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‘Rush’ verdeelt
rechts Amerika
en journalist als onvrijwillige leider van de oppositie,
het komt voor. In Venezuela
zijn de tegenstanders van
de links-populistische president
Hugo Chávez te verdeeld, er is nog
geen echte ‘leider’. Buitenlandse
journalisten gaan dan ook liever te
rade bij Teodoro Petkoff, hoofdredacteur van de krant Tal Cual.
In de Verenigde Staten piekert
Rush Limbaugh er niet over om in
de val te trappen die de Democraten voor hem hebben uitgezet. Limbaugh is de ‘de stem en de intellectuele kracht binnen de Republikeinse Partij’, zei onlangs Rahm
Emanuel, de stafchef van president
Barack Obama. Laat hem dan ook
de moed hebben om een gooi te
doen naar de macht in de partij.
Emanuel weet hoe hij rechts moet
jennen. Met Limbaugh aan het
hoofd kunnen de Republikeinen tot
in de verre toekomst het presidentschap wel vergeten.
Rush Limbaugh is al jaren een fenomeen in de Amerikaanse media.
Niet iedereen zal hem omschrijven
als een journalist, de man spuit
vooral hard-rechtse opinies op een
agressieve, brallerige toon. Maar
wel opinies die dagelijks door zo’n
veertien miljoen Amerikanen worden beluisterd, drie uur per dag,
vijf dagen per week.
“Het maakt Rush Limbaugh tot
verreweg de invloedrijkste mediafiguur in de Verenigde Staten,” aldus de correspondente in Washington van Le Figaro.
Radiozenders in alle hoeken en
gaten zijn op zijn ‘show’ geabonneerd, tot 2016 is Rush, zoals zijn
fans zeggen, verzekerd van 400 miljoen dollar aan inkomsten.
De man spreekt zelf een deel van
de reclameboodschappen in. Zijn
uitzending in, bijvoorbeeld, Los
Angeles, een stad waaraan Limbaugh een ferme hekel heeft, zal zeker spotjes bevatten waarin Limbaugh hoog opgeeft van het steakhouse in Hollywood waar hij pas zo
voortreffelijk had gegeten.
Limbaugh benadrukt na Emanuels uitdaging steeds dat hij van
plan is ‘waarnemer’ te blijven en
zich niet laat strikken voor een topfunctie in de Republikeinse Partij.
Zoals elke goede vorm van spotternij bevatte de sneer van Obama’s
rechterhand een kern van geloofwaardigheid.
Want niet-ingewijden in de Amerikaanse politiek kunnen in de
waan hebben verkeerd dat niet Michael Steele de voorzitter is van de
Republikeinen, maar Limbaugh.
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‘Rush’ kreeg bij een Republikeinse
bijeenkomst in februari een staande ovatie nadat hij anderhalf uur
had gesproken, hoewel hem slechts
twintig minuten waren toebedeeld.
De uiterst conservatieve tv-omroep Fox News zond de speech
rechtstreeks uit. Dat was geen aangename aanblik, aldus de correspondente van Le Figaro, want de
zwaarlijvige Limbaugh raakte
gaandeweg in vervoering, maakte
sprongetjes en klopte zich met beide vuisten op de borst. Het hoogtepunt voor zijn fans, en het dieptepunt voor anderen, was het moment dat Rush president Obama
vergeleek met Josef Stalin en uitriep: “I hope he fails.”
Dit op een moment dat misschien
wel de meeste Amerikanen tevreden zijn over de manier waarop
Obama de crisis aanpakt.
Michael Steele, de (zwarte) leider
van de Republikeinen, behoorde
tot de geschokten. ‘Afschuwelijk’ en
‘ophitsend’ had hij de speech gevonden. Met als gevolg een storm
van verontwaardiging nadat Rush
Limbaugh die uitspraken in zijn
radioshow had uitgezonden.
Steele zag zich gedwongen Rush
excuses aan te bieden.
Ook het intellectuele kader van
rechts Amerika vindt dat Rush zijn
plaats moet kennen. Limbaugh, zo
kan hun kritiek worden samengevat, geeft rechts een slechte naam.
Bill Kristol, hoofdredacteur van

