn met de gratis reclame. In Amerika spreken veel mensen over een hoover als ze het
over een stofzuiger hebben. De fabrikant Hoover profiteert daar alleen maar van, want het
is duidelijk dat iedereen die een échte stofzuiger, een échte hoover, wil hebben, bij Hoover
moet zijn. Dat de makers van luxaflex Internet doorzoeken en iedereen bedreigen die hun
merknaam gebruikt, is echt te gek voor woorden.''

Kunnen bedrijven nu in de toekomst ook daadwerkelijk voorkomen dat
taalgebruikers het nog over taalkalenders, gelukstelegrammen of luxaflex hebben? ``Het
lijkt me onwaarschijnlijk'', zegt de merkenrechtdeskundige Alfred Neyboom van het
Amsterdamse advocatenkantoor Kennedy Van der Laar. ``Een term als luxaflex is nu
dusdanig ingeburgerd dat het heel moeilijk zal zijn om het gewone gebruik ervan nog
tegen te houden. Ook op Internet.'' Alleen de bewering dat luxaflex een algemeen
gangbare soortnaam geworden is, zou iemand volgens Neyboom inderdaad in de
problemen kunnen brengen. ``Juridisch zou je dat kunnen bestempelen als een
onrechtmatige daad.''

Helaas is de pagina waarnaar ik op de weblocatie van Onze Taal verwees, van
Internet verwijderd. Of de maker van de oorspronkelijke pagina ook een advocatenbrief
gekregen had, heb ik niet kunnen achterhalen. Het verdwijnen van zijn pagina maakte het
wel makkelijk om te voldoen aan het verzoek van de advocaten om de verwijzing van
onze weblocatie te verwijderen. Het heeft weinig zin om te verwijzen naar een pagina op
Internet die niet langer te vinden is. Als dat niet zo was geweest, had ik de gewraakte
negen woorden graag laten staan. Wat er juridisch ook aan de hand mag zijn, ik wil graag
man en paard noemen. Zonder daarvoor verantwoording te hoeven afleggen aan een
bedrijf dat man of paard tot zijn eigendom heeft gemaakt heeft. Internet moet het
domein zijn van de taalliefhebber, niet van de zuurpruimen of van de commercie.
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8. Het woordennetwerk

In een beschaafd land zorgt de overheid voor de openbare weg. Bedrijven willen graag
een goede infrastructuur waarover hun vertegenwoordigers en hun vrachtwagens naar de
klanten kunnen rijden en hun werknemers naar kantoor. Ook burgers vinden het prettig
om van Amsterdam naar Brussel te kunnen rijden zonder door elkaar geschud te worden
doordat de wegen vol zitten met hobbels en kuilen. Maar voor elk individu en elk bedrijf
afzonderlijk zou het onderhoud van het wegennet te kostbaar zijn en te weinig profijtelijk.
Privatiseer de zorg voor het wegennet en onmiddellijk verslonst het. Als we niet via onze
overheid de handen ineengeslagen hadden, reden we nu misschien nog op modderige
zandweggetjes.

Wat voor het wegennet geldt, geldt voor andersoortige netwerken net zo goed. Aan
het eind van de negentiende eeuw was het interlokale telefoonverkeer in handen van één
bedrijf. De toestand was daardoor rampzalig, want dat bedrijf wilde eigenlijk alleen
degenen aansluiten die een abonnement hadden bij de eigen lokale afdeling. Lokale
abonnementen bij andere bedrijven kregen geen voorrang. Het interlokale telefoonverkeer
begon in Nederland dan ook pas vorm te krijgen toen de overheid aan het eind van de
eeuw het heft in handen nam.

De parallellen met computers en Internet liggen voor het oprapen. Op allerlei
plaatsen op de wereld wordt gebouwd aan een elektronische snelweg, een wereldwijd
netwerk voor persoonlijke brieven, prijsopgaven, wetsvoorstellen, zakelijk nieuws,
wetenschappelijke artikelen en andere soorten informatie. Heel veel van die informatie
heeft de uiterlijke vorm van taal, van gesproken of geschreven zinnen. Het is al niet meer
de vraag of een dergelijke wereldwijde infrastructuur er komt — de enige echte vraag is
welke rol het Nederlands in deze ontwikkeling zal spelen. Komt een redelijk deel van alle
informatie ook in onze taal beschikbaar? En zullen computers in de toekomst net zo
gemakkelijk met onze taal kunnen werken als bijvoorbeeld met het Engels? Bedrijven
hebben daar een duidelijk belang bij: een werknemer die zijn eigen taal kan gebruiken,
werkt sneller en beter. Maar bij een goede vertegenwoordiging van het Nederlands in de
elektronische wereld zijn uiteindelijk alle taalgebruikers gebaat. Ook in de
informatiemaatschappij moeten en willen we onze eigen moedertaal kunnen blijven
gebruiken. Niemand mag worden achtergesteld omdat hij niet voldoende talent heeft om
een vreemde taal tot in de perfectie te leren. Het Nederlands mag daarom niet ten onder
gaan aan een gebrek aan digitale daadkracht.

Er zal heel wat bij komen kijken voordat de infrastructuur voor onze taal er ligt.
Als we het Nederlands even aantrekkelijk en effectief willen houden als het Frans, het
Duits en vooral het Engels, zullen er nog wel een paar producten moeten komen. Een
bruikbare taal is in de nabije toekomst waarschijnlijk ook een elektrónisch bruikbare taal.

Bankpas
De belangrijkste taalkundige computerprogramma's zijn voor de meeste mensen
natuurlijk sinds jaar en dag de tekstverwerkers. Deze bieden de schrijver steeds meer hulp
bij zijn werk: ze controleren zijn spelling en zijn zinsbouw, maar geven ook stilistische
tips. Naar verwachting zullen in de nabije toekomst bijvoorbeeld gestandaardiseerde
zakelijke brieven voor een belangrijk gedeelte automatisch geschreven kunnen worden.
De schrijver hoeft dan alleen een formuliertje in te vullen met wat details, en de brief komt
automatisch uit zijn printer rollen. Maar als het tegenzit, moet de gebruiker wel
overschakelen naar het Engels en een paar andere grote talen zoals het Frans, het Duits en
misschien het Spaans, omdat de benodigde software alleen voor die programma's
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beschikbaar is. Als we willen dat het niet moeilijker wordt een zakelijk stuk te schrijven in
onze eigen taal dan in een vreemde, moet het Nederlands ook in dat rijtje komen te staan.

Een ander belangrijk taalkundige toepassing van de moderne techniek is
spraakherkenning. Wie over een paar jaar geld uit een pinautomaat wil halen, heeft geen
bankpasje of pincode meer nodig. Een mondelinge opdracht is voldoende: vertel het
kastje hoeveel u nodig hebt en het ding herkent uw stem, en begrijpt welk bedrag u
noemt. En niet alleen geldtransacties zullen door de computer worden afgehandeld: nu al
kan zo'n apparaat u informeren over de aankomst- en vertrektijden van treinen.
Computers staan ons steeds vaker te woord en dan is het prettig als ze ook onze taal
spreken.

Worldwide Web
Vrijwel vanaf het moment dat de eerste computer gebouwd is, werd geprobeerd het
apparaat van de ene taal naar de andere te laten vertalen. Nu de communicatie steeds
internationaler wordt, wordt het ook steeds belangrijker dat documenten uit en naar onze
taal vertaald worden. Het is ondoenlijk om al dat werk door menselijke vertalers te laten
uitvoeren, en dus moeten ook hier computers uitkomst bieden. Op het Worldwide Web —
dat niet voor niets een Engelstalige naam heeft — zijn her en der programma's
geïnstalleerd die tekst automatisch van de een in de andere taal omzetten. Een Franstalige
gebruiker vraagt informatie op bij een Amerikaans bedrijf, en hoewel dat bedrijf die
informatie alleen in het Engels presenteert, krijgt de Fransman een en ander toch in zijn
eigen taal op zijn scherm. Voorzover ik weet, zijn dat soort faciliteiten er voor het
Nederlands nog helemaal niet. Nu zijn ook de vertaalsystemen die van het Engels naar
het Frans vertalen nog allesbehalve volmaakt. Minstens even belangrijk als dit soort
systemen zijn daarom computerprogramma's die menselijke vertalers helpen bij hun
werk. Bijvoorbeeld door desgewenst een aantal mogelijke vertalingen voor een woord te
suggereren, of door kleine stukjes tekst voor te bewerken. Maar ook wat dit betreft staat
de ontwikkeling van de systemen die gericht zijn op het Nederlands nog in de
kinderschoenen.

Schillen
Zoals een volwaardige taal een eigen literatuur, een eigen schriftsysteem en een eigen
bijbelvertaling heeft, zo heeft ze in de toekomst ook voldoende ondersteunende techniek.
Als we willen dat het Nederlands een serieuze taalpolitieke factor blijft, bijvoorbeeld
binnen de Europese Unie, zullen we aan die infrastructuur moeten werken.

Zorg voor de infrastructuur is de taak van de overheid. In taalzaken is die overheid
bij ons de Nederlandse Taalunie. Wat doet de Taalunie? Zij neemt uitgebreid de tijd om
de zaak te analyseren en verdeelt de problematiek daarbij in drie schillen. Concrete
programma's, zoals tekstverwerkers, spraakherkenners en automatische vertalers, horen
tot de buitenste schil. Dit zijn in zekere zin de vrachtwagens die over de snelweg rijden.
Ze vormen daarom eerder het werkterrein van bedrijven dan van de overheid. De
bedrijven zullen moeten beslissen welke elektronische producten ze op de markt brengen
en welke diensten ze aanbieden. Voor de overheid zijn de binnenste twee schillen
belangrijker. Dit zijn de schillen die het ruwe materiaal leveren waarmee de producten
gemaakt kunnen worden.

De allerbinnenste schil wordt gevormd door een aantal gigantische
computerbestanden die het Nederlands documenteren: elektronische woordenlijsten,
databanken met miljoenen voorbeelden van geschreven en gesproken Nederlands,
vertaalwoordenboeken en bestanden met gedetailleerde grammaticale informatie.  Al die
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informatie wordt idealiter zo vormgegeven dat ze door zoveel mogelijk
computerprogramma's kunnen worden gebruikt. Zowel de fabrikant van een
vertaalmachine als de bedenker van een nieuw soort tekstverwerker moet een databank
met representatieve geschreven teksten kunnen gebruiken als testmateriaal: kan mijn
programma wel alle soorten Nederlands aan?

Tussen de buitenste en de binnenste schil zit er nog een. Daarin vinden we de
zogenaamde 'halffabrikaten' — de stukken software die het mogelijk maken om met de
grote taalbanken te werken. Als een computer succesvol met taal om moet kunnen gaan,
moeten mensen vooralsnog allerlei informatie aan de tekst toevoegen. Wat voor soort
informatie dat is, hangt af van het soort computerprogramma. Wie een vertaalcomputer
bouwt van het Nederlands naar het Zweeds, zal minder belangstelling hebben voor de
precieze uitspraak van het woord gerechtigheid, terwijl de bouwer van een sprekende
computer nu juist minder boodschap heeft aan de vertaling van dat woord in het Zweeds.

Prestige
De binnenste schillen moeten stevig zijn, want ze dragen de buitenste. Maar voor
bedrijven is de investering vaak te groot, zonder dat daar een direct voordeel tegenover
staat. Wetenschappelijke onderzoeksinstellingen hebben ook weinig belangstelling voor
dit soort infrastructurele projecten, want opwindende wetenschappelijke resultaten levert
het verzamelen van vele uren met `gewoon' gesproken Nederlands — kletspraatjes bij de
bakker, echtelijke ruzies, verkooppraatjes in de autoshowroom — niet op (al kan een
goede wetenschapper later misschien veel leren als hij dat materiaal analyseert). Toch
willen alle betrokkenen graag dat het werk gebeurt. Daar ligt een taak voor de overheid.

Het werk van de Nederlandse overheid richt zich vooral op de binnenste schil. Zo
is onlangs een groot project 'Gesproken Nederlands' gestart, waarin zeer veel
onderzoekers en mensen van de overheid en uit het bedrijfsleven samenwerken om een
grote databank met tien miljoen gesproken Nederlandse woorden samen te stellen. Deze
databank is goeddeels gefinancierd door de Nederlandse en de Vlaamse overheid.

Portugees
Ook een door de overheid gesteunde Commissie Lexicale Vertaalvoorzieningen doet
hopelijk nuttig werk. In opdracht van de Vlaamse en de Nederlandse ministers van
onderwijs begeleidt deze commissie de ontwikkeling van vertaalwoordenboeken die voor
commerciële uitgevers minder interessant zijn: woordenboeken voor etnische
minderheden in Nederland en Vlaanderen bijvoorbeeld, of woordenboeken naar de
kleinere Europese talen, zoals het Deens of het Portugees.  Een ander voorbeeld is de
Centrale multifunctionele databank overheidsterminologie, een project om het taalgebruik
van de Nederlandse en Vlaamse overheden uniformer en homogener te maken. De
databank moet gebruikt kunnen worden door ambtenaren en juristen, maar als het goed
is, kan zo'n databank ook gebruikt worden om een vertaalprogramma te maken voor
beleidsstukken in de Europese Unie. Op deze manier groeit langzaam maar zeker de
binnenste schil. Het gaat niet snel, maar beetje bij beetje worden de fundamenten van de
het Nederlandse woordennetwerk gelegd.

Hoe reageren andere Europese volkeren op de nieuwe taalkundige problemen die
de elektronische snelweg stelt? Sommige landen pakken het voortvarend aan. Frankrijk
loopt in dit soort dingen bijvoorbeeld vaak voorop. Maar ook een klein taalgebied als
Denemarken ligt al voor op het Nederlands. In die landen is al aanzienlijk geïnvesteerd in
een elektronische infrastructuur voor de eigen taal. Ik hoop dat wij niet achterblijven. Ik
hoop dat iedereen zoveel mogelijk zal samenwerken voor een solide infrastructuur. Daar
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zal iedereen die het Nederlands ter harte gaat uiteindelijk alleen maar bij winnen. Want
wie zorgt er voor een Nederlandse rijbaan op de elektronische snelweg, als wij het niet
doen?
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9. Vreemde talen in je huiskamer

Toen in de jaren twintig van deze eeuw de eerste gesproken films uitkwamen, was het
met de zwijgende film snel gedaan. Veel mensen dachten dat deze technologische
verandering ook het einde van de alleenheerschappij van Hollywood zou inleiden. Tot nu
toe was de Amerikaanse amusementsfilm oppermachtig geweest, ook in Europa. Maar nu
zou niemand die films meer kunnen verstaan of op zijn minst zou iedereen worden
afgeschrikt door dat afschuwelijke Amerikaanse accent van Laurel en Hardy. Daardoor
zou de veel kunstzinniger Europese film eindelijk een eerlijke kans krijgen.

Inderdaad moet in het begin geen enkele Nederlander in de bioscoopzaal hebben
verstaan wat er in die films gezegd werd. Tegen alle verwachtingen in bleek dat geen
bezwaar. De Amerikaanse geluidsfilms zaten zo vol zang en dans dat er ook nog genoeg
te genieten viel als je niet woordelijk verstond wat men op het witte doek allemaal zei.
Uiteindelijk is het omgekeerde gebeurd van wat de voorstanders van de Europese film
hoopten: de Europeanen hebben massaal Amerikaans geleerd, onder andere door naar
Hollywood-films te kijken. Steeds meer Nederlandse films worden in het Engels gemaakt.

Elke nieuwe communicatietechniek die in de loop van deze eeuw geïntroduceerd
is, heeft weer iets meer vreemde talen in onze huiskamers gebracht: de film, de radio, de
televisie en de telefoon. Internet is daarop geen uitzondering. Het begon als een
Amerikaans netwerk en was dus in de eerste jaren vrijwel uitsluitend Engelstalig. Hoewel
het Engels nog steeds de belangrijkste taal is, komen er steeds meer andere talen op het
net. Sterker nog, er is geen medium waarop zoveel verschillende talen gehoord en gelezen
kunnen worden: van humoristische verhaaltjes in het Limburgs tot en met volksliedjes in
de Ghanese taal Dagaare; van nieuwsberichten in het Esperanto tot en met weemoedige
gedichten in het Twents.

Wie kennis wil maken met vreemde talen en andere culturen kan dus zijn hart
ophalen op Internet. Bovendien helpt de computer een handje om in een wereld met
zoveel verschillende talen te kunnen leven. Her en der duiken vertaalprogramma's op die
beloven een tekst van de ene taal in de andere over te kunnen zetten. Die programma's
beloven meestal meer dan ze kunnen waarmaken, maar gelukkig zijn er ook bescheidener
middelen. Elektronische vertaalwoordenboeken bijvoorbeeld, die een woord in de ene taal
zo omzetten in een willekeurige andere taal.

Engels leren
Maar natuurlijk zijn we daar niet tevreden mee. We willen de computer niet slechts een
enkel woord laten vertalen. We willen dat hij hele teksten voor ons omzet van de ene taal
in de andere. Vooral organisaties die veel documenten nodig hebben in veel verschillende
talen, zijn gebaat bij vertaalmachines. Dat geldt natuurlijk in de eerste plaats voor de
Europese Unie, want als er ergens op de wereld een organisatie is die — misschien zelfs
tegen beter weten in — de veeltaligheid wil handhaven, dan is het de Unie wel. Omdat
die Unie zich waarschijnlijk nog flink gaat uitbreiden, komen er daar steeds meer talen bij:
een goudmijntje voor iedereen die een vertaalmachine kan bouwen.

Welnu, wie wil weten of de computers van de Europese Commissie uit en naar het
Nederlands kunnen vertalen, moet eerst Engels leren. Veel recente officiële documenten
die deze Commissie produceert zijn, bijvoorbeeld via Internet, snel te raadplegen. Alleen
staan die teksten daar de eerste tijd vaak alleen in het Engels. Na enkele maanden
verschijnen weliswaar vertalingen, maar dan vaak eerst in de `grote talen', Duits en Frans.
Wie alleen Nederlands verstaat, is nauwelijks up-to-date.
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Die stand van zaken is kenmerkend. Hij laat zien dat goede en snelwerkende
vertaalsystemen belangrijk zijn voor de Europese democratie. Op zijn minst de
verantwoordelijke ambtenaren en politici moeten de stukken waarop ze hun beleid
baseren in hun eigen taal tot zich kunnen nemen. Het recht van Engelstaligen zou wat dit
betreft niet groter moeten zijn dan dat van Nederlands-, Frans- of Griekstaligen. Waarom
zouden die laatsten zich twéé vormen van ambtelijke terminologie eigen moeten maken:
die van hun eigen overheid én die van Europa terwijl voor de Engelsen alles altijd in hun
moedertaal toegankelijk is? Nu zijn menselijke vertalers weliswaar vaak erg goed, maar
meestal ook duur en langzaam, zodat lang niet alle teksten vertaald kunnen worden en
zeker niet onmiddellijk. Wat zou het prettig zijn als iedere ambtenaar van de Unie met één
druk op de knop in zijn tekstverwerker een zojuist gemaakt bestand kon opslaan in
versies voor alle officiële talen van de Europese Unie.

Zo ver is het nog lang niet. Over de vertaalcomputer wordt al nagedacht sinds in
de jaren veertig de eerste computer gebouwd werd, maar met één druk op de knop bereik
je niets. Meer dan twintig jaar geleden, in 1976, nam de toenmalige EEG het automatische
vertaalsysteem Systran in gebruik, dat al aan de orde kwam in hoofdstuk 6. Dat systeem
vertaalt tegenwoordig ongeveer 100.000 bladzijden tekst per jaar voor ambtenaren en
politici, zowel bij de Europese instanties (zoals het Europees Parlement en de Europese
Commissie) als bij de regeringen van de lidstaten. Het is daarmee waarschijnlijk het
productiefste vertaalsysteem van Europa.

Geen prioriteit
Toch is het allesbehalve verfijnd. De uitvoer geeft in het beste geval een globaal idee van
de inhoud van het vertaalde document. Het systeem biedt dus niet meer dan een
tussenoplossing. Iemand die snel kennis wil nemen van de strekking van een bepaald
ambtelijk stuk, kan het door Systran laten vertalen. Daarna kan hij of zij bepalen of de
tekst moet worden vertaald door een echte, menselijke, vertaler: de uitvoer van Systran is
zelf niet van een te laag niveau om gepubliceerd te worden.

Die vertaler zou vervolgens bij zijn werk gebruik kunnen maken van de ruwe
vertaling die het systeem biedt. Zo'n manier van werken, die `postediting' genoemd
wordt, is in het verleden ook wel aangeprezen als een groot voordeel van
vertaalcomputers. Postediting zou de vertaler veel werk besparen, omdat hij alleen de
uitvoer van de computer hoefde bij te vijlen. In de praktijk werkt het niet zo. Professionele
vertalers vertalen liever alles zelf, in een keer goed, in plaats dat ze de grove producten
van Systran corrigeren.

