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Ik heb mensen een  
idee afgepakt waar  
hele carrières op  
gebouwd zijn.
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“Nu wordt het nasty”
De verkiezingstaal van 2017

De verkiezingsstrijd is 
voor een groot deel een 
taalstrijd. Wie brengt 
zijn ideeën het best voor 
het voetlicht? Wie heeft 
de pakkendste oneliner? 
“Er is behoefte aan een 
Plan B, omdat er geen 
Planeet B is.”

ERIK VAN DER SPEK

Wat is verkiezingstaal? De term 
wordt vooral gebruikt als verwijt, 
maar dan gaat het doorgaans niet 
om het taalgebruik. Meestal heeft 

verkiezingstaal betrekking op de inhoud: het gaat 
dan om beloftes of ferme uitspraken waarvan de 
houdbaarheid direct na de verkiezingen is verstre-
ken. Zo stelde VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra 
in mei 2016 dat Nederland alleen bij heel grote  
humanitaire crises asielzoekers van buiten Europa 
moet opvangen; voor de rest wilde hij mensen van 
buiten Europa “per kerende post” terugsturen. 
PvdA-Kamerlid Roos Vermeij noemde de uitspra-
ken van Zijlstra “verkiezingstaal”. Daarbij ging het 
haar niet om de woorden per kerende post, maar 
om het opzeggen van internationale verdragen dat 
hiervoor nodig is; zij wees erop dat dat laatste niet 
haalbaar is.

23.000 woorden 
Maar hoe zit het met het taalgebruik in de verkie-
zingstijd? Laten we allereerst eens kijken naar de 

verkiezingsprogramma’s. Dat valt niet mee: wie 
zich in de volle breedte wil oriënteren, moet meer 
dan 750 pagina’s tekst doorwerken. De gemiddelde 
lengte van een verkiezingsprogramma is 23.000 
woorden, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversi-
teit Groningen. Dat is geen record; in het topjaar 
2010 was dat 27.000 woorden, maar in 1967 kon-
den de partijen nog met 5000 woorden toe. 
 De variatie is groot: de PVV beperkt zich tot één 
A4’tje (“1.400 jaar jihad is de context”, was de toe-
lichting van Geert Wilders), terwijl D66 maar liefst 
173 pagina’s nodig heeft. Maar D66 heeft wel een 
versie voor laaggeletterden van 28 pagina’s. Toch 
schattig dat ze bij D66 denken dat laaggeletterden 
echt hun site gaan bezoeken en dan ook nog dit 
document downloaden; het zegt wel wat over hun 
optimistische wereldbeeld. De versie voor laagge-
letterden begint met de volgende zinnen: “Het gaat 
goed met Nederland. In ons land wonen de geluk-
kigste, gezondste en best opgeleide mensen op aar-
de.” Je kunt het ook laten voorlezen, maar helaas 
niet door Alexander Pechtold of Pia Dijkstra.
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Waar waarden zijn, zijn de normen 
nooit ver weg, evenmin als het respect, 
de spelregels en de saamhorigheid.

Keihard
Die variatie strekt zich ook uit tot het taalgebruik. 
Het programma van de nieuwe partij Voor Neder-
land (VNL) zit volgens de Volkskrant “vol testos- 
teron”. “Wat ze daarmee bedoelden, is dat dit een 
partij met kloten is”, kopt oprichter Jan Roos in. 
Waar vinden we dat testosteron? Vooral in lekker 
korte, simpele zinnetjes, zoals “Nederland zucht  
onder criminaliteit”, “Het tuig heerst op straat” en 
“Het roer moet drastisch om.” Ook gebruikt VNL 
graag het woord keihard: “Wij pakken de misdaad 
en overlast keihard aan.” En vier regels verder:  
“Jihadisme en terrorisme pakken we keihard aan.” 
Verder zien we “Keiharde bestrijding van antisemi-
tisme”, “Keiharde aanpak van kwakzalverij” en  
“Keiharde aanpak van terreur.” Met de VNL valt  
niet te spotten, zoveel mag duidelijk zijn.