‘Limbaugh raakte in
vervoering en sloeg
zichzelf op de borst’
The Weekly Standard, verweet
Limbaugh gebrek aan vaderlandsliefde. “In de Amerikaanse traditie
wensen burgers de president succes,” schreef hij.
En David Frum, actief in de campagne voor John McCain, betreurde
in een mooi essay in Newsweek
dat ‘de partij van Buckley en Reagan nu wordt overheerst door de
politiek van Rush Limbaugh’. (William Buckley was hoofdredacteur
van de National Review, verplichte kost voor neo-conservatieven)
Frum kraakt Limbaugh en looft
Obama. ‘Een gedisciplineerd man,
die verzoenend optreedt, nooit publiekelijk kwaad wordt en blijk
geeft van slechts één bescheiden
zonde: af en toe een sigaretje.’
RENÉ TER STEEGE

Eindelijk gebeurt er wat in het Europees Parlement. Plantu in Le Monde.
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Spellingregels nooit
Deze maand is het 65 jaar geleden dat Nederland en
Vlaanderen spellingvrede sloten: nog tijdens de Tweede
Wereldoorlog, in Londen, op 20 maart 1944. Tien jaar later
zou het eerste Groene Boekje verschijnen.
HANS HOEKSTRA
e spelling-Siegenbeek, in
1804 opgesteld door de
Leidse hoogleraar Matthijs
Siegenbeek, wordt gezien
als de eerste officiële spelling in ons
land, toen overigens nog Bataafsche Republiek geheten. De spellingbeginselen dateren uit de renaissance, zestiende en zeventiende eeuw. Zo werden onder meer alle
woorden in het Nederlandse taalgebied op dezelfde wijze gespeld, hoewel ze streekgewijs soms verschillend werden uitgesproken.
Opvallendste verandering bij de
spelling-Siegenbeek was de invoering van de lange ij: yzer werd ijzer.
Waar wij nu ch spellen, werd
destijds een g in woorden toegepast: berigt, klagt, gezigt.
In 1863 volgde de tweede officiële
spellingberegeling:
spelling-De
Vries en Te Winkel, ontworpen door
de taalgeleerden Matthias de Vries
en Lammert te Winkel. In 1866 verscheen de Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche taal, ontworpen ten behoeve van het Woordenboek der Nederlandsche Taal
(WNT), het omvangrijkste woordenboek ter wereld.
In 1891 schreef R.A. Kollewijn, leraar aan een Amsterdamse HBS, het
artikel Onze lastige spelling, een
voorstel
tot
vereenvoudiging:
mensch en Nederlandsch moesten
mens en Nederlands worden. Ze
werden tóch al zonder ch uitgesproken.
In 1934 werden de meeste voorstellen ingevoerd voor het onder-
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wijs door Hendrik Marchant, de
toenmalige minister van Onderwijs:
spelling-Marchant. Ook de lange
klinkers (heeten) verdwenen. Uitzonderingen werden gemaakt.
Steenkolen werden kolen, maar
groentekolen bleven koolen. Ook
het vleesch verdween van de borden, maar visch mocht nog wel, al
deed bijna niemand dat.
Nederland en Vlaanderen lagen
vaak met elkaar in de clinch op spellinggebied. Zo negeerde Vlaanderen in 1934 de spelling-Marchant:
de Vlaamse mensch hield gewoon
stand. Maar tijdens de Tweede
Wereldoorlog kwam het in ieder geval tot spellingvrede. Op 20 maart
1944 werd in Londen besloten de