Voor het Nederlands wordt Systran overigens nauwelijks gebruikt. De nadruk ligt
op de drie zogenoemde werktalen van de Europese Commissie:  het Engels, het Frans en
het Duits. Tussen die drie talen kan naar hartelust vertaald worden: van het Frans naar
het Engels, van het Engels naar het Frans, van het Frans naar het Duits, enzovoort. Uit het
Nederlands kan Systran helemaal niet vertalen, en naar het Nederlands alleen vanuit het
Engels en het Frans, niet uit het Duits. Het eerstgenoemde soort vertaling maakt maar
ongeveer anderhalf procent uit van het totaal aantal vertalingen dat in Europa
geproduceerd wordt. Uit het Frans wordt iets vaker vertaald: ongeveer 4% van alle
vertalingen die Systran in Europa maakt, gaan van die taal naar het Nederlands.

Voor de Europese Commissie hebben vertalingen van en naar het Nederlands ook
geen prioriteit. De Commissie geeft van oudsher voorrang aan verbetering van
automatische vertalingen tussen de drie werktalen. Onderlinge vertalingen tussen het
Frans en het Engels vormen het paradepaardje van Systran. Deze vertalingen geven een
behoorlijke indruk van de inhoud van een document. Op dat niveau moeten vertalingen
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tussen het Duits en het Engels en tussen het Duits en het Frans ook komen. Wie wat meer
aandacht wil voor zijn eigen `kleinere' taal, moet zelf investeren. De Nederlandse en de
Vlaamse overheid, verenigd in de Nederlandse Taalunie, is dan ook sinds 1994 in overleg
met de Commissie over samenwerking om het Nederlands een belangrijker plaats te
geven in het vertaalsysteem.

Robuust systeem
Naar welke talen kan het best vertaald worden? Er werd al snel gekozen voor vertalingen
vanuit het Nederlands. Nederlandstaligen beheersen over het algemeen voldoende Frans,
Duits en Engels om in ieder geval documenten in die talen te kunnen begrijpen. Het is
belangrijker om uit het Nederlands naar de drie grote talen te kunnen vertalen. Zo
kunnen zoveel mogelijk anderstalige ambtenaren en politici kennisnemen van teksten die
in het Nederlands zijn opgesteld.

Al in 1994 stuurden de verantwoordelijke ministers in het Nederlandse taalgebied
een intentieverklaring aan de Europese Commissie. Samen zouden ze ongeveer drie ton
bijdragen om de gewenste modules aan Systran toe te voegen. Ondertussen was de
Europese Commissie echter van gedachten veranderd. Systran was niet langer het enige
vertaalsysteem waarmee de officiële Europese instanties zouden werken. Men zou
bekijken of andere bedrijven vergelijkbare of misschien zelfs betere
computerprogramma's konden leveren.

Systran is een robuust systeem, maar het heeft ook veel problemen. Een zo'n
probleem is dat het werkt met aparte modules voor taalparen. De vertalingen van het
Frans naar het Engels worden gemaakt door een heel ander programma dan die van het
Frans naar het Duits, of van het Duits naar het Engels. Dat betekent dat er evenveel
programmamodules nodig zijn als taalparen, en dat betekent weer dat het aantal
benodigde modules enorm groeit naarmate het aantal opgenomen talen toeneemt. Hoe
meer talen toegevoegd worden, des te harder het aantal taalparen groeit. Ik zal dat eens
even voorrekenen. Er staan op dit moment elf landen op de kandidatenlijst om toe te
treden tot de Unie. Voorbeelden zijn Polen, Hongarije, Cyprus en Roemenië. Als alle
aanvragen gehonoreerd worden, komen er tien talen in de Unie bij. Zelfs als er maar één
taal zou worden toegevoegd bij de huidige elf, komen er al tweeëntwintig taalparen bij: er
moeten vertalingen gemaakt worden van elk van de elf huidige talen naar die ene nieuwe
taal, en omgekeerd. Dat betekent dat er tweeëntwintig nieuwe programmamodules
bijbesteld zouden moeten worden bij het Luxemburgse softwarebedrijf dat dit soort
modules voor veel geld ontwikkelt. En dat terwijl nog geen fractie van de modules die nu
al in gebruik zijn op een zodanig niveau staat dat er ook echt mee te werken valt.

Vertaalprogramma's gescheiden
De zaak loopt al met al snel uit de hand. Het is daarom slim om ook alternatieven te
bekijken, al is het maar omdat die voor sommige van de onderontwikkelde taalparen al
redelijk tot behoorlijk goed werkende computersystemen hebben gebouwd. Zo heeft het
bedrijf Siemens-Nixdorff voor de Belgische federale overheid een systeem ontwikkeld
voor de vertaling tussen het Nederlands en het Frans. Dat systeem zou ook in aanmerking
komen.

Overigens wordt op deze manier het probleem van Systran nog steeds niet echt
opgelost. Nog steeds neemt het aantal benodigde taalmodules toe bij elke nieuwe taal in
de Europese Unie. Om dit te beperken zal eerst geprobeerd worden vertaalmodules te
maken die Frans, Duits en Engels kunnen vertalen uit en naar de andere officiële talen van
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de Unie. Het taalpaar Nederlands-Spaans zal volgens die richtlijn dus nog wel even op
zich laten wachten.

Aan één voorwaarde zullen de systemen in ieder geval moeten voldoen. Ze moeten
het eigenlijke vertaalprogramma gescheiden houden van het vertaalwoordenboek. Een
goed vertaalprogramma bestaat op zijn minst uit deze twee onderdelen. Het programma
kent de grammaticaregels van de twee talen. De te vertalen woorden zoekt het daarbij op
in een tweetalige woordenlijst. Het is van belang om woordenlijst en grammatica uit
elkaar te houden, omdat er relatief veel tijd en geld wordt gestoken in de woordenlijst,
terwijl de grammaticasoftware, net als alle computerprogramma's nu juist weer snel
veroudert. Door een scheiding aan te brengen, voorkom je dat er geld wordt weggegooid.

 Helemaal stil zit men in Europa niet. De Europese Commissie werkt aan het
nieuwe actieprogramma dat `Meertalige Informatiemaatschappij' genoemd wordt. In het
kader van dit programma zullen allerlei projecten worden bekostigd die op de een of
andere manier de veeltaligheid in het elektronische tijdperk bevorderen. Systemen voor
automatisch vertalen horen daar natuurlijk bij. Er is geen veeltaligheid zonder
vertalingen.

Taalprobleem
Zijn andere landen ook al bezig? Nederland en Vlaanderen hebben in ieder geval het
voordeel dat ze in de Taalunie samenwerken. Lang niet alle taalgebieden zijn zo goed
georganiseerd. Bovendien is ook niet iedereen even geïnteresseerd in taalproblemen.
Engeland investeert bijvoorbeeld bijzonder weinig. In zekere zin heeft dat land ook geen
investeringen nodig. Die doen anderen wel. Als Nederland en Vlaanderen een
programma laten maken om vertalingen te maken uit het Nederlands naar het Engels,
profiteren de Engelstaligen daar ook van. Wie het Engels als moedertaal spreekt, hoeft
zich geen zorgen te maken over de veeltaligheid. Nu is dat natuurlijk niet echt eerlijk,
maar opvallend genoeg spelen dergelijke overwegingen nauwelijks nog een rol als het
gaat om beleidsbeslissingen met betrekking tot de taalkeuze. De Franse regering, die de
hoop lijkt te hebben opgegeven dat het Frans ooit nog in dezelfde positie als het Engels
zou kunnen verkeren, investeert wel veel geld in projecten die de positie van het Frans in
de nieuwe media verstevigen. Zo probeert ze in ieder geval een Frans tegenwicht te
bieden tegen de hegemonie van het Engels op het wereldwijde Internet. Dat betekent
overigens niet dat ze zou investeren in een vertaalprogramma Frans-Nederlands; dat laat
men over aan de Nederlandstaligen.

Ook een land als Duitsland heeft voorlopig nog geen belangstelling getoond voor
vertalingen uit of naar het Nederlands, terwijl het wel degelijk belang heeft bij
ontwikkeling van vertaalmodules. Het Duits is van de drie grote talen het zwakst
vertegenwoordigd in Systran, maar de rol van die taal binnen de Europese Unie is de
laatste jaren steeds groter geworden. Misschien dat er afspraken te maken zijn dat het
Duitstalige taalgebied investeert in een vertaalmodule Duits-Nederlands, zo hopen
Nederlandse betrokkenen, in  ruil voor ons werk aan een module Nederlands-Duits.
Voorlopig is daarover echter nog geen enkel contact gelegd met de eventuele Duitstalige
partners.

Haalt het Nederlands 2050?
Wat de grote landen ook doen, het blijft belangrijk dat het Nederlands goed
vertegenwoordigd wordt. Daar zijn politieke redenen voor. Door te investeren in
automatische vertaalsystemen laat het Nederlandse taalgebied zien dat de rol van het
Nederlands als officiële taal van de Europese Unie serieus genomen wordt. Maar er zijn
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ook andere argumenten. Met deze projecten kunnen we veel kennis opdoen die ook weer
bij andere computertoepassingen voor taal- en tekstverwerking zouden kunnen worden
gebruikt; toepassingen die het mogelijk maken om efficiënt Nederlandse teksten te
bewerken, te raadplegen en te doorzoeken bijvoorbeeld. Naar verwachting worden
dergelijke systemen in de toekomst nog veel efficiënter en economisch belangrijker dan ze
nu al zijn.

Het is belangrijk dat het Nederlands ook in de moderne technologie een rol blijft
spelen. ``Als we het niet opbrengen,'' voorspelde de Nijmeegse hoogleraar
spraaktechnologie Lou Boves een paar jaar geleden in zijn inaugurele rede, ``zal het
Nederlands als cultuurtaal het jaar 2050 niet halen. Het zal dan zoveel gemakkelijker zijn
om teksten te maken in met name het Engels dan in het Nederlands, dat geen enkel bedrijf
het zich kan veroorloven om het inefficiënte en ineffectieve Nederlands serieus te nemen.''

Is dat niet een beetje sterk uitgedrukt? Misschien. In ieder geval lijkt het me niet
driester dan om in de jaren dertig te zeggen dat de Europese filmindustrie hard zijn best
zal moeten om niet ondergesneeuwd te raken door de Amerikaanse. Ondanks het Engels.
Computers en Internet kunnen samen onze wereld veeltalig houden als we die middelen
goed gebruiken. Het is zo goedkoop om een krant op Internet te publiceren, dat ook
kleine talen zich dat nu kunnen veroorloven. Maar taalgemeenschappen die niet aan de
slag gaan om er ook wat van te máken, zullen het nog moeilijk krijgen.
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10. Digitale vertaalwoordenboeken

Krijgen we ooit een apparaat dat elke willekeurige tekst in een ommezien in een andere
taal vertaalt? Waarop je maar een microfoontje en een luidsprekertje hoeft aan te sluiten
om met elke medemens in je eigen taal te kunnen praten: jij zegt wat je wilt zeggen in het
Nederlands in een microfoontje, en uit het luidsprekertje klinkt dezelfde tekst in het
Japans. Je gesprekspartner antwoordt daarop in het Japans, maar jij hoort zijn stem uit je
luidspreker Nederlands praten.

Of zo'n systeem er ooit komt weet ik niet, maar voorlopig zijn we nog lang niet
zover. We moeten klein beginnen. Bij de vertaalwoordenboeken. Een vertaalwoordenboek
hoort niet op papier te worden afgedrukt. Een vertaalwoordenboek moet zo klein en zo
licht zijn dat je het overal mee naartoe kunt nemen. Een vertaalwoordenboek moet je altijd
bij de hand hebben als je aan het schrijven bent. In een vertaalwoordenboek moet je
binnen een paar seconden de vertaling van een woord kunnen vinden. Met drukwerk lukt
dat allemaal niet.

De afgelopen jaren hebben bijna alle uitgevers van woordenboeken dan ook een cd-
rom geproduceerd: duizenden en in sommige gevallen zelfs honderdduizenden woorden
hebben ze op een schijfje geperst, samen met een zoekprogramma dat op een harde schijf
geïnstalleerd kan worden en dat kan samenwerken met moderne tekstverwerkers zoals
WordPerfect of Word.

Ik heb zes cd-roms met elektronische vertaalwoordenboeken bekeken: een cd-rom
van Het Spectrum met Prisma Idioom Engels, Duits, Frans; Kramers Talen van Kramers
op twee cd-roms; en de drie cd-roms van Van Dale voor de talen Engels, Frans en Duits.
Van Internet heb ik een paar willekeurige teksten in het Engels, Frans, Duits en het
Nederlands gehaald. De vertaling van alle woorden heb ik opgezocht in alle
woordenboeken. Welk woordenboek gaf de beste en de uitgebreidste informatie?

Van Dale
De elektronische vertaalwoordenboeken van Van Dale zijn van de hier genoemde in veel
opzichten de volledigste. Dat is niet verwonderlijk: het zijn ook de enige cd's die ieder
slechts één taal behandelen. Elk schijfje van Van Dale bevat ongeveer evenveel informatie
als het tweedelig Groot woordenboek over dezelfde taal van dezelfde uitgeverij. In elk
lemma worden niet alleen een fonetische transcriptie en alle mogelijke vertalingen van elk
woord gegeven, maar ook veel voorbeeldzinnen waarin het woord gebruikt wordt. Ook is
er uitgebreide aandacht voor idioom, voor uitdrukkingen en voor spreekwoorden. De
vertalingen zijn vernuftig. In het Engelse woordenboek wordt over Sinterklaasavond
gemeld dat dit feest ongeveer hetzelfde is als `Christmas Eve'. Voor een vertaler voor wie
sfeer belangrijker is dan feitelijke nauwkeurigheid kan dat nuttige informatie zijn.
(Jammer genoeg ontbreekt deze tip in de woordenboeken voor het Frans en het Duits.)

Er is meer. Een tamelijk uitvoerige beschrijving van de zinsbouw van elke taal is te
vinden in een Grammaticaal compendium. Bovendien wordt er voor elke taal een handvol
voorbeeldzinnen gegeven die te gebruiken zijn tijdens een telefoongesprek (`Kunt u me
doorverbinden?') en zijn er voor elke taal ook voorbeelden van zakelijke brieven (`Nous
vous prions d'agréer, Cher Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments').

Er staat dus evenveel materiaal op de cd als in de papieren woordenboeken: een
opwindende hoeveelheid woorden. Alleen een paar technische en moderne termen
(`autosegmenteel', `website') heb ik niet kunnen vinden.

Belangrijker is dat het zoeken sneller en gemakkelijker verloopt dan in de boeken.
Binnen een paar seconden is de vertaling van elk willekeurig woord gevonden. Daar komt



44

nog eens bij dat de gebruiker nog niet eens de juiste spelling hoeft te geven van het woord
waarvan hij de vertaling zoekt: desgewenst zoekt de computer naar alle woorden die
ongeveer hetzelfde klinken als het gevraagde woord: als u per ongeluk brant intikt, wordt
er gezocht op brand en krant. Bovendien kan de gebruiker besluiten alleen te zoeken naar
woorden die binnen een bepaalde categorie vallen; alleen naar zelfstandig naamwoorden
bijvoorbeeld, of alleen naar artikelen waarin een bepaald woord in een idiomatische
uitdrukking voorkomt.

Een andere mooie eigenschap is dat de woorden van Van Dale naar elkaar
verwijzen; wie het woord elver opzoekt in het deel Engels-Nederlands vindt onder andere
de omschrijving `jonge paling'. Om vervolgens te weten te komen wat het woord voor
paling in het Engels is (`eel'), is een druk op de knop voldoende.

De woordenlijst van Van Dale is groot, de hoeveelheid informatie die er bij elk
artikel te vinden is, zeer uitgebreid, en het computerprogramma dat de vertalingen
opzoekt is slim. Toch had ik bij de eerste versies een bezwaar: de uitspraakinformatie
werd alleen schriftelijk gegeven. Wie wilde weten hoe een bepaald woord uitgesproken
wordt, moest eerst een speciaal fonetisch alfabet bestuderen om daarna uit te puzzelen
hoe elk woord ongeveer zou kunnen klinken. Gelukkig is Van Dale bezig met nieuwe cd-
roms waarop de juiste uitspraak te horen zal zijn. Vanaf dat moment zijn de cd's van Van
Dale de beste — en de duurste.

Kramers Talen Cd-rom
De cd-roms van Kramers bevatten maar liefst zes woordenboeken: de gebruiker kan
ermee uit het Nederlands naar het Frans, het Duits en het Engels vertalen en vice versa.
De beperking tot twee cd's heeft wel tot gevolg dat er per taal minder informatie gegeven
wordt dan op de cd's van Van Dale. Er zijn minder woorden te vinden, en bij elk woord
dat opgenomen is, wordt minder informatie gegeven. Ook de manieren om de
woordenboeken te doorzoeken zijn wat beperkter: als u produkt intikt, komt u terecht bij
`proef' en niet bij `product'. Een ander verschil tussen de elektronische woordenboeken
van Van Dale en Kramers is dat de eerste ook met verbogen vormen kunnen werken. U
kunt zoeken op lopen, maar ook op loopt; op woordenboek, maar ook op
woordenboeken. Zo slim is Kramers niet.

Toch biedt Kramers wel degelijk voordelen boven Van Dale. Van alle Duitse,
Engelse en Franse woorden is te horen hoe ze worden uitgesproken door een
moedertaalspreker. Bovendien werkt het zoekprogramma goed samen met moderne
tekstverwerkingsprogramma's zoals Word of WordPerfect. Wie tijdens een vertaalklus
snel zoekt naar het juiste woord, kan dit in een handomdraai in een klein venstertje
krijgen naast zijn tekst. Een woord vertalen is daarmee net zo gemakkelijk als een
document afdrukken of op de harde schijf opslaan.

Een ander aardig aspect van de cd-rom van Kramers is dat hij het de gebruiker erg
gemakkelijk maakt om zelf toevoegingen te plegen: wie vindt dat een bepaald lemma
onvolledig of zelfs onjuist is, kan dit noteren. Ook de cd-rom van Kramers bevat een
(beknopte) beschrijving van de grammatica van de drie talen. Wie af en toe een
woordenboek raadpleegt voor de drie moderne talen, vindt op deze cd-rom waarschijnlijk
alle informatie die hij zoekt. Wie vaak te maken heeft met lastige vertalingen van en naar
één speciale taal, heeft waarschijnlijk meer aan de cd-rom van Van Dale.

Prisma Idioom
Voor sommige mensen is de cd-rom `Prisma Idioom' misschien een aanvulling op de
woordenboeken van Van Dale en Kramers. De vertaling van het woord boom vindt u hier
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niet, maar de vertaling van `de kat uit de boom kijken' in het Frans, `door de bomen het
bos niet zien' in het Engels, en `een boom van een vent' in het Duits wel. Veel
uitdrukkingen staan niet alleen op schrift, maar worden ook uitgesproken.

Er valt wel het een en ander aan te merken op deze cd. Het schermpje waarin de
informatie gepresenteerd wordt, is nogal lelijk vormgegeven. Belangrijker is dat er veel
inhoudelijke slordigheden zijn. In het Engelse deel wordt ergens een voorbeeldzin
gegeven die er geschreven uitziet als `For a cabin, please apply to the purser's office', maar
die klinkt als `How much does it cost from here to the airport'. Dat lijkt me niet juist.

Bovendien worden de Engelse zinnetjes afwisselend met een Brits en een
Amerikaans accent uitgesproken, zonder dat duidelijk wordt gemaakt welke spreker welk
accent heeft. Een vraag als `Heeft het hotel een eigen parkeerterrein' heeft twee
vertalingen: in het Brits Engels `Does the hotel have a car park?', en in het Amerikaans
`Does the hotel have parking spaces available?' Vreemd genoeg worden de twee
vertalingen voorgelezen door dezelfde stem in hetzelfde Amerikaanse accent.

Zoals uit deze voorbeelden blijkt, hebben veel idiomatische uitdrukkingen
betrekking op reizen.  Prisma Idioom is een cd-rom om te installeren op een
schootcomputer voordat u hem meeneemt op reis: klap uw computer open aan de balie
van het hotel en laat hem vragen of er nog parkeerruimte is. Een aardig kenmerk van de
cd is dat de woorden ook gegroepeerd zijn op thema. Zo vindt u in één oogopslag welke
Duitse uitdrukkingen u kunt gebruiken om verschillende graden van woede uit te
drukken, of welke uitdrukkingen het Frans kent voor ontevredenheid.