 Aan de andere kant van het spectrum vinden we, 
hoe kan het ook anders, het CDA. Hun programma, 
Keuzes voor een beter Nederland, vergt wat meer in-
spanning van de lezer: “We zijn een klein land van 

17 miljoen mensen, dat groot is geworden door  
samenwerking in onze gezamenlijke strijd tegen 
het water, door onze handelsgeest en onze open-
heid naar de wereld en door onze gemeenschaps-
zin, die mensen hier een veilig thuis bood.” Met 
42 woorden is deze openingszin niet bepaald ge-
schikt voor laaggeletterden. Ook de rest van het 
programma is niet in jip-en-janneketaal geschre-
ven: “In de ik-samenleving van vandaag hebben 
we onvoldoende besef van het belang van gedeel-
de waarden en de onderlinge spelregels die nodig 
zijn om met elkaar samen te leven.” 

Tante Latifa
Het CDA is de partij van de waarden: in het ope-
ningshoofdstuk komt dit woord negen keer terug. 
En waar waarden zijn, zijn de normen nooit ver 
weg, evenmin als het respect, de spelregels, de 
saamhorigheid en de gemeenschapszin: “Als we 
‘nee’ durven zeggen tegen het onfatsoen, de mate-
loosheid en het doorgeschoten individualisme, 
bouwen we een sterke samenleving waar respect 
en saamhorigheid de norm zijn en gemeenschaps-
zin de belangrijkste waarde.” Toch kan ook het 
CDA het niet laten om tussen al die normen en 
waarden een kleine sneer in te bouwen: “Maar het 
gebrek aan waarden en normen zien we ook bij 
(…) graaiende bestuurders (…). Of bij politici die 
bewust te grote beloftes doen om vier jaar later 
doodleuk sorry te zeggen.” Touché, Buma.
 De meeste partijprogramma’s tonen de sporen 
van voorlichters en copywriters; het bekt allemaal 
lekker. Dan valt het op als een partij, in dit geval 
Denk, ineens terugvalt op passief taalgebruik: 
“Wanneer nostalgisch verlangd wordt naar het 
verleden wordt vergeten dat een ieder van ons 
zich ontwikkelt (…).” Wie verlangt nostalgisch  
terug? Wie vergeet? Aha, dat wil Denk juist niet 
zeggen. Strategisch gebruik van de lijdende vorm 
noemen we dat. 
 Ter compensatie heeft Denk een programma vol 
voornamen. De PVV had Henk en Ingrid, Denk 
heeft Mark en Murat: “Denkend aan Nederland 
zie ik een sociale samenleving waarin het werk 
van Mark en Murat loont.” Maar ook: “een gezon-
de samenleving, waarin verpleegkundige Thea  
rekening houdt met de wensen en eisen van tante 
Latifa”.

Oneliners
Omdat ouderen het niet meer pikken, zo heet het 
programma van 50Plus, “de enige partij die echt 
voor de ouderen opkomt!” Dat is ook meteen de 
meest opvallende oneliner van het programma.  
Of het moet deze zijn: “We pakken ze terug op  
15 maart!” Wie die “ze” zijn, blijft in het midden: 
de jongeren? De gevestigde partijen? De ‘elite’? 
 Elke partij heeft wel een motto, slogan of one-
liner waarin de visie wordt samengevat. Veel van 
die motto’s zijn inwisselbaar, zoals dat van D66: 
“Samen sterker – kansen voor iedereen.” Wie kan 
daartegen zijn? GroenLinks komt met “Tijd voor 
verandering” – ook een motto dat bij elke opposi-
tiepartij past. De VVD krijgt met het fletse “Zeker 
Nederland” de handen ook niet op elkaar. De PVV 
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presenteert haar motto, heel toepasselijk, per tweet: 
“NEDERLAND WEER VAN ONS!” (de hoofdletter-
toets staat bij Wilders altijd aan).
 Het partijprogramma van de Partij voor de Die-
ren heet Plan B. Waarom Plan B? “Er is behoefte 
aan een Plan B, omdat er geen Planeet B is. Dit pro-
gramma is dat Plan B.” Aha, dank je voor de uitleg. 
 De Partij voor de Dieren is de enige politieke par-
tij die opkomt voor alle dieren, inclusief de mens.  
Het woord dier komt zo’n 250 keer voor in het par-
tijprogramma (en dan tellen we de naam van de 
partij niet mee). Maar kom bij hen niet aan met het 
verwijt dat de PvdD een ‘single-issue-partij’ is. De 
PvdD draait dat verwijt knap om: “We voeren 
krachtige oppositie tegen het single-issue-denken 
van partijen die vooral denken aan de westerse 
mens en zijn geld.” De partij staat voor een “pla-
neetbrede” aanpak. Die term komt terug in de pas-
sages over Europa, ontwikkelingssamenwerking, 