Ook vleesch verdween
van de borden, visch
mocht nog wel
Nederlanders en Vlamingen doen mee aan het
spelling-De Vries en Te Winkel eens
goed onder de loep te nemen. Wijzigingen werden in Vlaanderen in
1946 en in Nederland in 1947 ingevoerd. De spelling van De Vries en
Te Winkel vormt nog steeds het uitgangspunt voor de huidige spelling.
In 1954 verscheen het eerste Groene Boekje (de officiële naam was
Woordenlijst van de Nederlandse
taal) als uitwerking van deze spelling, samengesteld in opdracht van
de Nederlandse en Belgische regering. Voor veel woorden waren nog

twee spellingen: op de vensterbank
konden zowel cactussen (voorkeurspelling) als kaktussen (nakeurspelling) staan. Vlaanderen koos
vaak voor nakeur, de progressieve
spelling. Pas in 1990 kwam een herziene editie uit, aangevuld met
30.000 nieuwe woorden.
De nieuwe Woordenlijst van de
Nederlandse taal verscheen november 1995. Het fenomeen dubbelspelling, als zeer verwarrend ervaren,
werd in dit tweede Groene Boekje afgeschaft.

Gaaf stuk over Zweig
TONEEL Villa Europa van De Warme
Winkel en De Utrechtse Spelen. Gezien:
27/3 in De Balie. Aldaar t/m 4/4. Tournee
t/m 18/4. www.dewarmewinkel.nl
e geest van Wenen waait
steeds heviger door het
Nederlands theater. Vorige
seizoenen zagen we al
voorstellingen van Schnitzler, er
werd werk gespeeld van Karl Kraus
(De Laatste dagen der mensheid
door ’t Barre Land), Thomas Bernhard (door Dood Paard en door
Stan) en Jelinek (ook Dood Paard).
Daar komt nu het fijne Villa Europa
bij, naar en over het werk van de
Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig.
Acteurs Vincent Rietveld en Mara
van Vlijmen beginnen met een stukje uit diens toneelstuk Jeremia, volledig over the top met grote neuzen,
met wasknijpers aan elkaar gezette
lappenconstructies als kostuums,
en een groteske speelstijl. Nemen ze
hem wel helemaal serieus, of worden wij als toeschouwers in de maling genomen?
Nee, er blijkt toch bewondering. In
een volgende scène geven de acteurs – beiden met opplak-Hitlersnor – een geestige en uitwaaierende samenvatting van Zweigs leven.
Een joodse, archetypische intellectueel van vóór de Eerste Wereldoorlog, een schrijver van een enorme
stapel biografieën met een passie
voor handschriften van genieën en
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Acteurs van De Warme Winkel hebben een recalcitrante speelstijl. FOTO SOFIE KNIJFF
utopische ideeën voor de vereniging van Europa. Staand op een
enorme stapel boeken en met een
potpourri van greatest hits van de
klassieke muziek op de achtergrond, vertellen ze hoe Zweig een
van de meest productieve en gelezen schrijvers van het interbellum
werd – ‘en meest verbrande’, voegen ze er sardonisch aan toe.
In een van de boeken tonen ze een
foto van de schrijver en na zijn zelfmoord, met zijn tweede vrouw, in
1942, op het meest duistere uur van
de Tweede Wereldoorlog. Achter op
het toneel herkennen we hetzelfde
bed en nachtkastje. Die dienen als
decor voor de lange, maar schitterende en opvallend verstilde eind-

scène over die zelfmoord. ‘Al zou
Hitler overwonnen worden, dan
zou ik toch een representant zijn
van een wereld die niet meer bestaat,’ schreef hij in één van zijn zeven afscheidsbrieven.
De Warme Winkel heeft een recalcitrante uitstraling, en de speelstijl
is in scherp contrast met de elegante verfijning van Zweig. De spelers
zeggen dat ze denken dat hij de
wereld niet begrijpt, dat er naast
schoonheid ook plaats moet zijn
voor het duistere. Het is die dubbelzinnigheid, doordacht omgezet in
beeld en spel, die Villa Europa tot
zo’n gave voorstelling maakt.
SIMON VAN DEN BERG