Koopadvies
Welke woordenboeken kunt u nu het best kopen? De cd-roms van Van Dale zijn het
degelijkst, maar ook het duurst. Bovendien bieden ze alleen geschreven informatie over
de uitspraak. Kramers woordenboeken zijn iets summierder, maar ook compacter. Ze
laten ook horen hoe de woorden klinken. Prisma Idioom is verder een aardige
elektronsiche tegenhanger van de reisgidsjes. Zo is er voor iedereen wat; alles wat u op dit
gebied zou willen hebben, kunt u vinden op een cd-rom. De liefhebber van
vertaalwoordenboeken heeft geen drukwerk meer nodig.
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11. Weg met het toetsenbord

Laten we hopen dat er geen belangengroepering voor computers wordt opgericht, want
die zou tot in lengte van dagen protesteren tegen elke advertentie en elke film waarin
deze apparaten voorkomen. Neem nu de manier waarop machines in de media praten.
Dat is een karikatuur van de werkelijkheid, die overduidelijk alleen bedoeld is om
apparaten belachelijk te maken: blikkerig, onhandig en hakkelend. Zo klinken echte
computers helemaal niet. Er wordt gezegd dat film- en reclamemakers computergeluiden
inderdaad altijd een beetje vervormen, zelfs als ze in de verre toekomst spelen: anders
gelooft niemand dat er werkelijk computers aan het woord zijn. Maar als er een
computerbelangenvereniging zou zijn, zou deze hiertegen wel wat kunnen inbrengen: je
laat de vrouwen in je films toch niet ook allemaal met een kinderstemmetje praten omdat
de mensen anders denken dat het verklede mannen zijn?

Ach, die belangenvereniging zou je ook wel weer de mond kunnen snoeren. Want
hoe slecht de computers in de film ook praten, lúísteren kunnen ze als de besten.
``Computer, zoek effe voor me op hoe ik zo snel mogelijk thuis kom,'' schreeuwt de acteur
nauwelijks verstaanbaar, en meteen antwoordt het apparaat met zijn blikkerige
stemmetje. Dat moeten echte apparaten nog maar voor elkaar zien te krijgen. Want de
werkelijkheid is omgekeerd aan de sciencefiction: computers kunnen al vrij natuurlijk
praten, maar begrijpen wat iemand anders tegen ze zegt, is ze nauwelijks gegeven.

En dat terwijl computers die gesproken taal verstaan voor veel mensen misschien
wel nuttiger zijn dan apparaten die kunnen praten. De laatste kunnen natuurlijk de krant
of de binnengekomen e-mail lezen en zijn daarom handig voor visueel gehandicapten en
automobilisten. Maar wie lezen kan, wil de krant waarschijnlijk liever in zijn handen
houden dan helemaal afluisteren. Omdat praten makkelijker is dan schrijven, is de
toekomst aan de machine die de mens verstaat.

Een dicteermachine
De tong, de lippen en de stembanden van de mens zijn soepeler dan zijn vingers. Hoe
vaardig iemand ook de letters weet te vinden op zijn toetsenbord,  hij kan altijd sneller
articuleren. Omgekeerd gaat lezen juist vlotter dan luisteren.  Het oog ziet een woord
sneller dan het oor het hoort. Een lezer kan een tekst makkelijker in zijn geheel bekijken en
hij kan die delen overslaan die hem minder interesseren.

Het efficiëntst zou het zijn als de woorden zich rechtstreeks van de mond van de
spreker naar het oog van de lezer bewogen. Veel softwarebedrijven proberen daarom een
computerprogramma te maken dat spreektaal omzet in letters op het beeldscherm.
Mensen sparen geld uit als ze niet meer hoeven te leren omgaan met muis en toetsenbord,
maar hun brieven, memo's en e-mailberichten in hun computer kunnen inspreken. De
muisarm is dan verleden tijd — door een verstuikte tong is nog nooit iemand
arbeidsongeschikt geraakt.

Philips bracht onlangs als een van de eerste bedrijven zo'n computerprogramma
uit. Het heet FreeSpeech, al is het volgens Philips ``een product van Nederlanders voor
Nederlanders''. Er zijn twee versies. De ene bestaat uit alleen een cd-rom met het
computerprogramma, de tweede heeft behalve de cd-rom een apparaatje dat dient als
microfoontje, luidsprekertje en alternatieve muis.

Trilling in de lucht
Gesproken taal omzetten in geschreven zinnen is geen sinecure. Een spraakklank is niet
meer dan een trilling in de lucht en om bijvoorbeeld een a van een e te onderscheiden is
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een minutieuze analyse nodig van de manier waarop luchtdeeltjes tegen het trommelvlies
botsen: welke boventoon werd achter in de keel van de spreker versterkt? Welke
boventoon werd verzwakt door de tong iets op te lichten? Daar komt dan nog bij dat
allerlei details van de luchttrillingen buiten beschouwing moeten worden gelaten. Bij veel
gesprekken brengt niet alleen de spreker met zijn stembanden de lucht tot trilling maar
voeren tegelijkertijd andere mensen ook een gesprek, of staat er in de achtergrond een
hond te blaffen of een kind te huilen. Op de een of andere manier weten mensen
moeiteloos die luchttrillingen eruit te lichten die er bij het verstaan van hun
gesprekspartner toe doen.

Hoe zij zo snel alle benodigde berekeningen kunnen uitvoeren, weet niemand.
Computers kunnen dan ook nog lang niet zo feilloos overweg met luchtdeeltjes die tegen
een microfoon botsen. Als apparaten gesproken Nederlands kunnen verstaan, zijn ze op
de een of andere manier beperkt. De inlichtingendienst van Openbaar Vervoer
Reisinformatie (0900-9292) werkt bijvoorbeeld al een tijdje met een computersysteem dat
vragen kan begrijpen en beantwoorden over een strak omlijnd onderwerp, namelijk de
aankomst- en vertrektijden van treinen. Zodra zijn gesprekspartner over het weer begint,
haakt die computer af.

Wie gehaast of moe is en daardoor wat onduidelijk articuleert merkt overigens al
snel dat er nog meer beperkingen zijn:
- ``Ik wil van Oisterwijk naar Heerenveen.''
- ``Hoe laat wilt u vertrekken uit Alphen aan den Rijn naar Ede-Wageningen?''
- ``Nee, ik wil vertrekken uit Oisterwijk.''
- ``Hoe laat wilt u vertrekken uit Koog-Zaandijk naar Ede-Wageningen?''
De stem van de computer is blikkerig, zonder dat de belangenvereniging voor computers
zich zorgen hoeft te maken. Waarschijnlijk maakt de computer trouwens zijn woorden
ook niet zelf. Een dame van vlees en bloed heeft ze waarschijnlijk allemaal op een
regenachtige woensdagmiddag in een geluidsstudio ingesproken.  De computer hoeft ze
alleen maar aan elkaar te plakken.

Het bedrijf OV Reisinformatie geeft meer dan tien miljoen reisadviezen per jaar over
de snelste manier om in Nederland met het openbaar vervoer te reizen. Dat betekent soms
lange wachttijden en daarom hing in het verleden bijna een derde van alle bellers
voortijdig op. Omdat er geen geld was om meer telefonistes in dienst te nemen, heeft het
bedrijf een deel van de gesprekken geautomatiseerd.

Alle mogelijke varianten
Het gaat daarbij voorlopig alleen om vragen over de aankomst- en vertrektijden van
treinen. Twintig procent van de bellers is inderdaad alleen naar die informatie op zoek.
Wie met de bus, de tram, de metro of de veerpont naar het station wil, moet wachten op
een informatrice van vlees en bloed.

De beperking tot treintijden is nodig omdat het systeem nu al meer dan genoeg
problemen op te lossen heeft. Het heeft een woordenschat van slechts tweeduizend
woorden: de namen van de stations in alle mogelijke varianten (`Den Bosch', `'s-
Hertogenbosch', `Den Bosch Centraal', `Den Bosch CS'), de namen van dagen (`vandaag',
`aanstaande zondag', `veertien juni') en de tijden (`vijf over half twaalf', `elf uur
vijfendertig', `een uur of half twaalf'). Het geheugen van het systeem is nog veel groter,
want het moet allerlei tongvallen kunnen onderscheiden. Een Limburger moet evengoed
worden verstaan als een Groninger, een Hagenaar of een Surinamer. En ook mensen die
verkouden zijn of met een dubbele tong spreken, moeten worden begrepen.
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Zelfs in een eenvoudig gesprek worden overigens al snel meer dan tweeduizend
woorden gebruikt. Gelukkig hoeven niet al die woorden begrepen te worden. Als mensen
tegen elkaar praten, zeggen ze allerlei dingen die niet strikt noodzakelijk zijn voor de
informatie-uitwisseling. ``Goedemiddag, ik wil graag weten hoe ik vanuit Amsterdam in
Zwolle kom.'' In zo'n zin staan maar vier woorden die echt van belang zijn: `vanuit
Amsterdam in Zwolle.' De rest is ruis.

Zelfs in die ruis kan echter verwarrende informatie voorkomen. Veel mensen zijn
gewend zich aan het begin van een gesprekje voor te stellen. Voor menselijke
gesprekspartners is dat geen probleem, maar het wordt verwarrend als iemand
bijvoorbeeld Marietje van den Bosch heet. De computer moet dan wel begrijpen dat die
laatste twee woorden een naam zijn, en niet de vertrekplaats van Marietje. Ook als iemand
zegt dat zij `om een uur of twaalf' wil vertrekken en zij spreekt het woord een op zo'n
manier uit dat het zou kunnen worden gehoord als `één'. Dan moet de vertrektijd nog
steeds wel rond twaalf uur gezocht worden en niet rond één uur.

Er zijn dus nog wel wat problemen op te lossen. OV Reisinformatie neemt het
zekere voor het onzekere: wie na een paar keer over en weer praten, nog steeds geen
succes heeft in zijn gesprekje met de computer, wordt automatisch doorverbonden met
een telefoniste van vlees en bloed. Niet dat dit succes garandeert: ook de telefoniste
weigerde mijn verzoekje om de vertrektijden van de trein naar Oisterwijk te behandelen:
``Wij geven geen informatie over internationale treinen.'' Voor reizen naar Oostenrijk
moest ik volgens haar een ander nummer draaien.

Kunt u dat herhalen?
Sinds kort kun je ook met een computer praten om telefoonnumers op te vragen. Je belt
118 en wordt welkom geheten door een computer, die zegt: ``Geef de naam en het adres
van de abonnee van wie u het telefoonnumer wilt weten.'' Nadat je aan dat verzoek hebt
voldaan, noemt de computer bijna onmiddellijk het telefoonnummer. Bij deze procedure
is nog wel een menselijk oor betrokken. Er zijn natuurlijk veel meer achternamen dan
plaatsnamen en de computer kan al die woorden, door zoveel mensen uitgesproken, niet
uit elkaar houden. Daarom luistert er een telefoniste mee, die naam en adres intikt,
waarna de computer het nummer uitspreekt.

Als die telefoniste toch meeluistert, kan ze de beller toch ook wel begroeten en het
telefoonnummer doorgeven? Natuurlijk kan ze dat en als ze bijvoorbeeld de uitgesproken
naam niet goed verstaan heeft, grijpt ze in: ``Kunt u dat herhalen?'' Het probleem is alleen
dat de gewone gesprekjes tussen twee mensen de KPN kennelijk te lang duren. Al dat
geklets van `goedemiddag, ik wou graag even iets weten', `nou, en even denken, hoor' en
`hartelijk dank en tot de volgende keer dan maar weer' kost het bedrijf geld: intussen had
de telefoniste ook weer iemand anders aan een telefoonnummer kunnen helpen. Hoe
minder tijd de telefonistes besteden aan iedere klant, des te minder telefonistes er
uiteindelijk nodig zijn. Een computer houdt een gesprek beter in de hand en bovendien
hoeven de telefonistes maar heel kort bij elk gesprekje betrokken te zijn. De inleiding van
de computer hoeven ze niet te beluisteren en terwijl het telefoonnummer wordt
uitgesproken, wenden ze zich alweer af. Wie van warm, menselijk contact houdt, moet
geen telefoniste meer worden.

Kop koffie
Een computer die met veel mensen kan praten, kan dus niet veel woorden onderscheiden.
De beperking van FreeSpeech ligt ergens anders. Dit programma kan het taalgebruik van
slechts één persoon verstaan. Die persoon moet bovendien tijd uittrekken om het
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programma te trainen door hardop een paar door de fabrikant samengestelde tekstjes in
de microfoon voor te lezen, zodat de computer al zijn of haar uitspraakeigenaardigheden
leert kennen. Volgens Philips zijn daarvoor `minimaal' vijftien minuten nodig. Mijn
computer en ik waren bijna drie uur bezig omdat de computer na elke zin die ik sprak een
paar minuten moest uitrekenen wat ik had gezegd.

De installatieprocedure leek niet alleen op een ontgroening doordat ze lang
duurde. De tekstjes bevatten gedeeltelijk een lofzang op de firma Philips en het zojuist
aangeschafte apparaat. Het is een ongemakkelijk gevoel om hardop in je studeerkamer te
zeggen dat FreeSpeech een belangrijke technologische doorbraak is, als je de het
programma nog helemaal niet aan het werk hebt gezien.

Ook als FreeSpeech eenmaal getraind is, blijft het langzaam. Zeker in het begin kon
ik nadat ik twee zinnen had uitgesproken, eerst een kop koffie maken en leegdrinken
voordat mijn computer had uitgerekend wat ik had gezegd. Dat zijn veel koppen koffie
als je honderd zinnen schrijft. Wel zaten er al meteen weinig fouten in de dictaten.
Bovendien had ik FreeSpeech zo ingesteld dat het tijdens het dicteren van zijn en mijn
fouten bleef leren. Na een paar uur waren mens en computer meer aan elkaar gewend.
Van de mens had zich intussen het opgewonden gevoel meester gemaakt in een
sciencefictionverhaal te zijn beland: je kunt een stuk schrijven zonder handen! Over tien
jaar bestaan computers alleen uit een plat beeldscherm, een microfoontje en een
luidsprekertje!

Schrijven met je stem
Het is nog niet zover. Een stuk schrijven met FreeSpeech is nu nog een hele toer. Als de
computer lang bezig is met een zin krijgt de gebruiker het gevoel: laat mij dat maar even
zelf intikken. Bovendien moeten de dictaten altijd gecontroleerd en gecorrigeerd worden,
en hoewel dat in theorie ook met de stem kan (``Ga naar begin alinea. Ga naar het derde
woord. Vervang door nog niet'') vind ik FreeSpeech daarvoor te langzaam. Een woord
aanwijzen en zelf even tikken gaat vele malen sneller. Het systeem is vooral geschikt om
korte memo's mee te maken, een ruwe opzet voor een e-mail of aantekeningen die op een
later tijdstip met de hand kunnen worden uitgewerkt. De steekwoorden staan dan in ieder
geval al in een bestand.

Waarschijnlijk eist schrijven met je stem ook nieuwe technieken van de schrijver.
Veel mensen hebben een nerveuze schrijfstijl ontwikkeld met hun tekstverwerker: ze
schrijven een woord, veranderen een woord dat eerder in de alinea stond, schrijven dan
weer twee woorden aan het eind van de alinea, schrappen een hele zin uit een eerdere
alinea, enzovoort. Zo kon je nog niet schrijven toen Word en WordPerfect nog niet
bestonden. Ook pratend schrijven zal misschien een eigen manier van teksten
componeren met zich meebrengen.

Er doen zich ook praktische vragen voor: kun je met een microfoon werken in een
kantoortuin? Mijn exemplaar van FreeSpeech raakt al in de war als iemand anders de
kamer binnenkomt waar ik zit te werken — misschien ook wel omdat ik anders begin te
praten dan wanneer ik alleen ben met mijn computer — maar dat soort problemen valt op
te lossen. Ligt er voor de gemiddelde zakenman na een lange treinreis vol
telefoongesprekken bij thuiskomst een transcript van alle gevoerde gesprekken naast zijn
printer? En hoe moet het met het taalonderwijs op de basisscholen? De kinderen moeten
blijven leren lezen, maar zal het ook nodig zijn dat ze zelf letters en woorden kunnen
schrijven?

Stenotypiste
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Aan het begin van deze eeuw dicteerden bestsellerauteurs hun romans en
afdelingshoofden hun zakelijke correspondentie aan een typiste, die steno kende en de
tekst daarna kon uitwerken op een moderne typemachine.

Die methode had één nadeel: de stenotypiste moest elke maand worden uitbetaald.
Dat was al snel te duur en dus hebben gedurende de hele twintigste eeuw kantoorklerken,
leden van raden van bestuur, journalisten, boekhouders, schrijvers en miljoenen anderen
met twee vingers hun teksten uit te tikken. FreeSpeech is de voorbode van de
volautomatische stenotypiste en daarmee mogelijk van de grootste verandering in het
schrijven sinds de uitvinding van de typemachine. Met een systeem als FreeSpeech hoef je
in de nabije toekomst niet veel van computers te weten om ze te kunnen gebruiken. Er zal
nog heel wat voor nodig zijn om het uiteindelijk te laten gebeuren, maar zo'n systeem is
zo aantrekkelijk dat het er ook zal komen. Wie wil, kan de hele dag schrijven, ook als hij
door de supermarkt loopt of een berg beklimt. Wat zullen de boeken dik worden.

Leugens
Maar als een apparaat ons kan verstaan, kan het misschien nog wel meer. Ons beter
doorzien dan onze medemensen bijvoorbeeld. Dat is nodig ook, want niemand is te
vertrouwen. Uit een recent onderzoek blijkt dat mensen per dag gemiddeld zes leugens
vertellen. Dat betekent dat we minstens evenveel onwaarheden te horen krijgen; in elk
gesprek worden we waarschijnlijk wel een keer misleid. Voor sommigen is die gedachte
moeilijk te verkroppen. Sinds een paar maanden kunnen zij een hulpstuk kopen dat
pretendeert hen bij te staan in hun persoonlijke strijd voor de waarheid.

Truster is een leugendetector voor thuisgebruik, die het stemgebruik van uw
gesprekspartner analyseert om vast te stellen of hij wel de waarheid vertelt. Het pakket
bestaat uit twee onderdelen: een kabeltje dat kan worden bevestigd tussen telefoontoestel
en computer, en een cd-rom met software. Het is overigens ook mogelijk het systeem te
gebruiken met een gewoon microfoontje.

Grenscontroles
De potentiële leugenaar moet eerst een tijdje ontspannen praten. De handleiding stelt voor
om hem daarom eerst te vragen: `Hoe gaat het met u?' of `Hoe gaat het met de kinderen?'
Vervolgens ontspint zich vanzelf een genoeglijke conversatie. Ondertussen maakt de
computer een analyse van de gewone spreektrant van uw partner: hoe hoog spreekt hij?
Hoe snel? Hoeveel trilling zit er in zijn stem? Als op deze manier een profiel is
samengesteld, kan het echte werk beginnen. U stelt uw gevoelige vraag. Uit de manier
waarop het antwoord wordt uitgesproken, kan Truster volgens de fabrikant niet alleen
afleiden of uw gesprekspartner gespannen raakt, maar kan hij zelfs onderscheid maken
tussen gewone nervositeit en leugens.

De bedenker van Truster is Amir Liberman uit Israël. ``Het idee is eenvoudig'', zei
hij toen ik hem opbelde. ``Emoties hebben altijd invloed op iemands stem. Als u een loterij
wint, gaat uw stem omhoog. Als u diep moet nadenken over wat u zegt, drukt dat uw
stem omlaag. En als iemand liegt, verraadt zijn stem hem ook altijd. Truster geeft in zeker
vijfenzeventig procent van de gevallen een juist oordeel over de waarheid van iemands
uitspraken.'' Liberman zegt dat hij het programma in eerste instantie gemaakt heeft voor
de Israëlische veiligheidsdienst, die het zou gebruiken bij grenscontroles.

Oplichting
Truster is een succes. Bladen als de Financial Times, The Jeruzalem Post en Newsweek
publiceerden er enthousiaste beschouwingen over. Ondertussen verscheen het
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programma in onder andere het Hebreeuws, het Engels, het Spaans, het Italiaans en het
Nederlands. Het programma zou gebruikt worden door banken,
creditcardmaatschappijen en vliegvelden.

Toch waren de Nederlandse deskundigen aan wie ik begin 1999 voor een artikeltje
voor het maandblad Onze Taal om een oordeel vroeg allemaal sceptisch. De Nijmeegse
hoogleraar taal- en spraaktechnologie Lou Boves sprak zelfs van ``oplichting'', al had hij
het programma nooit gezien. ``Dat hoeft ook niet, want het idee erachter is verkeerd. De
makers nemen aan dat de spanning die gepaard gaat met liegen zich bij iedereen op
dezelfde manier lichamelijk uit. Het tegendeel is waar. Het is bijvoorbeeld bekend dat
sommige mensen juist erg rustig worden onder stress. Uit spraakgeluid kun je in het
algemeen maar weinig afleiden over iemands persoonlijkheid of gemoedstoestand. Zelfs
hoe oud iemand is, of hoe groot, valt aan zijn of haar stem nauwelijks te horen.''