Het tv-programma EenVandaag deed in 2016 onderzoek naar de 
associaties die Nederlanders bij onze lijsttrekkers hebben. Ze 
vroegen in een peiling aan ruim 20.000 deelnemers: “Als u [naam 
lijsttrekker] in drie woorden zou mogen omschrijven, welke woor-
den zouden dat dan zijn?” De resultaten zijn weergegeven in zo-
geheten ‘woordwolken’. Hieronder staan in willekeurige volgorde 

vluchtelingen en defensie: “Een verdedigbaar  
wereldbeeld, planeetbreed!”

Verbonden
‘Planeetbreed’ is, met andere woorden, het ‘frame’ 
dat de PvdD gebruikt om de discussie te sturen. 
Ook andere partijen hanteren zo’n frame. Bij de 
PvdA is dat ‘verbinden’. Hun programma heet dan 
ook: Een verbonden samenleving. Waarom zie ik 
daarbij meteen een samenleving voor me die in ver-
band is gewikkeld? Komt dat door alle discussies 
over de zorg? De PvdA wil alles met alles verbin-
den: ze kiest voor “verbindend onderwijs” en prijst 
het “verbindend vermogen van cultuur”, evenals 
het vage “vanuit verbondenheid investeren in el-
kaar”.
 Het frame van Denk is ‘inclusief ’. Denk staat 
voor “een inclusieve samenleving waarin wij elkaar 
accepteren”. Inclusief betekent hier niet dat de btw 

Welke woordwolk hoort bij welke lijsttrekker?
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de woordwolken van Sybrand Buma (CDA), Jesse Klaver (Groen-
Links), Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP), Mark Rutte 
(VVD) en Geert Wilders (PVV). (Lodewijk Asscher van de PvdA 
ontbreekt; op het moment van het EenVandaag-onderzoek was 
hij nog niet gekozen als opvolger van Diederik Samsom.) Welke 
woordwolk hoort bij wie? De oplossing vindt u op bladzijde 7.
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is inbegrepen, maar zoiets als ‘voor iedereen’. “Den-
kend aan Nederland zie ik een inclusieve samen- 
leving, waarin Hendrik en Hannane bij gelijke ge-
schiktheid evenveel kans maken op een baan” (daar 
zijn de voornamen weer). Maar het is niet allemaal 
pais en vree bij Denk: “DENK roept daarom een  
halt toe aan de groeiende tendensen van alledaagse 
vormen van xenofobie, homofobie, islamofobie, 
moslimhaat, afrofobie, antisemitisme en racisme  
in onze samenleving en biedt met democratische 
middelen weerstand tegen politieke haatzaaiers  
en electoraal-opportunistische splijtzwammen.”  
Dat laatste was geschreven ruim voordat Sylvana 
Simons de partij verliet. 

