Congres Onze Taal
Taal, we gebruiken het dagelijks. We spreken, we schrijven,
we lezen. Als redactie van Denkraam hebben we uiteraard
speciale aandacht voor de Nederlandse taal: artikelen behoren zo goed en zo correct mogelijk gepubliceerd te worden.
De Nederlandse taal is, net zoals elke andere taal, aan verandering onderhavig. Op 12 november werd door het genootschap ‘Onze Taal’ een congres georganiseerd hierover, met
als titel: ‘Taal in beweging: verval of verrijking?’ Uiteraard
was de redactie van Denkraam hier bij aanwezig.

bert Blankesteijn, journalist van beroep.
Hij sprak over het belang van correct
taalgebruik en spelling, al hekelde hij
het nieuwe Groene Boekje, wat volgens
hem een optekening is van veelgemaakte fouten. Zeker in de nieuwe media,
zoals internet, e-mail en SMS, worden
veel taalfouten gemaakt en lijkt dit bijna
tot een cultuur verheven te worden.
“Goed is goed, en fout is fout”, aldus
Blankesteijn. Hij riep taalkundigen op
om duidelijk en openlijk stelling te
nemen tegen incorrect taalgebruik en
een antwoord te geven op de vraag of de
taal in beweging een verval of verrijking
is.
Vervolgens was het de beurt aan diverse
taalkundigen en publicisten over de ontwikkelingen in de Nederlandse taal. De
alom bekende zin ‘hebban olla uogala’,
wat doorgaans bekend staat als de eerste
opgetekende zin in het (oud-)Bederlands,
is geschreven in de twaalfde eeuw. Het
algemeen beschaafd Nederlands (ABN) is
pas eind 19e eeuw opgetekend. Dit is
echter niet zo veel anders dan andere
talen: de equivalenten voor het Duits en
Engels zijn ook in die tijd opgesteld. Het
ABN was begin twintigste eeuw de taal
van de elite, vooral gebezigd door hen
die onderwijs hadden
genoten. Onder andere
door de invoering van
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Natuurlijk was er ook belangstelling

Tevreden loop ik deze dag met
twee mederedacteuren van Denkraam de zaal uit, op weg naar de
trein naar Rotterdam. Binnen de
redactie zal het dilemma van wat
taalkundig ‘goed’ is en wat ‘fout’
altijd blijven bestaan, mét of zónder het nieuwe Groene Boekje.
Over wat ‘mooi’ is en wat niet,
daarover zullen de meningen
altijd blijven verschillen. Persoonlijk ga ik mee met het democratisch ABN: ik probeer zo goed en
correct mogelijk te schrijven, maar
het oordeel laat ik graag over aan
u, de lezer.
Bas van Bellen.
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