Amusementswaarde
``De voornaamste waarde van Truster is zijn amusementswaarde'', zei ook Ton Broeders,
het hoofd van de afdeling Schrift- en Spraakonderzoek van het Gerechtelijk Laboratorium
in Rijswijk. ``Het hele idee klinkt nogal Amerikaans. In de Verenigde Staten heeft men een
bijna onbegrensd vertrouwen in apparaten. Voor gerechtelijk onderzoek zijn dat soort
systemen zeker veel te onbetrouwbaar.''

Volgens Amir Liberman is het niet verwonderlijk dat spraakdeskundigen niet in
zijn pakket geloven. ``Dit is een revolutionaire ontdekking. Fonetici zijn bevooroordeeld.
Vraagt u het eens aan een psycholoog.'' Toch bleek ook de Tilburgse psycholoog Jan
Boelhouwer weinig geestdriftig. Hij geldt als een deskundige op het gebied van
leugendetectors. ``Het is echt onzin'', zegt hij. ``En het zou zelfs gevaarlijke onzin kunnen
zijn. Stel je voor dat er bij een sollicitatiegesprek een microfoontje onder de tafel
gemonteerd is en dat je wordt afgewezen voor een baan op basis van zo'n analyse. Ik ken
geen enkel betrouwbaar onderzoek dat de gedachte achter Truster ondersteunt.''

Ik heb Truster ook zelf bekeken. Hij bleek moeilijk te testen. Moest ik mijn vrienden
bellen en hen uithoren over hun privé-leven zonder hun te vertellen wat die klik in de
telefoonlijn betekende? Ik besloot een collega in vertrouwen te nemen en te vertellen wat
ik onderzocht voor ik hem met een paar lastige kwesties confronteerde. Volgens Truster
bleek hij inderdaad een paar keer te liegen. Helaas weigerde mijn collega vervolgens te
vertellen of Truster gelijk had. Het probleem is dat het programma volgens de makers
alleen goed werkt bij leugens waarbij iets op het spel staat. En als er iets op het spel staat,
willen de meeste mensen nu eenmaal niet erkennen dat ze onwaarheid spreken. Met of
zonder leugendetector.

Een belangenvereniging voor mensen
Als de mensen elkaar niet hadden gewantrouwd en gehaat, had de computer nooit
bestaan. Zonder de Tweede Wereldoorlog was er bijvoorbeeld nooit zoveel geld gestoken
in de ontwikkeling van de computer. Internet is voornamelijk een product van de Koude
Oorlog, die Amerikaanse geleerden en militairen ertoe aanzetten de bestaande
computercapaciteit zo efficiënt mogelijk te benutten. Als er in Minnesota een dure
supercomputer vrij was, kon een wetenschapper uit Boston erop werken en zo werd alle
apparatuur zoveel mogelijk benut.

De computer is een gevaarlijk wapen. We kunnen het ook voor mooie dingen
gebruiken, maar de oorspronkelijke haat en het diepgewortelde wantrouwen blijven op
de achtergrond op de loer liggen. Misschien kunnen we in de toekomst van elk gesprek
dat we voeren na afloop desgewenst een uitgebreid verslag kunnen lezen: een woordelijke
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weergave, een korte samenvatting en een psychologisch rapport over de gesteldheid van
onze gesprekspartners op elk willekeurig moment. Dat is aantrekkelijk en tegelijkertijd
gruwelijk. Misschien wordt het tijd voor een belangenvereniging voor mensen.

Informatie over FreeSpeech is te verkrijgen op Internet: http://www.freespeech98.com/;
Informatie over Truster is te vinden op http://www.truster.com/
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12. That's why there is a lot of repetition in the book

Je kunt ook steeds meer gesproken woorden op Internet vinden. Dat komt vooral doordat
de omroepen hun programma's vaker via het net aanbieden. De TROS en de NPS zijn
bijvoorbeeld actief op dit gebied, maar voorop loopt de VPRO die sinds een tijdje al zijn
programma's via zijn weblocatie aanbiedt. Oude programma's worden gearchiveerd en zo
ontstaat langzaam maar zeker een prachtige verzameling.

De situatie is nog niet ideaal. Die verzameling is nu nog klein. Bovendien zijn
gesproken bestanden niet zo gemakkelijk te doorzoeken als geschreven teksten. Er zijn
wel computerprogramma's die indexen kunnen maken op geschreven teksten: je tikt een
zoekterm in en met één druk op de knop kom je op de plaats in de tekst waar dat woord
staat. Iets vergelijkbaars bestaat er voor gesproken teksten nog niet, in ieder geval niet op
Internet. Wie een woord zoekt in een gesproken tekst, zal in veel gevallen die hele tekst
moeten doorluisteren. Tenzij iemand bijvoorbeeld de tekst een keer helemaal heeft willen
uitschrijven en dat is bij die radioprogramma's nog lang niet gebeurd.

Toch zijn er volgens mij nu ook al fascinerende dingen te beleven voor wie
geïnteresseerd is in taal. Neem het radioprogramma De Avonden, een literair-cultureel
tijdschrift dat vijf dagen in de week verschijnt (op de gewone, ouderwetse ether op Radio
5, vanaf tien uur 's avonds). In dat programma worden interviews met schrijvers
uitgezonden. Ook met buitenlandse schrijvers, en dat veroorzaakt een zeer merkwaardig
en bij mijn weten nooit eerder geobserveerd verschijnsel.

Intieme sfeer
De sfeer van die interviews is intiem: in een kleine studio zitten interviewer en
geïnterviewde met elkaar te praten over het zojuist in het Nederlands vertaalde boek. De
hoofdtaal van de interviews lijkt Engels maar af en toe, soms middenin een zin, schakelt
de presentator, de Nederlandse dichter Wim Brands ineens over om zijn gedachte af te
maken in het Nederlands. De functie en de reden van die taalwisselingen zijn over het
algemeen volkomen raadselachtig. Je krijgt de indruk dat er systeem in zit maar wat dat
dit systeem precies is, valt moeilijk te achterhalen. Het is in ieder geval niet mogelijk om
het gesprek te volgen zonder dat je zowel Nederlands als Engels kent. De geïnterviewde
schrijver moet af en toe volkomen in het duister tasten over de onverwachte wendingen
en de luisteraar die geen Engels spreekt zal al helemaal snel de draad kwijt raken. Terwijl
je zou denken dat een dergelijke luisteraar nu juist tot het beoogde publiek van de
uitzending hoort, omdat de interviews gehouden worden naar aanleiding van
Nederlandse vertalingen van deze Engelse boeken.

Neem het gesprek dat Brands op 5 mei 1999 voerde met de Schotse schrijver
Magnus Mills. In de negende minuut vertelt Mills een uitgebreid verhaal over hoe hij
vroeger als hekkenbouwer werkte. Hij merkte dat het bouwen van hekken nogal eentonig
werk is en dat het veel herhaling in zich had. "That's", zegt hij aan het einde van dat lange
verhaal, "why there's a lot of repetition in the book."

Dan gebeurt het (op 9 minuut 40; luistert u zelf maar als u me niet gelooft). "Yeah,"
zegt Brands, "That's true. Hij zegt, daarom zitten er zoveel herhalingen in dat boek, het is
alleen maar herhaling, herhaling, that's what you remember of those days also." Dan mag
Mills weer verder vertellen. Waarom Brands nu juist alleen deze mededeling over die
herhalingen vertaalt en niets zegt over het voorafgaande, veel interessantere verhaal dat
bovendien de verklaring moet bieden van het waarom van die herhalingen, blijft in
nevelen gehuld. De luisteraar die alleen Nederlands verstaat, hoort alleen dat er kennelijk
veel herhalingen in het boek zitten en dat daar een reden voor is. Maar wat die reden dan
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mag zijn, hoort hij niet. Aan de andere kant zal degene die het voorafgaande verhaal
verstaan heeft, het betrekkelijk eenvoudige zinnetje "that's why there's a lot of repetition
in the book" waarschijnlijk ook wel verstaan hebben.

Het gesprek gaat er vervolgens over de gesprekken die Mills als hekkenbouwer 's
avonds in de pub voerde met zijn collega's. Er werd weinig gepraat en sommige
hekkenbouwers dronken heel veel, maar Mills zegt dat hij zelf niet veel dronk, omdat hij
zijn geld wilde sparen om als de 3 kilometer hek klaar waren bijvoorbeeld een motor te
kopen. Zijn collega's, zegt hij, hadden dan niets: ze hadden 6 maanden lang hard gewerkt
en aan het eind van die periode hadden ze niets gespaard.

We zijn dan iets meer dan een minuut verder (10.50) in de conversatie en weer
pleegt Brands een Nederlandstalige interruptie, die het verhaal min of meer samenvat,
behalve het belangrijkste onderdeel ervan: over het sparen van Mills of het niet-sparen
van zijn collega's zegt hij niets. Ook hier is de portee van de interruptie dus onduidelijk
uit het oogpunt van de eentalige Nederlander. Degene die ervan afhankelijk is, mist een
cruciaal gedeelte van het gesprek. Dan zegt Brands: "Er wordt niet veel gepraat, dat geldt
ook voor de mannen in het boek, Tim en Ritchie, die zeggen ook niet zo veel." Hij vertelt
dan een aantal details over het werk van deze mannen overdag ("knap zwaar werk"). Dat
Nederlandstalige betoog eindigt als volgt: "'s Avonds gaan ze naar de kroeg, drinken,
zwijgen, knikken naar elkaar, that's it. When did you get the idea to write a novel about
fencers?" Vervolgens gaat het gesprek weer verder in het Engels. Hier gebeurt dus in
zekere zin het omgekeerde: That's it vat het voorafgaande samen, maar het voorafgaande
heeft de geïnterviewde niet verstaan, en de hypothetische luisteraar die geen Engels
spreekt, heeft niets aan dit signaal dat hiermee Brands' eigen bijdrage is afgerond.

Slechte presentator
Nogmaals, er zou een aardig onderzoekje te doen zijn naar deze merkwaardige
taalwisselingen. De geschiedenis ervan is denk ik vrij duidelijk: zij wortelt in het gebruik
van radiojournalisten om af en toe de antwoorden van hun geïnterviewde te vertalen voor
de luisteraar die de taal van het interview niet verstaat. Maar die bedoeling heeft Brands
kennelijk niet. De vraag is nu: waarom worden sommige dingen wel in het Nederlands
gezegd of vertaald, en andere niet?

Je zou natuurlijk kunnen denken dat Wim Brands een slechte presentator is, die
wel weet dat hij af en toe een stukje moet vertalen voor zijn luisteraar, maar die dat
meestal vergeet en erg slordig te werk gaat als hij er wel toe komt.

Volgens mij zit er iets meer systeem in. Brands maakt niet zomaar lukraak fouten.
Hij voert een interview met een schrijver die een boek in het Engels geschreven heeft, en
als een goed radiopresentator vist Brands vooral naar de eventuele autobiografische
achtergronden van dat boek. Over die autobiografie gaat het interview eigenlijk en omdat
de beklagenswaardige schrijver nu eenmaal geen Nederlands verstaat, stelt Brands uit
beleefdheid zijn vragen in het Engels. Soms valt Brands dan ineens een parallel op met het
boek dat de schrijver. Het heeft uiteraard weinig zin om de schrijver op deze parallellen te
wijzen, want die schrijver is daar toch wel van op de hoogte. De enige die er belang bij
heeft dat Brands dit verhaal vertelt, is de luisteraar. Die spreekt, neemt Brands aan,
Nederlands.

Op mijn woord geloven
Nu is er met Nederlanders en het Engels iets vreemds aan de hand. Er wordt altijd gezegd
dat een groep Nederlanders altijd meteen overschakelt op het Engels zodra een
buitenlander zich bij die groep voegt. Dat is denk ik waar. Maar het is ook waar dat die
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groep Nederlanders, in ieder geval in mijn ervaring, onmiddellijk terugschakelt naar het
Nederlands als die buitenlander weer verdwijnt. De eerste twee Nederlanders die onder
elkaar Engels spreken zonder dat er een niet-Nederlandstalige in de buurt is, moet ik nog
tegenkomen.

Brands' wisselingen zijn het gevolg van het feit dat hij tegelijkertijd een gesprek
voert met een buitenlander en aan de luisteraar iets wil uitleggen over die buitenlander.
Omdat die buitenlander ongetwijfeld de uitleg aan de luisteraar niet zo interessant zal
vinden, voert Brands in metaforische zin een kringgesprek waarbij de anderstalige zich af
en toe even verwijdert.

Het aardige is nu natuurlijk dat u me niet op mijn woord hoeft te geloven.  Wie
vroeger zei: ``Op 5 mei 1997 deed die-en-die radiopresentator zoiets merkwaardigs — hij
sprak al zijn woorden achterstevoren uit'', die moest wel erg veel autoriteit hebben om
geloofd te kunnen worden. De radiopresentator kon bijvoorbeeld altijd zeggen: ``Nee, dat
heb ik helemaal niet gezegd'' en als taalliefhebber kun je niet de hele dag een
cassetterecorder naast je radio hebben staan. Op Internet gebeurt er iets interessants: de
omroep heeft zelf de hele dag een recorder aanstaan en stelt zijn archieven vrij ter
beschikking. Iedereen kan naar die archieven verwijzen: als u mij niet gelooft, of als u zelf
wel eens wil horen hoe Brands het doet, of hij het in andere interviews het ook doet en
hoe het zit met andere presentatoren, kunt u dat allemaal gemakkelijk nagaan als u een
aansluiting op Internet heeft en een geluidskaart. Het is daarvoor wel nodig dat iemand
de archieven bijhoudt en vooral het voortbestaan ervan garandeert. Op dit moment is de
VPRO daar zelf verantwoordelijk voor, zoals ook de krantenredacties zelf zorgdragen
voor hun leggers. Ik hoop dat alle omroepen snel volgen en dat alle Nederlandstalige
radioprogramma's elektronisch opgeslagen zullen worden en op Internet na te lezen
zullen zijn.
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13. Schone letteren in nullen en enen

Omdat koninginnedag de uitgelezen dag is om voor weinig geld oude spullen te krijgen,
liep ik in 1998 tijdens die dag over de Oudegracht in Utrecht op zoek naar klassieke
Nederlandse literatuur. Dat viel niet mee. Er waren veel meer mensen op hetzelfde
moment langs dezelfde gracht aan het wandelen en al waren die mensen niet allemaal op
zoek naar de Litterarische Fantasieën van  Conrad Busken Huet of naar een elektronische
versie van de werken van Jacob van Maerlant, als je met tienduizenden koopjesjagers
tegelijkertijd langs de smalle kades gaat, loop je elkaar toch in de weg.

Ik moest die dag in het centrum van Utrecht zijn omdat ik er een afspraak had
gemaakt met Arjan den Boer. Hij heeft in die stad een rustig appartement waarin naast
zijn aanrecht een groot bureau staat met een snelle computer, een groot beeldscherm, twee
luidsprekers en een scanner. Achter dat bureau maakt hij cd-roms en websites voor
musea, voor chique kunsthandelaren en voor armlastige archeologische verenigingen. Ik
vind het werk van Den Boer heel mooi.

In het voorjaar van 1998 had hij een nieuw plan. Hij wilde een cd-rom maken met
Nederlandse literatuur, een ruime bibliotheek met teksten van de vroeg-middeleeuwse
dichter Heinric van Veldeken tot en met de Tachtigers, aangevuld met afbeeldingen,
portretten, illustraties en met een uitgebreid geluidsarchief: Nederlandse liederen op
muziek, en door prominente literatuurkenners voorgelezen teksten. Van de meeste
teksten moesten er samenvattingen te vinden zijn, die studenten en scholieren zouden
helpen om die teksten te benaderen. Om dezelfde reden moesten zoveel mogelijk  teksten
voorzien worden van woordverklaringen. Het mooiste wat er in de loop der eeuwen met
de Nederlandse taal gedaan was, moest verzameld worden op een mooie cd-rom.

De Digitale Stad
Ik kende Den Boer al van Internet. In 1995 werd er in sommige kringen hoog opgegeven
van de rijkdom aan informatie die er op het wereldwijde computernetwerk te vinden zou
zijn, maar wie ging zoeken naar literatuur op dat netwerk, vond er slechts drie
Nederlandstalige boeken. Daar waren twee romans bij, die er op het scherm allebei een
beetje rommelig uitzagen: de Max Havelaar van Multatuli, die al jaren eerder door een
anonymus was ingetikt en Nooit meer slapen van W.F. Hermans, die verzorgd was door
een Groningse natuurkundige en die intussen vanwege auteursrechtelijke problemen
allang niet meer op Internet te vinden is. En er was één smaakvol vormgegeven
weblocatie met alle kwatrijnen van de dichter, romanschrijver en politiek activist Jacob
Israël de Haan. Die website was gemaakt door Den Boer, die toen nog student was in
Utrecht.

In dat jaar gebeurde er ineens van alles. Volgens mij was dat te danken aan de
mensen van de Digitale Stad Amsterdam. Dat was een initiatief uit 1994 van onder andere
de stad Amsterdam, het cultureel centrum De Balie en een paar commerciële partijen. Zij
hadden de handen ineengeslagen om de burgers van Amsterdam gratis te laten
kennismaken met de mogelijkheden van Internet. Ze wilden laten zien dat dit netwerk er
niet alleen was voor puisterige pubers die elkaar onderling berichten in geheimtaal
toestuurden over de beste manier om in te breken bij de NAVO, maar dat iedereen er
interessante dingen mee kon doen. Op computerterminals in bibliotheken en andere
openbare gebouwen in Amsterdam konden mensen gratis de `Digitale Stad' bezoeken,
een miniatuur-Internet met onder andere overheidsinformatie, discussiefora en een e-
mailmogelijkheid. Wie een modem kocht, kon ook vanuit huis gratis inbellen.
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In 1994 zag je als je naar Internet keek, alleen cijfers en letters. De
informatiepagina's die je bij de Digitale Stad kon bekijken, waren helemaal niet
opgemaakt. Het Worldwide Web, de afdeling van Internet die je kunt bekijken met
programma's als Netscape en Internet Explorer, en die door veel mensen nu gelijk wordt
gesteld aan Internet, was nog maar net uitgevonden; je kon het alleen bekijken met een
programmaatje dat steeds vastliep. De Digitale Stad maakte er nog geen gebruik van.

Dat gebeurde pas in 1995. Het experiment van De Digitale Stad, dat oorspronkelijk
maar een paar weken zou duren, was zo'n succes dat het dom was geweest om ermee te
stoppen. Het Worldwide Web had een doorbraak doorgemaakt en De Digitale Stad
veranderde in een weblocatie.

De Opkamer van de elektronische literatuur
De metafoor van de stad werd doorgezet. Voor alle mogelijke thema's werden pleinen
aangelegd en aan elk plein lagen gebouwen waar je informatie over dat thema kon
krijgen. Er was bijvoorbeeld een plein voor de landelijke overheid waar een paar
ministeries aarzelend informatie begonnen aan te bieden en een onderwijsplein vanwaar
je de universiteiten en hogescholen kon bezoeken en waar je informatie kon krijgen over
het middelbaar onderwijs. Ook werd er een boekenplein ingericht met een paar betalende
huurders die de ruimte meefinancierden voor een paar idealistische groepjes die gratis
ruimte kregen toebemeten. Behalve de Amsterdamse boekwinkel Scheltema, de
Amsterdamse openbare bibliotheken en het weekblad de Groene Amsterdammer
verschenen er daarom, behalve de presentatie van de kwatrijnen van De Haan door Den
Boer, ook het eerste Nederlandstalige literaire tijdschrift (de Opkamer), de eerste index op
literaire weblocaties over de Nederlandse literatuur (de Nederlandse Letteren) en de
eerste bibliotheek met klassieke Nederlandse teksten in elektronische vorm (Laurens Jz.
Coster; de Internet-adressen van de hier genoemde weblocaties vindt u in hoofdstuk 22).

De Opkamer werd opgericht door de romanschrijver Hans van der Kamp en leidt
het soort leven dat literair tijdschriften vaak leiden: soms verschijnt het maandenlang niet
en dan, net als je denkt dat het blad definitief ter ziele is, komt er ineens weer een mooi
nummer uit met aardige beschouwingen, humoristische verhalen en goede gedichten. Het
tijdschrift is altijd smaakvol vormgegeven en hoewel er meer Internet-tijdschriften zijn, is
de Opkamer nog altijd een van de beste. De tijd dat een literair tijdschrift op Internet
gesubsidieerd zal worden, ligt waarschijnlijk nog ver van ons; net als de tijd dat de Gids
of Raster of een ander deftig en gesubsidieerd blad zich zal verwaardigen zijn inhoud via
het computerscherm aan te bieden.