Moddergevecht 
Naarmate de verkiezingen dichterbij komen, wordt 
het taalgebruik minder diplomatiek. “Nu wordt het 
nasty”, zei Diederik Samsom (“loser Samsom”, vol-
gens The Post Online) in een van zijn debatten met 
Lodewijk Asscher. En nasty werd het. Rutte zette 
CDA-leider Sybrand Buma tijdens een VVD-congres 
weg als “een pruilende peuter”. Het CDA-program-
ma noemde hij “plannen voor een bitter Neder-
land”: “Je wilt naar de fles grijpen als je het leest.” 
 Rutte is nog relatief onschuldig. Wilders twitter-
de (naar aanleiding van Ruttes foto met een radica-
le moslim): “Heel veel mensen hebben genoeg van 
u @MinPres, onbetrouwbare leugenaar.” Groen-
Links-lijsttrekker Jesse Klaver noemt Wilders “de  
Erdogan van de Lage Landen”. Wilders noemt op 
zijn beurt Denk “het gezicht van de vijfde colonne”. 
Zelfs ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers doet mee 
aan dit moddergevecht: “Mark Rutte is een vijand 
van gezinnen. Liberalen denken dat ze alleen op de 
wereld zijn en nemen het individu als uitgangspunt. 
Maar iedereen is ooit begonnen in een gezin.”  
Ruttes lekenpreek is voor hem “schmieren met de 
christelijke kaart”. Ook met D66 en partijleider 
Pechtold is Segers klaar: “Veilingmeester Pechtold 
heeft de christelijke cultuur bij het oud vuil gezet.”

Politieke arena
Van de vele verwijten over en weer komt dat van 
‘leugenaar’ wel het meest voor. Ook buiten de direc-
te politieke arena, in de pers en op sociale media, 
zie je dit verwijt vaak. “Heftig politiek programma 
50PLUS ‘staat vol leugens’”, zo citeert RTL Nieuws 
een econoom. Vooral Rutte, de “teflonpremier”, 
moet het ontgelden: Arthur van Amerongen schrijft 
in HP/De Tijd over “de op volle toeren draaiende 
leugenmachine” van Rutte en Timmermans. De  
gebroken verkiezingsbelofte van 2012 (1000 euro 
belastingverlaging voor elke werkende Nederlan-
der) blijft hem aankleven. Uit onderzoek van het 
Kieskompas-team samen met Buzzcapture blijkt dat 
Mark Rutte gemiddeld 152 keer per dag voor leuge-
naar wordt uitgemaakt in de sociale media (bron: 
GeenStijl). 
 Wat denkt de kiezer van al dit verbale geweld? 
Die blijft in verwarring achter. Dat blijkt onder 
meer uit de reacties van de vele zwevende kiezers. 
“Als ik boos ben, denk ik aan de PVV”, zegt Ine 
Kreuk, gepensioneerde: “Maar op andere momenten 
weet ik het niet.”   <

Erik van der Spek buigt zich maandelijks over beeldspraak die de tijdgeest 

vangt – en soms zelfs ook bepaalt.

Onderbuik

De boze witte man heeft minimaal twee dingen: een 
mening en een onderbuik. Die twee hangen nauw 
samen: de onderbuik is vaak de bron van de me-