Ook de Nederlandse letteren is mooi vormgegeven. Dit is een almaar uitdijende
lijst met verwijzingen naar alles wat er over de Nederlandse literatuur te vinden is op
Internet, die wordt samengesteld door de Amsterdamse antiquaar Piet Wesselman. Ook
die lijst wordt soms een paar maanden niet bijgewerkt, maar altijd komt Wesselman weer
terug en nog steeds is zijn lijst het beste die er is. Hoeveel officiële instellingen er ook zijn
die het lezen willen bevorderen, geen ervan heeft een zo goed overzicht kunnen
samenstellen als deze particulier.

De Opkamer en de Nederlandse Letteren zijn allebei na verloop van tijd verhuisd
uit de Digitale Stad. Dat geldt niet voor het Project Laurens Jz. Coster, een weblocatie
waarop zoveel mogelijk Nederlandstalige klassieke literatuur — dat wil zeggen: literatuur
waarvan de auteursrechten verstreken zijn — gratis via Internet verspreid wordt. Het
Project Laurens Jz. Coster wordt gemaakt en gedragen door vrijwilligers: nog nooit heeft
er iemand een cent mee verdiend. Desondanks bevat het nu al een aardig boekenplankje
vol klassieken uit de Nederlandse literatuur: van Marieken van Nimwegen tot en met het
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werk van Paul van Ostaijen en van Vanden Vos Reynaerde tot en met Max Havelaar van
Multatuli. Dat is meer dan de gemiddelde leraar Nederlands van zijn leerlingen zal
durven eisen.

Waarom heet dat project Laurens Jz. Coster? Tot in de negentiende eeuw geloofden
sommige Nederlanders dat Coster de `ware' uitvinder van de boekdrukkunst was, en niet
de Duitser Gutenberg, zoals elders in  Europa gedacht werd. (Dat de boekdrukkunst
misschien veel eerder in China was uitgevonden, werd niet in het debat betrokken.) Nog
altijd staat er in Haarlem een standbeeld van Coster, al zijn er nog weinig mensen die
geloven dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de
boekdrukkunst. In 1995 werden de Engelse en de Duitse literatuur al enthousiast door
groepen vrijwilligers overgetikt; in beide gevallen onder de naam Gutenberg Project.
Zoals de eerste drukkers pionierden met een techniek die het aanzien van de westerse
cultuur definitief zou veranderen doordat ze boeken onder handbereik brachten bij grote
groepen mensen, zo zal ook het werk van de pioniers van de elektronische tekstedities een
nieuwe revolutie teweegbrengen. Dat was de gedachte achter de naam Gutenberg en het
was daarom goed en juist dat de Nederlandse tegenhanger in de Digitale Stad genoemd
zou worden naar `onze eigen' Coster.

Het getto van de Nederlandse literatuur
Bij de eerste medewerkers aan het Coster-project waren maar weinig neerlandici en nog
steeds worden de meeste nieuwe teksten ingestuurd door verpleegkundigen,
computerprogrammeurs en scheikundigen. In zekere zin is dat verbazingwekkend, want
je hoort buiten vakkringen niet vaak mensen praten over de roman Het Slot Loevenstein
van de negentiende-eeuwse schrijver Van Oudshoorn. De oudere Nederlandse
letterkunde lijkt een bijna exclusief domein van specialisten, die haar ook niet echt voor
hun plezier lezen, maar er allerlei geleerde beschouwingen over schrijven. Af en toe
proberen uitgevers weer om een serie op te zetten met Vaderlandse Klassieken. Een groot
commercieel succes worden  die series nooit. Je moet minstens op de universiteit werken
om schrijvers die langer dan vijftig jaar dood zijn, te kunnen waarderen.

Laurens Jz. Coster laat zien dat er misschien iets mis is met de manier waarop
neerlandici en uitgevers geprobeerd hebben de Nederlandse literatuur aan de man te
brengen; dat ze onze literatuur gewild of ongewild in een getto hebben gebracht, waar ze
niet zo gemakkelijk meer uitkomt. Terwijl er buiten dat getto best belangstelling voor
bestaat. Het aardige van Internet is dat die mensen er elkaar ineens kunnen ontmoeten en
gezamenlijk iets met hun liefde en belangstelling kunnen doen, zonder dat ze hun
enthousiasme hoeven te laten sanctioneren door een letterkundeprofessor. Dat betekent
dat het werk van die mensen soms amateuristisch is in de ogen van die professor.  Toch
heeft ook hij als hij slim is wat aan hun werk: hij kan het binnenhalen en verbeteren. Het
`domme' werk — overtikken of scannen — hoeft hij niet meer dan in ieder geval dan niet
meer te doen, want dat hebben de vrijwilligers in de Digitale Stad met hun enthousiasme
voor onze taal en literatuur al voor hem gedaan.

Het Coster-project is dan ook een groot succes. De Max Havelaar is in vier jaar tijd
naar schatting zo'n tienduizend keer opgehaald. Ik neem aan dat dit getal groter is dan de
verkoop van de verschillende edities in de winkel. Andere boeken zijn nog niet zo lang
via Internet beschikbaar of minder populair, maar van het lange gedicht Mei van Herman
Gorter of het moeilijke toneelstuk Lucifer van Joost van den Vondel zijn in een paar jaar
tijd ook al tienduizend kopieën verspreid. De vrijwilligers van Coster verspreiden elke
dag een gratis Nederlandstalig gedicht aan iedereen die dat wil. Die dienst heeft enkele
duizenden abonnees en hoort daarmee tot de grootste literaire tijdschriften van ons
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taalgebied. Hij krijgt geen cent subsidie maar afgezien van wat minimale kosten voor de
computer en de Internet-aansluiting, kost het de meewerkende vrijwilligers ook niets. En
die computer en die Internet-aansluiting hebben ze om andere redenen toch al.

Het einde in zicht
Toen het Project Laurens Jz. Coster in de Digitale Stad zijn huis aan het boekenplein
opende, was ik daar nauw bij betrokken. Ik dacht dat het project binnen een paar
maanden, hooguit een jaar, zou verdwijnen, dat het over zou gaan in de handen van
beroepsletterkundigen. Sommige van die beroepsletterkundigen stuurden me ook al heel
snel e-mails en zelfs handgeschreven brieven waarin ze ons probeerden af te houden van
de oprichting van het Coster-project omdat dit een serieuze aanpak in de weg zou staan.

Omdat de plannen nogal vaag waren, zijn we toch maar alvast begonnen. Het
materiaal dat we verzamelden kon altijd nog worden overgenomen door het grote
wetenschappelijke project en intussen konden wij onze liefde voor de literatuur kwijt en
en passant experimenteren met de technieken om Internet-pagina's op te maken die, zeker
in het midden van de jaren negentig, steeds verbeterd werden. De een voorzag de
gedichten van Staring rijkelijk van voetnoten, de ander maakte een nieuwe vormgeving
voor gedichten van Paul van Ostaijen, waarbij de woorden letterlijk over elkaar heen
buitelden.

Het Coster-project beperkte zich daarbij tot de teksten die auteursrechtenvrij zijn.
Als een schrijver zeventig jaar dood is, wordt zijn werk normaal gesproken — er zijn een
paar complicaties — publiek eigendom. Iedereen die dat wil, kan het uitgeven zonder dat
hij daar aan de erfgenamen van de schrijver nog rechten over hoeft te betalen. De manier
waarop die schrijver zijn woorden gekozen heeft en de manier waarop hij ze achter elkaar
heeft gezet, worden op dat moment van ons allemaal. Ze zouden dat volgens mij dan ook
letterlijk moeten zijn: wie dat wil, zou gratis zijn harde schijf moeten kunnen volstouwen
met de prachtigste romans en dichtbundels van allang vergeten schrijvers.

De meeste letterkundigen bekeken dit alles jammer genoeg een beetje van uit de
hoogte. In hun vakbladen verscheen af en toe een stukje maar dat was vaak nogal negatief
van toon: het ging over de waardeloosheid van het materiaal dat er op Internet te vinden
was en niet over de manier om daar wat aan te doen.

Gelukkig begint er langzaam maar zeker verandering in te komen. Ook op de
universiteit wordt Internet geaccepteerd als een serieus publicatiemiddel. Het grote
wetenschappelijke project komt eraan en daarmee is het einde van het Coster-project
misschien in zicht. Maar aan de andere kant valt er nog genoeg te bouwen. De ideale
stand van zaken is namelijk nog lang niet bereikt.

Die ideale stand van zaken is namelijk dat alles dat wie dan ook ooit in het
Nederlands geschreven heeft via Internet gratis toegankelijk is: niet alleen alle snippers
die we nog hebben van Hooft, Bredero, Bilderdijk, Multatuli en Guido Gezelle, maar ook
van de schrijvers die hen zouden kunnen hebben beïnvloed, of die in dezelfde
tijdschriften publiceerden als zij, of die door de keukenmeiden werden gelezen, of die wel
door de keukenmeiden gelezen hadden willen worden, maar die het wegens gebrek aan
talent nooit gelukt is door te breken bij het grote publiek. Alles wat iemand ooit op papier
gezet heeft, is volgens mij de moeite waard om elektronisch te worden. Al die teksten wil
ik kunnen lezen. Met één druk op de knop wil ik alle liefdesgedichten vinden die ooit
voor een Martine geschreven zijn en alle verhalen waarin een jonge god voorkomt met de
naam Robbie. Ik zeg niet dat ik vind dat iemand mij verplicht is deze dienst zo snel
mogelijk te leveren. Ik zeg dat ik niet zal rusten voor dit doel bereikt is. Ik zou graag zien
dat het er ooit komt en ik wil daar best zelf iets voor doen.
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Taal van jaren her
De meeste medewerkers van het Coster-project zijn geen letterkundigen. Ik ben dat ook
niet, ik ben in de eerste plaats taalkundige en van literaire taal houd ik mij in mijn
dagelijks werk meestal ver. Ook voor mij was hartstochtelijke belangstelling voor de
mooie dingen die de beste schrijvers met onze taal gedaan hebben, de belangrijkste reden
om me in te laten met Laurens Jz. Coster. Daarnaast kan er wat mij betreft niet genoeg taal
op Internet staan — vooral taal die ik begrijpen kan en die ook nog eens mooi, interessant
of anderszins aantrekkelijk is.

De  tijden van Coster, dat waren nog eens tijden, zou ik bijna zeggen, als die tijden
niet ook nu voortduurden. Wie dat wil, kan nog steeds een pionier worden van de
elektronische Nederlandse literatuur. Er zijn wel al meer initiatieven, die meestal
betrekking hebben op een enkele bewonderde schrijver (Gerard Reve, bijvoorbeeld, of A.
Alberts) of op de eigen schrijfsels van een groepje jonge schrijvers. Wie nu twintig is en
schrijver wil worden, gaat natuurlijk geen blaadje meer stencilen. Zo iemand bouwt een
weblocatie, zodat de hele wereld kan zien wat hij schrijft. Wat zou het trouwens mooi zijn
als iemand eens de moeite nam om te proberen alle Nederlandstalige gedichten op
Internet bij elkaar te sprokkelen, vooral ook de slechte, de puberachtige en de
onbegrijpelijke. Een zoekmachine waarin je alle schoolkrantgedichten kunt doorzoeken,
die zou ik graag willen hebben.

Maar vind ik het dan niet prettig om van papier te lezen? Jawel. Niemand kijkt
voor zijn plezier in een flikkerende lichtbron, wat het beeldscherm nog steeds is, als hij
dezelfde tekst ook in met de hand gespatieerde letters van rustig papier kan lezen. Wie
tijdens een winteravond een bundel met korte verhalen wil lezen, grijpt eerder een
ingebonden bundel dan naar zijn laptop. Maar ik wil niet alleen met boeken naast de open
haard zitten, ik wil met die teksten ook iets doen: er stukjes uit kopiëren voor mijn privé-
verzameling mooie alinea's, erin zoeken, een belangrijk hoofdstuk uitprinten om hem
helemaal van aantekeningen te voorzien zonder mijn fraai gebonden band te bevuilen.

Daar komt bij dat sommige boeken inderdaad makkelijker van het beeldscherm te
lezen zijn. Anders dan veel mensen denken, geldt dat niet alleen voor encyclopedieën,
telefoonboeken en andere naslagwerken, maar voor alle schrijfsels die de vorm hebben
van een `hypertekst'.

Hypertekst als een manier van denken
Wat is een hypertekst? In de eerste plaats is het de naam voor een techniek die wordt
toegepast in pagina's op het Worldwide Web. Vrijwel elke pagina die u op het web kunt
vinden, bevat een koppeling (een link), een verwijzing naar een andere pagina op
Internet. De lezer kan op de koppeling klikken met zijn computermuis om die andere
pagina op te roepen. Een tekst die bestaat uit een aantal op deze manier aan elkaar
gekoppelde pagina's informatie, is een hypertekst.

Een hypertekst is een veel betere en effectievere manier om heel ingewikkelde en
encyclopedische informatie op te schrijven, omdat de schrijver op elk willekeurig punt in
de informatie kan verwijzen naar elk willekeurig ander punt. Op een pagina over honden
kan hij verwijzen naar algemene informatie over huisdieren, naar informatie over
labradors en naar informatie over hondentrainers. Op de algemene huisdierenpagina kan
hij verder verwijzen naar informatie over dierenartsen en ook weer terugverwijzen naar
de informatie over de hond. Zo maakt hij een snel netwerk van verwijzingen en
terugverwijzingen, dat bijna even ingewikkeld is als de werkelijkheid die ermee
beschreven wordt.
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Omdat vrijwel elke informatiepagina op het Worldwide Web op deze manier
gekoppeld is aan een of meer andere pagina's, is dat web te zien als één grote hypertekst.
Maar hyperteksten bestaan al langer dan computers. Het bekendste voorbeeld in de
Nederlandse literatuur is volgens mij het werk van Multatuli.  Behalve het boek Max
Havelaar en een toneelstuk, schreef hij zijn hele leven eigenlijk vooral een heleboel korte
stukjes. De meeste van die stukjes verzamelde hij in een serie boeken en noemde hij Ideeën.
Hij nummerde die ideeën en verwees in latere stukjes soms terug naar eerdere. In Idee 931
schreef hij dan ``Reeds in 219 gaf ik dit te kennen.'' Bovendien kon Multatuli het niet laten
om als er een nieuwe druk van zijn boeken schreef, voetnoten te plaatsen waarin hij dan
soms juist weer vooruitwees naar later werk. Bij Idee 17 schreef hij bijvoorbeeld: ``Die
wens komt me nu kinderachtig voor. Zie 149, 150, 151, 152, 157.''

Het ging nog iets verder, want ook in Max Havelaar en andere werken verschenen
dit soort voetnoten. Multatuli knoopte zijn gedachten aan elkaar op een manier die op
papier moeilijk te volgen is: je zit al snel met een enorme stapel met dikke boeken op je
schoot en gele briefjes om het heen- en weerbladeren te vergemakkelijken. Op het
beeldscherm hoef je alleen maar te klikken om heen en weer te springen tussen alle
gedachtelagen. Multatuli heeft zijn leven lang voor de computer geschreven.

De wereld is een hypertekst
Maar Multatuli was lang niet de enige die hypertekst in zijn werk stopte. Talloos zijn de
schrijvers die in hun werk naar de bijbel verwezen hebben. Wie dat boek niet goed kent,
zou zo'n verwijzing makkelijk moeten kunnen naslaan, zoals zo iemand ook de betekenis
van ongebruikelijke woorden of spreekwoorden kan naslaan, of verwijzingen naar het
werk van andere schrijvers. Daarom moet volgens mij uiteindelijk ook de hele
Nederlandse literatuur ooit elektronisch worden: omdat de wereld een hypertekst is.

Ik ging naar Utrecht omdat Den Boer het meeste materiaal van de Coster-locatiee
wilde overnemen. Dat kreeg hij, maar op de cd komt drie of vier keer zoveel te staan.
Degene die dit schijfje koopt, krijgt in een keer meer literatuur op zijn computer dan er op
papier in leesedities in de boekwinkel te vinden is. Dit wordt misschien wel de grootste
Nederlandse tekstenverzameling die er ooit te koop is geweest.

Ik hoop ook een keer op een cd met echt fraaie edities. Maar voor het zover is, wil
ik het de komende tien jaar nog wel met dit product doen. En zo komt de belangrijkste
uitgave op dit vakgebied niet van enig academisch instituut, niet van een grote uitgever,
maar van een appartementje aan de Oudegracht, waar een man die is afgestudeerd bij
Algemene Letteren in zijn eentje tot stand brengt wat ons allemaal niet is gelukt: een
aantrekkelijke cd maken over de Nederlandse literatuur, die straks hopelijk een groot
publiek bereikt.
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14. Bondig en hoofdletterloos

We praten door microfoontjes en luisteren naar luidsprekers, we tikken met onze vingers
op plastic knopjes waarop letters zijn afgedrukt en lezen gekleurde letters op glazen
beeldschermen. De taal komt in allerlei nieuwe gedaanten tot ons. Dat zal de taal dus wel
veranderen, denken veel mensen.

Ik deel die gedachte niet. In de eerste plaats zijn er nog steeds veel te weinig
mensen die een verbinding hebben met Internet. Er is misschien een kwart van alle
Nederlandstaligen op Internet aangesloten en dat lijkt me een optimistische schatting. Die
mensen besteden gemiddeld misschien een uur per dag aan Internet — dat is slechts een
fractie van hun tijd. Het is mij niet duidelijk waarom een minimale tijdsbesteding van een
kleine groep mensen de taal ingrijpend zou kunnen veranderen.

In de tweede plaats hebben communicatiemiddelen maar een heel geringe invloed
op onze taal en kan die invloed bovendien in de loop van de tijd veranderen. Wat is
bijvoorbeeld de bijdrage van de uitvinding van het schrift geweest aan de veranderingen
in ons taalgebruik? Er is misschien een tijd geweest waarin alleen heel belangrijke dingen
werden opgeschreven en in die tijd had je kunnen denken dat `het schrift onze taal
plechtiger gemaakt heeft'. Maar sinds lange tijd worden ook de banaalste en de obsceenste
dingen opgeschreven zonder dat het schrift essentieel veranderd is. Op dezelfde manier
heeft het weinig zin om nu al te roepen dat Internet de taal sneller, vluchtiger en
oppervlakkiger maakt. Over honderd jaar zijn kerkdiensten misschien wel alleen nog via
het netwerk te benaderen en wordt Internet gezien als een traditionele manier om
plechtige boodschappen uit te dragen.

Een derde reden om te denken dat computers en Internet uiteindelijk waarschijnlijk
maar weinig invloed zullen hebben op onze taal, is dat de techniek nog steeds zo snel
verandert. Er zijn mensen die denken dat de mensheid met de komst van e-mail weer gaat
schrijven. Tien jaar geleden zag het ernaar uit dat het schrijven van brieven definitief uit
de mode geraakt was, zeggen die mensen, en kijk nu eens hoeveel e-mailberichten de
gemiddelde puber elke dag uit zijn toetsenbord tovert. Hoe waar dit ook is, volgens mij
hebben we ook hier uiteindelijk met een momentopname te doen. Als je over enige tijd
gesproken tekst via Internet kunt versturen zal de geschreven e-mail weer even snel uit de
gratie raken bij de gemiddelde tiener als hij er nu ingekomen is. De pubers van nu zullen
nog eens in nostalgie omzien naar hun eigen jeugd waarin zij tenminste wisten wat echt
schrijven was.

De taal verandert onmiskenbaar en de technieken waarmee wij mensen taal met
elkaar uitwisselen verandert tegelijkertijd ook. De gedachte dat het een de oorzaak is van
het ander, is aantrekkelijk, maar niet per se juist.

Hi mo mv
Nu zou ik zo'n taal best willen ontdekken. Ik ben een taalkundige en zoals er voor een
bioloog vermoedelijk niets mooiers is dan het ontdekken van een nieuwe soort wilde
orchidee, zo zit de carrière van een taalkundige gebakken als hij een geheel nieuwe
taalvorm kan aanwijzen. Helaas is het me nog niet gegund. Eén keer heb ik er dicht
tegenaan gezeten en bijna gedacht dat ik inderdaad een nieuwe, authentieke Internet-taal
had ontdekt. Dat was in een Internet-babbelbox. Ik heb de aanwezigen er nog niet gegroet,
of ik werd er met vragen overstelpt. `Hi mo mv?' vroeg iemand, en voor ik had kunnen
antwoorden, wilde iemand anders weten: `mo: sept?' en bleek een derde gekweld te
worden door de vraag: `mo mirc?'
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Ik was nieuw in deze groep en moest ontgroend worden, zoveel was duidelijk.
Gelukkig had ik een gids bij me, een studente van negentien die bijna elke dag met de
vragenstellers omging. Ze duwde me weg van het toetsenbord waarmee ik me zojuist had
voorgesteld en het beeldscherm waarop de vragen werden afgevuurd. Razendsnel voerde
ze een paar handelingen uit met de computermuis en tikte toen een geruststellend bericht:
`mo ok.' Dat begreep ik. Ik had mijn naam zelf afgekort tot `mo', en `ok' hoopte ik ook te
zijn.