ning. We moeten die onderbuik dus serieus nemen, althans 
volgens PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma: “De afgelo-
pen jaren hebben we alles wat uit de onderbuik kwam heel 
snel weggezet als fout, terwijl het soms gaat om hele reële 
zorgen van mensen.”
 Volgens een oud idee hebben we meerdere centra waar-
mee we denken: hoofd (ratio), hart (gevoel) en onderbuik 
(intuïtie). “Om je eigen beweegredenen scherp in beeld te 
krijgen, is het van belang te weten waardoor jij je laat lei-
den”, staat te lezen op de website www.glashelderverhaal.nl. 
“Door je buik? Je hart? Of je hoofd?” Volgens sommigen kun 
je zelfs denken met je dármen: zie het boek De darm denkt 
mee van Klaus-Dietrich Runow. 
 Omdat de intuïtie niet de wetten van de logica volgt, 
kan de onderbuik van alles beweren. “Mijn onderbuik wil 
een betere wereld”, schrijft Asha ten Broeke in de Volks-
krant. Wat de onderbuik van de Italiaanse oppositieleider 
Beppe Grillo wil, moeten we nog afwachten. In elk geval 
roept hij zijn aanhangers op met hun buik te stemmen: 
“Vertrouw op je buik en niet op je hoofd. Voel je buik en 
maak je keuze.” 
 De onderbuik van Grillo laat zien dat de metafoor ook in 
Italië begrepen wordt. In het Engels ook: daar gebruiken ze 
gut feeling voor ‘intuïtie’. In het Spaans bestaat de uitdruk-
king sensación de la tripa. We kennen tripes uit Frankrijk; 
dat staat voor een gerecht, vaak vertaald als ‘runderpens’. 
Het Frans kent tot slot une impression viscérale als vertaling 
van ‘een onderbuikgevoel’. Wij kennen het woord visceraal 
in de combinatie visceraal vet, en dat is beter bekend als, 
jawel, buikvet – iets wat mensen graag laten weghalen. 

ERIK VAN DER SPEK

BEELDSPRAAK
1 Emile Roemer, 2 Geert Wilders, 3 Jesse Klaver, 4 Mark Rutte, 
5 Alexander Pechtold, 6 Sybrand Buma

De Italiaanse oppo-
sitieleider Beppe 
Grillo: “Voel je buik 
en maak je keuze.” 
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Reacties

Bizarre taalkundige 
theorieën
GER HUNGERINK - LEIDEN

Gaston Dorren gaat in zijn 
artikel ‘Verdwaald in de 

taal’ (Onze Taal november) in 
op allerlei bizarre taalkundige 
theorieën en beschrijft hoe 
ook sommige Nederlanders 
daarin hun mannetje staan of 
stonden. In dat artikel miste ik 
Simon Stevin. Volgens deze be-
roemde geleerde was er ooit 
een “wysentyt”, een mythische 
periode in het verre verleden 
waarin de wetenschap op de 
enig juiste wijze beoefend zou 
zijn. Het Nederlands of een taal 
die daar sterk op leek, zou heel 
goed de taal van die “wysen-
tyt” geweest kunnen zijn,  
aldus Stevin. 

Tolken en Engels  
in het Europees  
Parlement
FRANS VAN DER ZALM - WEERT

Berthold van Maris schrijft 
in het novembernummer 

in zijn artikel ‘Tolken in het  
talenwalhalla’ over het tolken-
apparaat van de Europese 
Unie. In dat artikel komt ook 
aan bod hoe Nederlandse  
Europarlementariërs aankijken 
tegen het gebruikmaken van 
tolken en het alternatief, het 
spreken van Engels. Dennis de 
Jong van de SP zegt dat hij in 
voorkomende gevallen op het 
Engels overschakelt als hij “iets 

Reacties naar: 

redactie@onzetaal.nl, of  

Redactie Onze Taal, Raamweg 1a, 

2596 HL Den Haag.

Formuleer uw reactie kort en 

bondig, bij voorkeur in niet  

meer dan 250 woorden.

De spellingcorrector 
en het Groot Dictee
DICK STRAATHOF - ROTTERDAM

In het decembernummer van 
Onze Taal somt Peter-Arno 

Coppen in het artikel ‘De com-
puter heeft 32 fout’ de tekort-
komingen van de spellingcor-
rector op, aan de hand van de 
tekst van het Groot Dictee van 
2015. Wat de samengestelde 
woorden betreft zijn er mis-
schien nog wat aanvullingen te 
signaleren. Bijvoorbeeld de sa-
menstellingen met een dubbe-
le medeklinker, de stamppot-
woorden. De spellingcorrectors 
verschillen nogal van mening. 
In mijn Word-versie van 2000 
wordt alles goed gerekend: 
stampot, pleegezin, partneruil, 
zuurstofles, enzovoorts. Zelfs 
paragraven en fotograven wa-
ren goed vanwege de ‘adellijke’ 
betekenis. Genoeg redenen 
dus om de spellingcorrector 
maar uit te zetten. 
 De spellingcheckers van nu 
doen het beter, maar in plaats 
van buikramp en zeepoeder 
wordt nog steeds niet buik-
kramp en zeeppoeder geadvi-
seerd, terwijl nekramp, koor-
danser, bankluis, spitstrook en 
jeugdroom bij de ene wel en bij 
de andere niet worden goed-
gekeurd. Met au/ou- en ei/ij-
woorden wordt het ook niet al 
te nauw genomen. Op een fout 
gespeld woord als ochtend-
douw wordt verschillend ge- 
reageerd en bijvoorbeeld reis-
lijder kan, ondanks dat het  
ironisch bedoeld is, worden af-
gekeurd. Rijslijder is wel altijd 
fout, maar vreemd genoeg 
worden rijstlijder en rijstleider 
vaak wel goed bevonden.
Gezien dit alles vermoed ik dat 

het nog wel even zal duren 
voordat de spellingcorrector 
het Groot Dictee wint en weet 
dat Japan niet het land van de 
reizende zon is.

Punthoofd
JENÖ SEBÖK - PUTTEN

In Onze Taal van januari 
schrijven Nicoline van der Sijs 

en Hans Beelen in de rubriek 
‘Woordsprong’ onder meer 
over het woord punthoofd. Dat 
woord zou in de figuurlijke be-
tekenis voor het eerst in 1939 
opgetekend zijn. Er werd oor-
spronkelijk het gevoel mee om-
schreven dat men overhoudt 
nadat iets met veel moeite ge-
lukt is. De schrijvers vermelden 
echter niet de betekenis van 
punthoofd die in de zeemans-
taal heel gebruikelijk is: die van 
‘kater’. Na een avondje stappen 
heeft de zeeman over het al-
gemeen geen ‘kater’, maar een 
‘punthoofd’. Ik weet niet hoe-
lang die uitdrukking al bestaat, 
maar in ieder geval was die be-
gin jaren zestig al heel gewoon.

Bamboeseur
FRANS DEBRABANDERE - KORTRIJK

Het woord bamboeseur 
(‘flierefluiter, losbol’) 

staat centraal in de december-
aflevering van Guus Middags 
rubriek ‘Raarwoord’. Middag 
schrijft dat bamboeseur de 
Amsterdams-Jordanese versie 
is van het Franse bambocheur. 
Het is wellicht aardig om te 
melden dat het woord ook in 
de rest van het Nederlandse 
taalgebied, met name in de 
zuidelijke dialecten, in verschil-
lende vormen voorkomt. Enke-
le voorbeelden: bambocheur 
(Limburg), bamboucheur (Kort-
rijk) en bombasseur (Brugge).  
In het Bargoens bestaat het 
woord als bamser.    <

correct suggestie met spelfout
hawaïshirt Hawaï shirt
onwelwillig onwel willig
pseudobancaire pseudo bancaire
oorgelabelde oor gelabelde
ruilverkavelde ruil verkavelde
woestijngod woestijn god
multilinguïstische Multi linguïstische
vroegtwintigste-eeuwse vroeg twintigste-eeuwse

Simon Stevin (1548-1620): Neder-
lands is taal van de “wysentyt”.

zo direct mogelijk over wil 
brengen, met een duidelijke 
emotie en duidelijke nuances”. 
Als het Engels de moedertaal 
van De Jong is, dan snap ik dat. 
Maar niet als dat het Neder-
lands is, want ik denk dat je je 
nooit duidelijker kunt uitdruk-
ken dan in je moedertaal. 
 Daarnaast riep zijn uit-
spraak de vraag bij me op of dit 
geen onbedoeld verwijt is aan 
het adres van de (volgens mij 
zeer goed opgeleide) tolken. 
Alsof zij De Jongs visie niet 
“met duidelijke emotie en dui-
delijke nuances” zouden kun-
nen vertalen! 