Man of vrouw?
Eindelijk leek het me dan te lukken op een van de duizenden elektronische babbelboxen
die er op Internet zijn. Die babbelboxen worden IRC-kanalen genoemd. IRC staat voor
Internet Relay Channel en wordt wereldwijd volgens mij vooral gebruikt door scholieren,
studenten en door radiojournalisten die iets moderns willen doen en dan een IRC-kanaal
openstellen waarop luisteraars hun commentaar kunnen intikken. (Meestal is het aldus
geleverde commentaar overigens van zo'n laag niveau dat het experiment de tweede
uitzending niet haalt.)  Het systeem werkt razendsnel: een regel tekst die je intikt,
verschijnt vaak binnen een of twee seconden op het scherm van de andere gebruikers,
waar ter wereld die zich ook bevinden. Als je deelneemt aan een levendige
discussiegroep, draaien er dan ook voortdurend mededelingen over je scherm.

Het is de bedoeling dat je snel reageert en daarom moet je snel tikken, en geen
mededeling langer maken dan strikt noodzakelijk is. Echte IRC'ers maken daarom veel
gebruik van afkortingen. In de vragen die op mij werden afgevuurd, zaten er al drie. De
eerste, mv, staat voor `man of vrouw'. Dat is een van de vaakst gestelde vragen aan
nieuwkomers in IRC-groepen. ``Het verschil is alleen'', legt mijn begeleidster uit, ``dat je
op een IRC-kanaal zelf kunt kiezen welk geslacht je aanneemt. De andere gebruikers zien
immers toch niets meer van je dan de woorden die je intikt.'' Zelf doet ze zich vaak voor
als een man, om opdringerige puberale vragen te vermijden.

Eeuwig september
Ook de tweede afkorting was kenmerkend: sept staat voor `september' en was in deze
groep — net als op een paar andere plaatsen op het Nederlandstalige Internet — een
codewoord voor een nieuwkomer. Tot een paar jaar geleden stond Internet alleen open
voor studenten en medewerkers van universiteiten. Dat betekende dat het netwerk elk
jaar werd overstroomd met nieuwelingen, eerstejaarsstudenten die allerlei
beginnersfouten maakten en aan wie alles steeds opnieuw moest worden uitgelegd.
Tegenwoordig is niemand meer aangewezen op een universitaire studie of betrekking om
een Internetaansluiting te krijgen. Volgens sommige Internet-gebruikers is het daarom
tegenwoordig `eeuwig september'. Er werd enkele jaren zelfs een Internet-krant opgericht
voor verstokte oude rotten die deze poëtische naam draagt: nl.eeuwig.september. (De
afkorting nl staat daarbij uiteraard voor Nederland.) Na een paar jaar werd deze
nieuwsgroep de echte Internet-snobs overigens ook weer te druk: zij verhuisden en masse
naar alweer een nieuw Internet-café: nl.eeuwig.zonde. Zoals je in sommige kringen goed
moet opletten welke feestjes je bezoekt, moet je er als Internet-celebrity voor uitkijken dat
je niet in de verkeerde groepen gesignaleerd wordt.

De afkorting mirc bleek zelfs nog typerender voor het gemiddelde IRC-gesprek.
mIrc is de naam van een computerprogramma dat toegang geeft tot de IRC-afdeling van
Internet. Er zijn tientallen programma's waarmee je hetzelfde kunt doen, maar op het
moment dat ik dit gesprekje voerde in dit trendgevoelige groepje, waren die uit den boze.
Dat soort zaken ligt minstens even gevoelig als de keuze van het juiste kledingmerk voor
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een middelbare scholier. mIrc is de Ralph Lauren van Internet. Met iemand die zich
digitaal verkeerd kleedt, kun je je niet vertonen.

Een nieuwe taal?
Waren dit nu de nieuwe mores van Internet? Was hier een nieuwe taal aan het ontstaan?
Een Internet-taal? Ik geloofde er toen al weinig van. Dit was een jargon dat toevallig
gebruikt wordt op Internet. Ik heb kennisgemaakt met een groep jongeren met een eigen
taaltje. Zulke groepen waren er allang voor de komst van Internet, al schoolden ze toen
misschien niet samen op een Internet-kanaal maar op een dorpsplein. Sterker, ook veel
IRC-groepen spreken van tijd tot tijd af in een café voor wat ze zelf een IRL-bijeenkomst
noemen, een bijeenkomst `in real life', in levenden lijve. Maar dan verandert hun
taalgebruik niet, behalve dat ze niet meer hoeven te tikken, maar hun mondje kunnen
roeren.

Natuurlijk draagt het taaltje wel de kenmerken van het medium waarop het vooral
gebruikt wordt: het is bondig en hoofdletterloos. Om een hoofdletter te maken moet je een
extra toets indrukken. Dat kost tijd en doet af aan de levendigheid van de conversatie.
Maar de taal draagt vooral het karakter van een geheimtaal, die zal verdwijnen op het
moment dat dit groepje uit elkaar valt en die op dit moment ook door de meerderheid van
de enthousiaste Internet-gebruikers niet of nauwelijks wordt begrepen.

Internet is niet één medium. Het biedt een groot aantal media, veel verschillende
manieren waarop veel verschillende groepen mensen met elkaar kunnen communiceren,
ieder op hun eigen manieren. IRC is maar een van die manieren. Er zijn er op dit moment
nog drie die minstens even populair zijn: de nieuwsgroepen, het `wereldwijde web'
(kortweg het Web) en `elektronische post' (e-mail).

De nieuwsgroepen vormen de muurkrant van Internet. Er zijn nieuwsgroepen over
enkele tienduizenden onderwerpen, variërend van het naakte lichaam van Pamela
Anderson tot en met de kleinedeeltjesfysica. Iedereen die dat wil, kan in een nieuwsgroep
een berichtje plaatsen over dat onderwerp. Zo'n berichtje wordt in een paar dagen over de
hele wereld verspreid en blijft vervolgens dan nog een paar dagen op een nieuwsgroep
staan. Belangstellenden kunnen erop reageren en zo kan er een discussie ontstaan die
soms een beetje lijkt op een discussie op IRC — al gaat de gedachtewisseling niet zo snel
in een nieuwsgroep als in een babbelbox.

De deelnemers aan die discussies vormen soms naar hun eigen gevoel een hechte
gemeenschap, ook als ze elkaar nog nooit gezien hebben. Bovendien is, in ieder geval naar
mijn smaak, de grootste taalvirtuositeit van het hele Internet te vinden op de
nieuwsgroepen. Er zijn een paar deelnemers aan de Nederlandstalige nieuwsgroepen die
hun taal op een heel bijzondere manier weten te gebruiken — een manier die helemaal
toegesneden is op het medium en die bovendien iets persoonlijks weet uit te drukken. Je
vindt dat soort mensen ook niet alleen in de nieuwsgroepen die specifiek op taal of
literatuur gericht zijn, zoals nl.taal en nl.kunst.literatuur. Juist in de `algemene'
nieuwsgroepen zonder vast thema, de dorpskroegen van Internet, vind je de kleurrijkste
figuren.

De beroemdste van al deze figuren heet — of noemt zichzelf — Truus de Wit. Zij
schrijft berichtjes die nooit langer zijn dan een zin, en meestal korter: één of twee woorden
(`Onzin', `weer veters', `Rotterdam is wereldstad'). Bovendien lijken die berichtjes nogal
veel op elkaar. Afgezien van die korte berichtjes is er weinig tot niets over Truus de Wit
bekend; interviews staat ze alleen toe via de elektronische post. Ondanks dit alles heeft
Truus zich een zo grote bekendheid weten te verwerven, dat er een boek over haar
verschenen is: Truus = Truus van Margot Lagendijk. Dat boek is natuurlijk ook op



65

Internet te lezen en wel op een door Lagendijk aan De Wit gewijde weblocatie:
www.truus.com.

Truus de Wit is alles wat een Internet-schrijver moet zijn: kort van stof, to-the-
point, mysterieus en lichaamloos. Doordat ze kort van stof en to-the-point is wordt ze
bovendien door anderen nog weleens verkeerd begrepen: ook een permanent wanbegrip
van iedereen voor iedereen is een kenmerk van de discussiegroepen op Internet, waar
berichten immers razendsnel worden gelezen en geschreven. Wanbegrip, en onbesuisde
woede in reactie op wanbegrip, vormen de kern van menige discussie. In het geval van
Truus de Wit betreft het wanbegrip meestal de toon van haar bijdragen, die door
sommigen voor bot wordt aangezien. ``Ben niet bot'', schrijft De Wit dan terug.

Truus de Wit is lichaamloos in de zin dat niemand haar ooit in levenden lijve heeft
mogen ontmoeten. De kans is groot dat ze alleen bestaat in de hoofden van haar lezers.
Wat die over haar weten, moeten ze afleiden uit haar stijl. Die heeft sommigen ertoe
aangezet om te veronderstellen dat Truus wel eens de zus zou kunnen zijn van
Jerommeke, de breedgeschouderde stripfiguur uit Suske en Wiske, die ook praat in korte,
half afgemaakte zinnen. Truus wijst dat soort veronderstelde overeenkomsten beslist van
de hand: ``Heb geen broer.''

Truus de Wit bestaat alleen in haar woorden en die woorden zijn gering in aantal.
Ze is gemaakt van het soort taal dat de ronde doet op Internet. En in zekere zin deelt ze
dat lot met vrijwel alle schrijvers in de nieuwsgroepen: ze zijn niet beroemd, ze komen
nooit op de televisie, de radio of in de krant. Wat we over ze menen te weten, hebben we
afgeleid uit wat ze schrijven. Iedereen die aan een Internet-discussie deelneemt, maakt
daarmee van zichzelf een soort romanpersonage, dat alleen uit taal bestaat.

Natuurlijk zijn er mensen die proberen te achterhalen wie er nu eigenlijk achter die
Truus zit, maar dat is flauw en ook een onmogelijke onderneming. Truus zelf reageert op
die pogingen dan ook terecht met één zinnetje: ``Truus=Truus''. Truus is geen grap en
geen mystificatie: ze is de nieuwe mens, een mens van taal.

In een handomdraai publiek
Het Worldwide Web is het deel van Internet dat de meeste belangstelling trekt, het
grafische deel waarop allerhande bedrijven, organisaties en particulieren hun informatie
op een aantrekkelijke manier openbaar kunnen maken. Miljoenen mensen publiceren op
het Web. Voetbalsupporters, ontwerpbureaus, sekteleden, internationale bankinstellingen,
lokale harmonieverenigingen, katholieke gezinnen en liefhebbers van buitenissige
erotische handelingen hebben allemaal het web ontdekt als een manier om ideeën,
plannen, meningen en notulen in een handomdraai voor de hele wereld publiek te maken.

Er is geen enkele reden om te denken dat die mensen veel gemeenschappelijk
hebben in hun taalgebruik. Wel zijn er een paar stelregels te bedenken waaraan een goede
webpagina moet voldoen. Hij moet bijvoorbeeld zo bondig mogelijk zijn, omdat mensen
bij het lezen van een flikkerend beeldscherm nu eenmaal veel minder geconcentreerd zijn
dan bij het lezen van papier. Maar ik zou de webpagina's waarop die stelregel overtreden
wordt, niet willen missen. Juist heel erg lange documenten die te duur zijn om af te
drukken maar die misschien toch ooit een enkele lezer kunnen vinden, zijn bijzonder
geschikt om op het web af te drukken: verslagen van gemeenteraadsvergaderingen,
archieven van schoolkranten en alle notities en kattebelletjes van Louis Couperus. Wie ze
wil hebben, kan dingen op zijn scherm halen die verder niemand wil lezen.

Een fascinerend voorbeeld zijn on-linedagboeken. Wie wil er het dagboek van
iemand anders lezen? Het dagboek van een vriendin, een baas of een mysterieuze collega
heeft misschien iets aantrekkelijks — maar die doelgroep is te klein om een uitgeverij te
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interesseren. En wie wil er elke dag de wederwaardigheden van een grafisch vormgever
van Nederlandse afkomst uit Utrecht vernemen?

Ik.
Sommige mensen bevredigen hun voyeuristische neigingen door elke dag hun

buurvrouw over haar sores uit te horen, anderen bekijken soaps of vermeien zich in Het
Bureau. Ik vind het leuker om het getob en het gedoe in de openbare dagboeken van
volkomen onbekenden te lezen. Ik heb een paar favorieten, die ik elke paar weken opzoek
om te lezen hoezeer ze verlangen naar een nieuwe baan, hoe gelukkig ze in de liefde zijn
en hoe ziek hun jongste dochtertje is. Het is allemaal weinig spectaculair, dat geef ik toe,
en het is bovendien vaak ook weinig spectaculair opgeschreven. Een uitgever zullen die
schrijvers ook nooit voor hun boeken vinden. Waarom die schrijvers hun belevenissen op
deze manier wereldkundig maken, weet ik niet. Er zijn natuurlijk ook echte
exhibitionisten, die vooral allerlei escapades te boek stellen, maar van hun dagboeken
houd ik minder dan van de enigszins saaie en burgerlijke. Ik denk dat de echte Internet-
dagboekschrijver juist zijn alledaagsheid aan de wereld tonen wil. Waar je vroeger een
fraaie stijl, een interessante persoonlijkheid of een opvallende mening moest hebben om te
kunnen publiceren, mag je nu ook een slechte schrijver zijn en niets te melden hebben om
je dagboekje op Internet bij te houden. Sommige mensen gruwen daarvan. Maar ik geniet.

Ik kan ook wel wetenschappelijke en maatschappelijke argumenten bedenken om
de aanwezigheid van die dagboekjes te rechtvaardigen. Ze geven een uniek inkijkje in het
leven van alledag. Een paar jaar geleden organiseerden een paar instituten voor
volkscultuur een dag waarop zoveel mogelijk mensen een `brief aan de toekomst' zouden
schrijven. In die brief zouden ze hun wederwaardigheden van die ene dag schrijven. Op
die manier zouden sociologen, taalkundigen, volkskundigen en andere wetenschappers
nu en in de toekomst een inkijkje krijgen in het alledaagse leven, in de alledaagse taal, in
de gebruiken van alle dag: het soort leven, het soort taal en het soort gebruiken waarover
achteraf vaak juist maar zo weinig te achterhalen is. Dat was een mooi project, maar over
vijfentwintig jaar hoeft het hopelijk niet meer herhaald te worden, omdat dan genoeg
mensen over de hele wereld permanent hun dagelijks leven documenteren. (En dat dan
niet alleen in taal: er zijn ook al mensen die permanent een camera hebben opgesteld in
hun huiskamer.) Internet is een broedplaats voor het verhevene en het ordinaire. Nu vind
je er al voorbeelden van de eigenaardigste ideeën die in een mensenhoofd kunnen
opkomen.

Door Internet te bestuderen leer je dus veel van de mens te begrijpen — je zou er
bijna voor pleiten om elke scholier de week voor zijn zestiende verjaardag op te sluiten in
een kamer met alleen een Internet-computer. Maar zo'n pleidooi is nodig. De attracties
van Internet zijn groot genoeg om het zonder verplichtingen te kunnen doen — en het
belangrijkst van alles zijn de attracties van het alledaagse.

Filmpjes van wilde orchideeën
Er zijn ook wel technisch bijzonderheden te bedenken die de stijl van de gemiddelde
webpagina onwillekeurig beïnvloeden. Iemand met een Internet-aansluiting kan zoveel
materiaal op Internet zetten als hij of zij kan produceren. Een eindredactie ontbreekt, en
daardoor zijn veel webpagina's nogal slordig — of zo u wilt: spontaan — van taalgebruik.
Maar ook hierop zijn veel uitzonderingen. Zo wordt het Web van oudsher gebruikt door
wetenschappers die er snel hun artikelen op kwijt kunnen in elektronische
wetenschappelijke tijdschriften.

De meeste wetenschappelijke tijdschriften worden op universiteiten gemaakt. De
auteurs schrijven daar hun artikelen, hun collega's beoordelen er de inzendingen en de
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redacteurs stellen er het tijdschrift samen en zorgen soms ook nog voor de vormgeving.
Vervolgens brengen die redacteurs de klaargemaakte kopij naar de uitgever. Die betaalt
geen van de medewerkers iets: zij worden allemaal door de universiteit betaald en hun
baas stelt het zelfs op prijs als ze zoveel mogelijk publiceren. Een honorarium krijgen ze
dus niet en dat is op zichzelf te billijken. Minder goed te verteren is dat de uitgevers
vervolgens het materiaal naar de uitgever brengen en het dan voor veel geld aan hun
klanten doorverkopen. Die klanten zijn dan weer precies dezelfde universiteiten en
wetenschappers, die hiermee indirect commerciële uitgevers subsidiëren: de
wetenschappelijke uitgeverijen behoren tot de rijkste en de machtigste ter wereld. En dat
terwijl precies dit soort tijdschriften uitstekend via Internet te verspreiden zouden zijn:
bijna alle wetenschappers hebben een Internet-verbinding en zijn gewend om dingen van
het scherm te lezen of naar een printer te sturen. Bovendien kunnen sommige
wetenschappelijke publicaties ook heel goed geïllustreerd worden met filmpjes: hier ziet u
de nieuw ontdekte wilde orchidee van alle kanten; deze opname heeft onze ruimtesatelliet
gemaakt. Het is dan ook geen wonder dat juist de wetenschappelijke tijdschriften steeds
meer via Internet te raadplegen zijn. Ze worden vaak even zwaar geredigeerd als hun
papieren tegenhangers en ze maken daarmee een einde aan het fabeltje dat er alleen onzin
en rommel op het netwerk te vinden zou zijn.

E-mailberichten
Het is dus moeilijk een constante te ontdekken in het taalgebruik op webpagina's. Bij de
berichten die via elektronische post verstuurd worden, is het niet gemakkelijker. Met
elektronische post kan de ene Internet-gebruiker een privé-bericht versturen aan een
andere Internet-gebruiker. Anders dan op het web of bij IRC is dat bericht dus niet
openbaar, al worden er via elektronische post ook wel elektronische tijdschriften
verzonden, soms naar tienduizenden abonnees tegelijkertijd. Ook voor elektronische post
zijn wel een paar tendensen te ontdekken — zo gaan mensen eerder over tot je en jij dan
ze in een brief of in een telefoongesprek zouden doen, en laten ze aanhef en
ondertekening vaker weg — maar op al die tendensen zijn steeds ook veel uitzonderingen
te vinden. Ik krijg in ieder geval meermalen per week berichten die beginnen met
`Geachte heer' en eindigen met vriendelijke groeten.

Uit onderzoeken blijkt dat de gemiddelde Internet-gebruiker steeds meer gaat
lijken op de gemiddelde (Westerse) wereldburger. Was die gebruiker enkele jaren geleden
nog een jonge, welvarende, hoogopgeleide, blanke man, tegenwoordig verhoudt het
aandeel ouderen, minder welvarenden, minder hoogopgeleiden, minder blanken en
vrouwen op Internet zich beter met de rest van de wereld. Een gevolg daarvan is dat ook
het taalgebruik steeds gevarieerder wordt. Goed geformuleerde columns,
onheilsprofetieën, poëtische ontboezemingen, in onbegrijpelijk jargon gestelde technische
verhandelingen, noodkreten en vlotte reclamebabbels, het is allemaal op Internet te
vinden en het moet daar ook allemaal te vinden zijn: er bestaat niet één unieke stijl voor
Internet. Net zo min als er één unieke manier is waarop mensen mogen praten. Die
rijkdom aan variatie, dat is mijn leven.
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Tachtig weblocaties over taal

De koppelingen in de volgende hoofdstukjes worden zo nodig bijgehouden op de
weblocatie van het Genootschap Onze Taal: http://www.onzetaal.nl/. Daar vindt u
bovendien nog enkele honderden andere verwijzingen naar interessante, grappige en
mooie weblocaties over taal.
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15. Veur absolute leke
Tien weblocaties over andere `autochtone' talen dan het Nederlands

1. Belgium — Languages and Dialects
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Roger_Thijs/langbel.htm
Deze weblocatie is weliswaar gesteld in het Engels, maar bevat een schat aan
informatie over de talen en dialecten van België. Dat zijn er nog al wat, en de
weblocatie is dan ook behoorlijk uitgebreid. Hij bevat onder andere veel
voorbeelden van Vlaams dialectmateriaal in de vorm van tekstjes en dergelijke,
maar ook Waalse, Duitse en Jiddische dialecten komen aan bod. Bovendien wordt
verwezen naar verwante weblocaties.

2. Frisian Links
http://www.fa.knaw.nl/mercator/taal/w-frisian.htm
De Fryske Akademy is het onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met het Fries.
Men verzamelde er koppelingen naar alle belangrijke weblocaties in en over het
Fries. Heel handig daarbij is dat men werkt met een beoordelingssysteem, zodat in
één oogopslag duidelijk is wat interessante weblocaties zijn.

3. De Grunneger bladziede
http://www.noord.bart.nl/~futurum/grunnen/grunnen.html
Op deze pagina wordt nu juist een overzicht gegeven van alles wat er in het
Gronings, dat andere belangrijke Nedersaksische dialect naast het Twents (zie
hieronder), verschenen is.

4. Heufdziede Tweants/Neersassies plat
http://www.a1.nl/bb/twents/index.htm
Het Nedersaksisch lééft. Het is een taal waarin verbazingwekkend veel
gepubliceerd wordt. Nergens kan dat goedkoper dan op Internet. Op deze pagina
houdt een enthousiaste groep bij wat er op dat Internet in en over die taal (die de
moedertaal is van miljoenen Europeanen in Nederland en Duitsland) te vinden is.
De thuisbasis is Enschede en de nadruk ligt dan ook op het Twents.

5. Kursus Remunjs veur absolute leke
http://www.medeia.ml.org/~ron/cursus.html
http://www.medeia.ml.org/~ron/cursus_n.html
Sommige mensen zijn zo enthousiast over hun eigen dialect dat ze het aan iedereen
willen leren. Dit is een goed voorbeeld, gemaakt door een Roermondenaar die
buiten zijn geboortestad woont. Er blijken maar liefst twee soorten Roermonds te
bestaan: één variant wordt gesproken in het centrum, de andere in de
arbeiderswijken. U kunt ze hier vergelijken. 'Absolute leken' moeten er overigens
rekening mee houden dat de eerstgenoemde versie van de cursus zelf in het
Roermonds geschreven is; de tweede versie is Nederlandstalig.

6. Rotterdams
http://utopia.knoware.nl/users/rharmsen/articles/ooo/ooo.htm
Het mooie van Internet is dat je er af en toe iets kunt laten horen: het versturen van
een geluidje is (bijna) even gemakkelijk als het sturen van een tekst. Hier laat een
liefhebber horen hoe de 'oo' in het Rotterdams klinkt, wat de verschillen zijn met
het Oost-Nederlands en wat de overeenkomsten zijn met het Brits Engels.

7. Vi-taal
http://www.denhaag.org/~vitaal/
De Nederlandse Gebarentaal is moeilijk op te schrijven. Hoewel er de laatste jaren
brede erkenning is gekomen dat  deze taal even rijk is als elke andere, is er nog
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geen goede uniforme schriftelijke weergave voor bedacht. Deze taal is dan ook het
best te bekijken en de laatste jaren zijn er enkele cd-roms verschenen met
woordenboeken waarbij je het gebarentaaldeel op video kunt zien. Op deze
weblocatie kunt u niet alleen die woordenboeken en veel meer
gebarentaalproducten bekijken, maar zijn er ook allerlei voorbeelden van
gebarentaal te zien en bovendien verwijzingen te vinden naar andere weblocaties
over de Nederlandse Gebarentaal.

8. Woordenboek der Brabantse Dialecten en Woordenboek der Limburgse Dialecten
http://atd.let.kun.nl/ATD/Homepages/WBD_WLD/
In de provincies Limburg en Brabant in Nederland en Vlaanderen wordt druk
samengewerkt om wetenschapelijk verantwoorde woordenboeken samen te stellen
waarin een enorme hoeveelheid informatie over de Brabantse en Limburgse
dialecten te vinden zal zijn. Hier vindt u meer informatie, bij de Katholieke
Universiteit Brabant.

9. Woordenlijst Jiddisch, Bargoens en plat-Amsterdams
http://www.euronet.nl/users/edusoft/waterloo/woorden.html
Dialectliefhebbers zijn vaak woordengek: zij houden ervan om ouderwetse
woorden uit het oorspronkelijke dialect te verzamelen. Dit is een mooi voorbeeld
van wat die liefde kan opleveren. In vroeger dagen gebruikten echte
Amsterdammers veel woorden uit het Jiddisch. Die tijd is helaas voorbij, maar op
deze lijst zijn nog veel van die woorden terug te vinden.

10. De Zeêuwse taelsite
http://people.zeelandnet.nl/evenhuis
De Commisaris van de Koningin van Zeeland klaagt wel eens dat er in zijn
provincie relatief weinig belangstelling is voor het dialect. Aan de journalist Marco
Evenhuis zal het in ieder geval niet liggen. Dit  is een zeer uitgebreide
informatieplaats in en over het Zeeuws op Internet; o.a. columns, een 'Zeêuwse
Schriefwieze(r)' over spelling, dialectcolumns uit de PZC en artikelen over het
Walchers Plat. `Het Zeeuws op Internet' is vooralsnog vooral een eenmansproject,
maar als die ene man heel actief is, hoeft dat duidelijk niet te betekenen dat er niets
te beleven valt.
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16. Veelgestelde vragen
Tien weblocaties met taaladviezen

1. Leidraad voor juridische auteurs
http://www.kluwer.nl/leidraad/
Wie advies zoekt over taalgebruik, en vooral wie advies zoekt bij het schrijven, kan
op Internet op verschillende plaatsen terecht; ook voor advies dat echt betrouwbaar
en deskundig is. Het komt bijvoorbeeld niet vaak voor dat commerciële uitgevers
hele boeken op Internet plaatsen, maar uitgeverij Kluwer maakt hier een
uitzondering door haar handleiding voor juridische auteurs integraal weer te
geven. Waarschijnlijk is deze informatie in de eerste plaats bedoeld voor de auteurs
van Kluwers eigen (losbladige) uitgaven. Maar anderen kunnen er ook van
profiteren.

2. nl.taal
news:nl.taal
Wie het antwoord op zijn vragen nergens kan vinden, of wie alleen maar wil
kletsen over taalonderwerpen, kan altijd terecht op de Internet-nieuwsgroep nl.taal.
Hier wordt vierentwintig uur per dag en zeven dagen in de week door leken en een
enkele verdwaalde taalkundige gediscussieerd over taal. De oeverloosheid van de
discussies komt de kwaliteit niet altijd ten goede — maar amusant is het wel.

3. Het schrijven van een opstel
http://www.smc.nl/vakken/vo/ned/opstel/index.html
Ook leraren Nederlands verspreiden soms hun kennis via Internet. Dit is een
lesbrief met informatie over het opstel voor de eindexamens havo en vwo,
verzorgd door de leraar Nederlands Kees van Kempen. Leerlingen en anderen die
een opstel moeten schrijven, kunnen er wat van opsteken; collega-leraren kunnen
de les misschien in hun eigen klas gebruiken.

4. Scriptie-handboek Van Aardbeving tot Zonne-energie
http://www.ruu.nl/beta/handl/page2.html
De bèta-faculteiten van de Universiteit Utrecht verzorgen een uitgebreide
handleiding voor middelbare scholieren over het schrijven van scripties en nota's
en het houden van spreekbeurten. Die faculteit hoopt daar ongetwijfeld studenten
mee te trekken, maar intussen kan iedereen van de hier verzamelde kennis
gebruikmaken — gratis!

5. SURFnet-schrijfwijzer
http://www.nic.surfnet.nl/surfnet/publ/wijzer.html
Een uitgebreide beschrijving van de manier waarop medewerkers van SURFnet —
de organisatie die verantwoordelijk is voor het universitaire deel van Internet in
Nederland —schrijft over de nieuwe media.

6. Taaladviesdienst Onze Taal
http://www.onzetaal.nl/advies/
Het Genootschap Onze Taal heeft een eigen Taaladviesdienst — een groep
professionele taaladviseurs, die de hele dag de meest uiteenlopende vragen over
taal beantwoorden die taalgebruikers via de telefoon, de fax, per brief of e-mail
stellen. Hier vindt u een lijst met vele honderden vragen aan de Taaladviesdienst
en de antwoorden die de dienst daarop gaf.

7. Taaldatabank
http://users.skynet.be/rhendrickx/
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Er zijn meer taaladviseurs. De Vlaamse omroep (VRT) heeft er bijvoorbeeld een in
dienst, Ruud Hendrikx, die hier enkele honderden adviezen geeft. Verder vindt u
hier onder andere een taalcolumn en de complete tekst van het `Taalcharter' van de
VRT. Sommige adviezen zijn in het bijzonder gericht op de taalproblemen van
Vlamingen, maar de meeste zijn ook voor Nederlanders interessant.

8. Tekst schrijven voor websites
http://home.pi.net/~pijswart/home.html
Schrijven voor een weblocatie is volgens velen iets anders dan schrijven voor
drukwerk. Hoe anders? Waar moet je op letten als je een website schrijft? De
voorlichter Han Pijs geeft hier tien tips.

9. VVV van nl.taal
http://www.nl.net/~koopal/nlfaqs/nl-taal-faq.html
De lijst veelvoorkomende vragen van de discussiegroep nl.taal (zie hierboven)
geeft antwoord op vele prangende vragen over spelling, standaardtaal,
woordgeslacht, het Vlaams, en veel meer. Bovendien worden de belangrijkste
naslagwerken hier opgesomd, ook en vooral de naslagwerken die (ook) via Internet
raadpleegbaar zijn.

10. Wetenschappelijk Nederlands
http://pcqc5.quantchem.kuleuven.ac.be/losh/dutch.html
Sommige mensen ergeren zich aan het in hun ogen `onnodig' gebruik van Engels in
wetenschappelijke teksten. Op deze plaats vindt u adviezen over het juist gebruik
van het Nederlands in de wetenschap; zo te zien ligt een bijzondere nadruk op de
scheikunde, maar wellicht kunnen ook wetenschappers (of schrijvers over
wetenschappelijke onderwerpen) in andere disciplines er hun voordeel mee doen.
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17. Van taalgrens tot kindertaal
Tien weblocaties met serieuze informatie over taal

1. Demosthenes
http://www.xs4all.nl/~hbbs/stotteren.html
Wie stottert, of een kind heeft dat stottert, kan lid worden van de stottervereniging
Demosthenes. Op deze weblocatie biedt de vereniging informatie over wat
stotteren is, hoe het onderkend kan worden en op welke manier er soms iets aan
valt te doen.

2. Europese Taalgrens
http://www.frontstage.com/alwin/taalgrens/hoo.htm
De Europese landen groeien naar elkaar toe en dat heeft ook gevolgen voor de taal.
Op deze zeer uitgebreide weblocatie met informatie over taalpolitiek in de
Europese Unie wordt een en ander uitvoerig gedocumenteerd.

3. Geschiedenis van het Nederlands
 http://www.ned.univie.ac.at/taalgeschiedenis/
Een interactieve en voor iedereen toegankelijke gids die de geschiedenis van het
Nederlands behandelt sinds de vroegst beschikbare bronnen (dat wil zeggen vanaf
het allereerste zinnetje `hebban olla vogala nestas higunnan', wat zoveel wil zeggen
als: `zijn alle vogels een nest begonnen') in het Nederlands, het Duits en het Engels,
en die is samengesteld door onderzoekers en studenten aan de Universiteit van
Wenen.

4. De geschiedenis van het Nederlands
http://www.omroep.nl/nps/radio/wat.een.taal/zomerserie.html
Wie liever over de geschiedenis van onze taal hoort praten dan dat hij naar een
beeldscherm staart, kan ook op Internet terecht. Voor het NPS-radioprogramma
Wat een Taal! verzorgde de Leuvense taalkundige Joop van der Horst in de zomer
van 1997 een negendelige serie over de taalgeschiedenis. Ook Van der Horst begint
bij het eerste zinnetje `hebban olla vogala…'. Hij eindigt bij de laatste
ontwikkelingen; zoals de croma-constructie: ``Houd je van vlees, braad je in
Croma'' (waar men veertig jaar geleden altijd zou zeggen ``houd je van vlees, dan
braad je in Croma.'') Deze serie is nu ook integraal via Internet te beluisteren.

5. Logopedie
 http://www.owg.nl/teamkam/boekenplank/randdiensten/ggd/logo.htm
Wie een beetje slist, stamelt, moeite heeft met ademhalen of anderszins lijdt aan een
taal- of spraakstoornis, kan baat hebben bij een logopedische behandeling,
bijvoorbeeld bij een GGD. Op deze weblocatie wordt uitgelegd wat logopedie is en
hoe veelvoorkomende klachten behandeld kunnen worden.

6. Neder-L
http://baserv.uci.kun.nl/~salemans /
Neder-L bestaat sinds 1993 als een elektronische nieuwsbrief over de
neerlandistiek, die drie keer per maand wordt rondgestuurd en vol informatie staat
waar neerlandici en andere geïnteresseerden in de Nederlandse taal- en
letterkunde mogelijkerwijs iets aan hebben: aankondigingen van nieuwe boeken,
congressen en symposia, recensies, columns en elke maand een overzicht van alles
wat er in de (papieren) tijdschriften voor de neerlandistiek verschenen is. Op deze
weblocatie kunt u zich abonneren, en u kunt ook alle eerder verschenen nummers
nog eens nalezen (de nummers die sinds maart 1997 verschenen zelfs in een
speciale opmaak voor het web.)
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7. Nederlandse Taalunie
http://www.taalunie.org/
De Nederlandse Taalunie is de overheidsinstantie die het gezamenlijke Vlaams-
Nederlandse taalbeleid uitvoert. De Taalunie heeft de ambitie haar weblocatie te
laten uitgroeien tot het elektronische centrum van de Nederlandse taal- en
letterkunde. Of dat gaat lukken is vooralsnog onzeker, maar in ieder geval vindt u
op de weblocatie informatie van de Taalunie zelf (onder andere artikels uit het blad
Taalschrift over taalbeleid) en enkele verwijzingen naar andere plaatsen op
Internet.

8. Ontleden voor de brugklas
http://www.xs4all.nl/~gepe/framened/framened1.html
http://www.xs4all.nl/~gepe/framened/framened2.html
Voorzover het vak ontleden nog op scholen gedoceerd wordt, vormt het een
berucht struikelblok bij het vak Nederlands. Op deze weblocatie van een grote
scholengemeenschap staat een uitgebreide cursus voor brugklassers en voor
tweedeklassers. Handig voor scholieren, ouders van scholieren en voor wie zijn
kennis op dit gebied weer eens wil opfrissen.

9. De Standaardtaal
http://www.vum.be/dstaal.html
Maart 1998 was de taalmaand van de Vlaamse krant De Standaard — ook op
Internet. Het evenement wordt sindsdien elk jaar herhaald: een keer per week
verschijnt er een speciale bijlage bij de krant met artikels over allerlei aspecten van
taal, geschreven door gerenommeerde taalkundigen en journalisten. Hier vindt u al
deze artikels nog eens terug in een elektronische versie. Een aardige staalkaart van
de gedachten die er in de maatschappij over taal leven.

10. Vragen aan de kindertaal-taalkundige
http://www.ouders.nl/taal/ltk0016.htm
De kindertaaldeskundige Maaike Verrips beantwoordt elke week een vraag over
de ontwikkeling van kindertaal op de populaire weblocatie Ouders Online. Aan de
orde komen onder andere problemen met en zorgen over tweetaligheid, mogelijke
taalstoornissen en doofheid. Ouders kunnen ook zelf een vraag insturen die
Verrips beantwoordt — al dan niet via deze weblocatie.
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18. Taalsnuisterijen
Weblocaties over taal met humor en curiosa

1. BedrijfsBlaBla
http://cgi1.bpa.nl/intermediair_interactief/BedrijfsBlaBla/kennisblabla.html
Natuurlijk is Internet óók een plaats waar blijkt dat mensen zich soms
verschrikkelijk zitten te vervelen in de tijd van de baas. Maar een enkele keer levert
dat een aardig taalspel op. Een voorbeeldje is dit spel op de weblocatie van het
tijdschrift Intermediair. Test uw kennis van het moderne bedrijfsjargon: "De test
bestaat uit drie benchmarkniveaus: het 'kick-offlevel', het 'doorstartlevel' en het
'performancelevel'."

2. Guepin's Web
http://www.euronet.nl/users/guepin/guepinsweb/
In de jaren twintig bedachten avantgardistische schrijvers de `écriture
automatique': een manier van schrijven waarbij het verstand geheel is
uitgeschakeld. Dat kan de computer ook. Op de weblocatie van de schrijver,
dichter en vertaler J.P. Guepin en diens zoon staan enkele 'tekstgenerators':
computerprogrammaatjes die elke keer als u daarom vraagt een nieuwe definitie
van de liefde opstellen, of de plot van een nieuwe aflevering van een zo te zien
eindeloze soapserie bedenken. (In het Engels en het Nederlands.)

3. Gedichtenpieten
http://www.sint.nl/gedichten.html
Ook Sinterklaas heeft een eigen weblocatie, waarop natuurlijk uitgebreide aandacht
is voor het literaire genre dat in Nederland nog steeds de meeste beoefenaren kent:
het sinterklaasgedicht. De weblocatie bevat tips over de beste manier om
sinterklaasgedichten te schrijven en een `gedichtengenerator', verzorgd door
Zwarte Piet: voor de naam en een paar andere persoonlijke gegevens in van degene
die u dit jaar iets wilt schenken, en een passend gedicht staat in een handomdraai
op uw scherm.

4. HeT
http://www.dse.nl/het/
Ontwikkelt zich een eigen soort humor op Internet? Wie HeT (Het elektronisch
Tijdschrift) leest, zou denken van wel. De redacteurs spelen met taal, komen met
rake observaties en absurde humor in. Op de weblocatie vindt u steeds de laatste
vijf edities van het tijdschrift en een archief met hoogtepunten. Bovendien kunt u
zich (gratis) abonneren op de e-mailversie.

5. Jabberwocky
http://www76.pair.com/keithlim/jabberwocky/translations/
Het beroemde nonsensgedicht Jabberwocky stond in een van de boeken over Alice
(die in Wonderland) van de negentiende-eeuwse auteur Lewis Carroll. Het is
`vertaald' (voorzover dat mogelijk is) in onder andere het Catalaans, het Choctaw,
het Latijn en (drie keer) het Nederlands. Een zeer groot aantal van die vertalingen
vindt u op deze weblocatie.

6. Maanrag
http://www.xs4all.nl/~onnoz/maanrag/index.html
Door de letters van een woord of een naam in een andere volgorde te zetten zodat
opnieuw een zinvol woord of zinsdeel ontstaat (Henk van der Meijden — je
verminkende hand of anagram - maanrag), maak je een anagram. Op deze locatie
vindt u een verzameling anagrammen van de namen van bekende personen.
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Bovendien kun je hier een computerprogrammaatje binnenhalen dat bijna
onbeperkt anagrammen maakt van je eigen naam, die van je vrienden of juist van je
vijanden, mits je beschikt over een computer met Windows.

7. Spreekmoorden en verzegden
http://home.wxs.nl/~herelder/verzegden.txt
Verhaspelde en verkeerd gebruikte spreekwoorden en gezegden zijn een groot
succes in de nieuwsgroep nl.taal. Hier heeft iemand er enkele honderden
verzameld: ``Dingen zeggen die je bij andere genadeloos aan de kaak zou
spijkeren!'' Sommige mensen verzamelen postzegels en andere mensen verzamelen
verhaspelingen. Iedereen die er belangstelling voor heeft, kan deze collectie zo
overnemen en aanvullen met eigen materiaal.

8. Suske en Wiske internationaal
http://www.cs.vu.nl/~hartskam/.sw/frame.html?mvhartskamp/suskeInt.html
Nog een curieuze collectie: de namen van hoofd- en bijfiguren in de vertalingen
van de strip Suke en Wiske zijn op deze weblocatie in enkele honderden talen
vertaald: Bob et Bobette, Neelsie en Mimsie, Willy and Wanda, Finn och Fiffi,
enzovoort. Een praktisch nut lijkt het niet te hebben — tenzij voor de verzamelaar
die in anderstalige catalogi wil snuffelen. Maar daardoor wordt het ook weer
interessant: wie is er zo gek op Jerommeke dat hij ook wil weten hoe hij in het
Zweeds genoemd wordt?

9. Weblingo
http://www.xs4all.nl/~arjenrds/webLingo/StartWebLingo.html
Een enthousiaste programmeur heeft een versie voor het web gemaakt van dit
populaire televisiespelletje. Met een beetje doorklikken kunt u hier ook gratis een
programma vinden waarmee u dit spelletje onbeperkt op uw eigen computer kunt
spelen.

10. Aad van de Wetering
http://home.wxs.nl/~avdw3b/
Er is een soort taalgevoeligheid waarvoor nauwelijks een markt bestaat. Sommige
mensen hebben een groot talent voor anagrammen, palindromen,
'verspreeksgezegswijzen', zelfverwijzingen, en andere taalspelletjes, maar
uitgeverijen willen daar niet echt aan. Het grote publiek heeft te weinig
belangstelling voor dergelijke curiosa en één Battus in de Nederlandse cultuur lijkt
ruim voldoende. Degenen die het met die gedachte niet eens zijn, ontmoeten elkaar
op Internet. Aad van de Wetering is zo iemand met een groot taalgevoel, dat hij
dankzij de computer ineens aan de wereld kan laten zien.
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19. Kippenei op Internet
Tien weblocaties over spelling

1. Het ABC van de nieuwe spelling
http://www.minocw.nl/spelling/index.htm
De nieuwe spelling in de nieuwe spelling
http://www.vlaanderen.be/ned/sites/cultuur/nieuwe_spelling/ns_html/default
.htm
Internet kwam voor de spellingperikelen net op tijd. De felle discussies rond de
nieuwe spelling woedde in 1996 en dat was precies het jaar waarin veel kranten en
tijdschriften het net op gingen en bovendien enkele grote Internet-aanbieders actief
werden. Ook de Nederlandse en de Vlaamse overheid werd in dat jaar actief op
Internet. Een groot deel van het gesoebat valt dan ook nog steeds via Internet te
volgen. Op deze weblocaties ziet u hoe de Nederlandse en de Vlaamse overheid de
nieuwe regels uitleggen.

2. Het dossier Spelling
http://www.volkskrant.nl/dossier/i20000480/p5000334.html
De Volkskrant was een van de kranten die in 1996 ernst begonnen te maken met
hun weblocatie. Vrijwel alle artikels die de krant publiceerde over de discussies
rond de spelling werden op de weblocatie geplaatst en zijn in dit archief nog eens
rustig na te lezen.

3. Het kippenei-debat
http://www.groene.nl/1996/04/ahav_kip.html
Nog meer discussie in een artikel uit 1996 in de Groene Amsterdammer —
overigens het eerste opinietijdschrift dat een ruime selectie aan artikels uit het
papieren tijdschrift op Internet archiveerde.

4. Spellingchaos
http://home.pi.net/~herelder/spellingchaos.html
Ook op Internet zelf werd actie gevoerd tegen de nieuwe spelling, bijvoorbeeld
door Herman Elderson, in een discussie op de nieuwsgroep nl.taal. Een verslag van
deze (niet gelukte) actie vindt u hier. Misschien wel kenmerkend voor Internet is
overigens dat Elderson in zijn discussiebijdragen steeds verder radicaliseerde tot
hij uiteindelijk met een eigen `fonologische' spelwijze kwam. Informatie over deze
spelwijze, en de discussies die zij veroorzaakte, is elders op Eldersons persoonlijke
weblocatie te vinden.

5. WORDS
http://home.pi.net/~fg/words.htm
Words vertegenwoordigt een ander soort bijdrage die de Internet-gemeenschap
leverde aan het spellingdebat. Anders dan de naam doet vermoeden, is deze
pagina geheel gewijd aan de Nederlandse spellingsperikelen. In de zomer van 1996
probeerde een groep vrijwilligers gezamenlijk op basis van elektronische bestanden
die al eerder gemaakt waren van het Groene Boekje uit 1954 een nieuwe
woordenlijst te maken volgens de nieuwe spelling. Deze bestanden zouden gratis
gedistribueerd worden en konden dan bijvoorbeeld gebruikt worden door de
spellingcontrolemodules van tekstverwerkers. Helaas is het project een beetje
blijven steken in de goede bedoelingen en zitten er nog vrij veel foutjes in de
uiteindelijke bestanden. Maar wie weet komt er ooit weer iemand op het idee om
deze bestanden te verbeteren.
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6. Het Groot Dictee der Nederlandse taal
http://www.omroep.nl/nps/tv/dictee/
Het jaarlijks gehouden Groot Dictee der Nederlandse Taal moet bewijzen dat de
spelling niet alleen eindeloze verhitte discussies met zich meebrengt, maar dat een
mens er ook nog een zeker plezier aan kan beleven. Wie vindt dat het programma
daarin slaagt, kan zijn hart hier ophalen. Alle dictees sinds 1995 zijn hier te vinden;
die van de allerrecentste jaargangen zelfs als een geluidsbestand, zodat je oefenen
kunt. Verder is hier nog wat informatie over de spelling en over de organisatie van
het programma te vinden.

7. 'oeven we niet te kenne, 'ebben we niet gehad
 http://www.writersblock.net/act07/stuk6.html
Omdat zoveel van de bijdragen in de spellingdebatten op Internet verschenen,
waren ze ook gemakkelijk te volgen buiten Nederland en Vlaanderen. In Israël
bijvoorbeeld. Ya'kov Almor sloeg er met verbazing gade hoe verhit er
gediscussieerd kon worden over zoiets als een spellinghervorming. Dankzij
Internet kon hij vervolgens weer verslag uitbrengen van zijn verbazing in een
Nederlandstalig tijdschrift, Writer's Block.

8. Alliance and betrayal in the Dutch orthography debate
http://huizen.dds.nl/~beleg/spelling.htm
Een ander soort distantie heeft de wetenschapper. Hier vindt u in een Engelstalig
sociologisch artikel over de spellingsdiscussie in Nederland en Vlaanderen aan het
begin van de jaren negentig nog eens op een rijtje gezet welke argumenten er voor
en tegen de spellinghervorming werden aangevoerd.

9. Spelbreker
http://webger-www.uia.ac.be/webger/ger/spelling/intro.html
Nog iets groter opgezet dan het vorige sociologische artikel is deze beschouwing
van een Vlaamse wetenschapper over de geschiedenis van de
spellinghervormingen in de Nederlandse taal.

10. De Vetospelling-Geerts
http://www.ufsia.ac.be/~estorme/geerts.html
Wie niet genoeg kan krijgen van het gebakelei zou ten slotte nog kennis kunnen
nemen van deze 'gekonkretiseerde versie van de voorstellen van de [officiële]
spellingkommissie-Geerts'  uit 1994. Deze voorstellen werden door de ministers als
te radicaal afgewezen en snel vervangen door een pakket minder radicale
maatregelen dat volgens de critici te haastig in elkaar was gezet. De voorstellen van
Geerts zijn volgens de redactie van het blad Veto nooit goed tot hun recht gekomen
en in dit artikel wordt een poging gedaan ze concreet gestalte te geven.
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20. Gratis woorden
Tien weblocaties met woordenlijsten en terminologieën

1. The Alternative Dutch Dictionary
http://www.notam.uio.no/~hcholm/altlang/ht/Dutch.html
Wie dol is op woorden, kan zijn hart ophalen op Internet. Niet alleen de
traditionele woordenboekmakers, iederéén kan zijn eigen woordenlijstje op het net
zetten. Dit is een — af en toe wat amateuristisch, maar daarom niet minder
interessant — woordenboek met bargoens en obsceen Nederlands, met een
vertaling en een uitleg in het Engels.

2. Boijmans Van Beuningen
http://www.boijmans.rotterdam.nl/onderw/termen.htm
Ook specialisten kunnen nu eens goed uitleggen wat ze bedoelen met al hun
vaktermen. Zo stelde men bij het museum Boijmans Van Beuningen een
verklarende woordenlijst samen met de termen die men er gebruikt om kunst te
beschrijven.

3. Van Dale
http://www.vandale.nl
Maar natuurlijk zijn de bekendste woordenboekmakers van ons taalgebied ook
vertegenwoordigd op Internet. Helaas bieden ze geen complete woordenboeken
(meer) aan. Wel vindt u hier informatie over de producten van Van Dale en af en
toe een demonstratieversie van een nieuw woordenboek van Van Dale. Een aardig
onderdeel is ook `Taal in bedrijf — Een zakenwoordenboek van de jaren negentig',
dat is samengesteld door de webredactie van Van Dale

4. Het 'Van Dale'-project
http://home.planetinternet.be/~deinsbek/actief/vandale.htm
De leraar J. De Smet van het College Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbeke uit
Zottegem zoekt al bijna twintig jaar samen met zijn scholieren naar manieren om
Van Dale aan te vullen en te verbeteren. Hier vindt u wat er gevonden is. Ook
Internet-gebruikers kunnen vanaf nu meespeuren.

5. Microsoft Glossaries
ftp://ftp.microsoft.com/developr/msdn/newup/glossary/
Woordenlijsten met de vertalingen in het Nederlands van alle Engelstalige termen
die het softwarebedrijf Microsoft gebruikt in programma's als Internet Explorer,
Word, enzovoort. Deze bestanden kunnen gebruikt worden om Engelstalige
programma's van Microsoft om te zetten in andere talen, maar u kunt ze ook als
naslag gebruiken als u prijs stelt op Nederlandstalige terminologie. De bestanden
zijn te lezen in het programma Microsoft Excel — voor het Nederlands vindt u ze
in het pakket Dutch.exe.

6.. Meditatie en boeddhisme
http://www.vwbo.demon.nl/woordenlijst.html
Op Internet verschijnen ook heel gespecialiseerde terminologieën die het papier
nauwelijks halen of die in ieder geval voor de niet-ingewijde moeilijk op papier zijn
op te sporen. Hier vindt u bijvoorbeeld vertalingen in het Nederlands en
verklaringen van enkele veelgebruikte boeddhistische termen.

7. Nederlandse Spreekwoorden
http://www.stack.nl/~jeroene/sw/index.html
De omvangrijkste gegevensbank met spreekwoorden is ooit samengesteld door een
particulier. U kunt de bank automatisch doorzoeken en dat maakt deze
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gegevensbank waardevol, hoewel niet alle gegeven informatie even betrouwbaar
is.

8. Plaatsnamen
http://strindberg.ling.uu.se/~erikt/.Henk/welcome.html
Veel spellingcontroleprogramma's herkennen slechts weinig plaatsnamen. Hier
vindt u een bestand met 4895 geografische namen in het Nederlands, met telkens
wat extra informatie. Met een beetje handigheid kunt u de lijst toevoegen aan uw
spellingcontrole, zodat deze voortaan ook Vught en Oisterwijk herkent.

9. Uitmunten in taal
http://home.wxs.nl/~ldldb/gulden/
Het wordt tijd om nostalgisch te worden over het joetje, het geeltje, de achterwiel,
want al deze muntsoorten gaan binnenkort verdwijnen. Dit is een uitgebreide en
fraaie weblocatie vol informatie over de relatie tussen taal en geld. Met onder
andere een woordenlijst met muntnamen, een lijst met spreekwoorden en
gezegden over geld en aandacht voor de euro.

10. Woordenboek van de jaren negentig
http://www.writersblock.net/act/woordenboek.html
De woorden en uitdrukkingen die onze moderne tijd karakteriseren zoekt u
vergeefs in de laatste editie van Van Dale. Zo'n woordenboek wordt met grote zorg
samengesteld, maar de keerzijde hiervan is dat niet op elke nieuwe ontwikkeling
meteen kan reageren. Van Dale doet er wat aan op de eigen weblocatie en hier
vindt u nog een mooie poging om het recente taalgebruik te karakteriseren, door de
enthousiaste redactie van het elektronische literaire tijdschrift Writer's Block.
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21. Het digitale taallab
Tien weblocaties over vreemde talen

1. Duizend jaar Jiddisch
http://www.vassallucci.nl/jiddische_bibliotheek_1000jr.htm
Kleine talen krijgen een nieuwe kans op Internet. Het Jiddisch bijvoorbeeld, de taal
van miljoenen joden in voornamelijk Oost-Europa en tegenwoordig nog vooral in
gebruik bij orthodoxe joden in steden in de Verenigde Staten en Europa
(Antwerpen). Dit is een artikeltje in het kader van de Jiddische bibliotheek van
uitgeverij Vassalucci dat de geschiedenis van de taal behandelt.

2. Eurodicautom
http://www2.echo.lu/edic/
Wie aan de Europese Unie denkt, denkt aan heel veel talen. Hier vind je een
vertaalwoordenboek tussen een groot aantal Europese talen, over gespecialiseerde
gebieden als kunst, natuurkunde, politiek, amusement en statistiek. Woorden die je
in je zakwoordenboekje niet vertaald ziet, vind je misschien wel op Internet.

3. Internetcollege
http://www.internetcollege.nl/
Internetcollege is een van de mooiste weblocaties voor middelbare scholieren en
leraren in Nederland. Het biedt voor elk vak een `vaklokaal' met koppelingen naar
de beste informatie over dat vak. Ben je geïnteresseerd in de grammatica, de
woordenschat of de culturele achtergrond van het Frans, Duits, Engels, Spaans,
Russisch, Grieks of Latijn, dan is ook voor mensen die de middelbare school achter
zich gelaten hebben het Internetcollege het startpunt.

4. Italiaanse lessen op Internet
http://www.italcult.demon.nl/corsint.htm
Het Cultureel Instituut van Italië in Nederland gebruikt Internet om reclame te
maken voor Italië en het Italiaans. Hier vind je bijvoorbeeld een lijst met
verwijzingen naar informatie over de Italiaanse taal op het Worldwide Web, zoals
gratis cursussen.

5. Jennifer's Language Page
http://www.elite.net/~runner/www/www/jennifers/
`Hallo' in meer dan 400 talen en `dank u wel' in meer dan 275 talen: wie de
basiszinnetjes in zoveel mogelijk talen uit zijn hoofd leert, kan de hele wereld rond.
Voor alle anderen is dit een aardige verzameling curiosa. Kijk en vergelijk: zo sterk
kunnen talen zelfs in hun meest alledaagse woordenschat van elkaar verschillen.

6. Spaans Leren Amsterdam
http://www.spaansleren.nl/
Natuurlijk gaat er voor wie een taal wil leren uiteindelijk niets boven het directe
contact met de leraar in het klaslokaal. Maar wie kennis wil maken met het Spaans
kan zich oriënteren op deze fraai vormgegeven pagina's van een Amsterdams
instituut. Je kunt beginnen met een Internetcursus Spaans en als je de smaak te
pakken gekregen heb, kun je je opgeven voor een cursus in de klas.

7. La Tour Eiffel — Concours du Français
http://tourdufrancais.vlaanderen.be/
Hoezo taalstrijd? Op deze mooie en zeer uitgebreide weblocatie biedt de Vlaamse
regering zeer veel hulp aan de Internet-gebruiker die zijn kennis van het Frans wil
testen of bijschaven. Als je denkt dat je goed Frans spreekt, kun je hier veel toetsen
op een hoog niveau vinden en anders valt hier behoorlijk wat te leren.
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8. Travlang
http://dictionaries.travlang.com/DutchEnglish/
Travlang is een uitgever van reiswoordenboeken en biedt hier kleine, gemakkelijk
te doorzoeken vertaalwoordenboekjes aan tussen heel verschillende talen. Ook van
en naar het Nederlands. Als u op zoek bent naar een (niet al te technisch) woord in
het Engels, Duits, Frans of het Esperanto, is dit een goed vertrekpunt.

9. VADA
http://www.vada.nl/talengen.htm
Taalkoppelingen komen soms uit een volkomen onverwachte hoek. Zo verzorgt de
Stichting Voor Allochtonen Door Allochtonen een overweldigende hoeveelheid
verwijzingen naar informatie over heel veel talen. Over alle talen die er in
Nederland en Vlaanderen gesproken worden, kunt u via deze weblocatie
informatie vinden. En misschien zijn er ook nog wel talen bij die in onze streken
niemand spreekt.

10. Waalse taalpagina
http://wallonie.com/wallang/wal-ned.htm
Het Waals wordt veel meer bedreigd dan bijvoorbeeld het West-Vlaams: veel
Walen spreken hooguit Frans met een accent. Van de oorspronkelijke
dialectuitdrukkingen is nog maar weinig over. Hier vindt u uitgebreide
Nederlandstalige informatie over deze taal door de vereniging Li Ranteule (`Het
netwerk').
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22. Overal Multatuli
Tien weblocaties over Nederlandse literatuur

1. Constantijn Huygens Instituut
http://www.knaw.nl/chi/

Het Constantijn Huygens Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke
Nederlandse Academie voor Wetenschappen dat zorgt voor de `intellectuele
geschiedenis' van Nederland. Onder andere verzorgt het wetenschappelijke
uitgaven van het werk van de belangrijkste Nederlandse schrijvers, zoals Nijhoff en
Erasmus. Op deze pagina is informatie te vinden over het lopende onderzoek van
het instituut. De uitgaven zelf zijn hier nog niet te vinden; wat hoop ik dat dit ooit
toch gaat gebeuren

2. Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum
http://www.flmd.nl/

In de binnenstad van Leeuwarden staat het letterkundig museum van Friesland.
De medewerkers van dat museum en documentatiemuseum laten de schatten van
de Friese literatuur niet alleen in het gebouw zien, maar ook  op Internet.
Bijvoorbeeld is er informatie te vinden over belangrijke Friestalige auteurs en elke
week wordt er een gedicht in het Fries geplaatst.

3. Laurens Jz. Coster
http://www.dds.nl/~ljcoster/

Het Project Laurens Jz. Coster is een vrijwilligersproject dat zoveel mogelijk oudere
Nederlandse literatuur gratis via Internet verspreidt: zowel op deze weblocatie als
via een dagelijkse e-mailnieuwsbrief. Overal gratis Multatuli, overal gratis Vondel,
overal gratis Karel ende Elegast: dat is in het kort het doel van het Coster-project.

4. Letterkundig Museum
http://www.letmus.nl/

Wat men in Friesland kan, zou men in het Nederlandse taalgebied ook moeten
kunnen. Waar het Friese letterkundig museum in Leeuwarden een enthousiaste en
mooie weblocatie heeft geopend (zie hierboven) is de weblocatie van het
Letterkundig Museum in Den Haag nog vooral voorzichtig. Er is wat algemene
informatie te vinden en er zijn een paar foto's van recente tentoonstellingen. Je zou
willen dat er bijvoorbeeld een grote verzameling handschriften via Internet tentoon
zou worden gesteld. Voorlopig moeten we daar nog even op wachten.

5. Meander
http://www.meander.is.nl/

Meander is een enthousiaste groep vrijwilligers die zich inzetten voor literatuur op
Internet. Beginnende schrijvers kunnen hier hun gedichten of verhalen publiceren
en bovendien wordt er een grote en mooi vormgegeven verzameling koppelingen
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bijgehouden. Een of twee keer per week wordt er een nieuwsbrief rondgestuurd
via elektronische post, met nieuwe gedichten en nieuwe koppelingen.

6. Marcel Möring
http://www.xs4all.nl/~mmoring/

Er zijn nog maar weinig bekende literaire auteurs die hun eigen weblocatie hebben,
maar Marcel Möring is al een paar jaar lang een uitzondering. Hij biedt een
overzicht van zijn eigen oeuvre, fragmenten van oude en nieuwe boeken en een
kijkje in zijn fotoalbum.

7. De Nederlandse Letteren
http://www.letteren.nl/

Sinds 1995 houdt de antiquaar Piet Wesselman een lijst met verwijzingen bij van
alles wat er op Internet te vinden is op het gebied van de Nederlandse literatuur.
Wesselman zegt zelf dat hij houdt van `overzichtelijke en goed vormgegeven
informatie'. Zijn eigen weblocatie laat zien wat  hij bedoelt; het is een paradijsje
voor de liefhebber van de schone letteren op Internet.

8. De Opkamer
http://www.opkamer.nl/

De Opkamer is het oudste elektronische literaire tijdschrift van Nederland: het
bestaat al sinds het voorjaar van 1995. Af en toe lijkt het even in de versukkeling te
raken, zoals dat misschien hoort bij een literair tijdschrift, maar dan verschijnt er
ineens weer een fraai nummer met goede gedichten, verhalen en essays in een
strakke vormgeving.

9. Schrijversnet
http://www.schrijversnet.nl/

Het Schrijversnet is een initiatief van onder andere de uitgever van het Bulkboek,
de literaire boeken op krantenpapier die vroeger op middelbare scholen konden
worden uitgedeeld. Ook deze weblocatie is in eerste instantie gericht op jongeren:
niet alleen om ze te helpen aan een uittreksel of aan ideeën voor een werkstuk,
maar vooral ook om ze op allerlei manieren te wijzen op het plezier dat je kunt
hebben in lezen. Schrijversnet heeft een professionele redactie en dat is te merken.
Het bevat interviewtjes, literaire wandelingen en tips over hoe je zelf schrijver kunt
worden.

10. Stichting Lezen
http://www.lezen.nl/

De Stichting Lezen is door de Nederlandse overheid ingesteld om het lezen te
bevorderen. Op Internet doet ze dat vooral door een grote verzameling
koppelingen aan te brengen, die goeddeels vergelijkbaar is met de koppelingen van
Piet Wesselman in De Nederlandse Letteren. Ook over de andere activiteiten van
de stichting is wat informatie te vinden. Heel uitnodigend vormgegeven is de
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informatie niet; of het een en ander ooit iemand tot het lezen van een goed boek zal
brengen, staat te bezien.