Spellingcorrector zet 
aan tot fout spellen
RIK SCHUTZ - BEUSICHEM

Peter-Arno Coppen wijst er  
in zijn artikel ‘De computer 

heeft 32 fout’ (Onze Taal  
december) op dat de spelling-
corrector niet alleen spelfouten 
over het hoofd ziet, maar ook  
– “wat nog erger is” – correct 
gespelde woorden fout rekent.
 Het is nóg erger: de spelling-
controle van Word spoort je in 
veel gevallen aan om correct 
gespelde, aaneengeschreven 
woorden met een spatie – en 
dus fout – te spellen. In eerdere 
versies van het programma ver-
scheen alleen het rode kringel-
tje onder een niet-herkende  
samenstelling, maar tegen-
woordig wordt ook expliciet 
een ‘correctie’ gesuggereerd die 
bestaat uit dezelfde woorden 
met een foute spatie ertussen. 
Onzekere spellers nemen die 
suggestie vaak over. Enkele 
voorbeelden uit dicteeteksten 
van de afgelopen jaren:

Fo
to

: a
n

n
av

ee
 /

 1
23

RF



O N Z E  T A A L  2 0 1 7  •  2 / 3

9

Iktionaire

De minister

JAN KUITENBROUWER

Minister, fijn dat u even  
tijd voor ons hebt willen 
vrijmaken in uw drukke 

agenda.
- Het is druk, maar voor de pers ben 
ik altijd beschikbaar, dat weet u. (Ik 
zeg dat nu; u weet dat het niet waar 
is, maar u maakt daar geen punt van, 
want u wilt niet al meteen in de aan-
val gaan.)
- Inderdaad. Dan komt nu mijn eerste 
vraag: het kabinet heeft besloten dat 
het oranje verkeerslicht wordt afge-
schaft. Waarom eigenlijk? (Ik weet 
dat natuurlijk precies, maar ik bouw 
nu een lijn van ondervraging op.)
- (Begrijp ik.) Wat wij hebben gezien 
is dat er de laatste tijd steeds meer 
door oranje werd gereden. (Dat inte-
resseert ons op zich geen bal; het is 
verkiezingstijd, wij doen dit om een 
signaal van daadkracht af te geven.)
- Maar door oranje rijden mag toch?
- Nee, dat is een misverstand. Als je 
nog kunt stoppen, moet je stoppen. 
(Ziet u, stevige taal. Een streep in  
het zand, daar gaat het om.)
- In de praktijk is het toch zo dat 
door oranje rijden nooit wordt  
bestraft? 
- Het wordt tijd dat wij in Nederland 
duidelijke afspraken maken over hoe 
we met elkaar omgaan. (Hoppa, 
meer stevige taal.)
- (Juist. En dan ga ik nu even demon-
streren dat ik een kritische journalist 
ben.)
- (Uiteraard, daarvoor zit u hier. U 
gaat nu waarschijnlijk zeggen dat ik 
in 2011 heb gezegd dat het oranje 
stoplicht moest blijven.)
- Maar minister, in 2011 zei u nog: 
het oranje stoplicht moet blijven.
- (Kijk. En om u en de kijkers het  
gevoel te geven dat u een dekselse 
ondervrager bent, doe ik nu even  
alsof ik in verlegenheid ben.) Ja, nee, 
dat was een heel andere situatie.

- (Dat weet ik ook wel, maar ik hou 
nog even vol.) U zei toen: het oranje 
stoplicht is essentieel voor de ver-
keersveiligheid; je bent wel gek als je 
dat afschaft. (Dat citaat heb ik uit zijn 
context gehaald, en daar gaat u mij 
nu op aanvallen.)
- Klopt. Ja, u citeert dat nu zo, maar 
dan moet u ook de context erbij ge-
ven, vind ik. Er was een voorstel van 
de oppositie, zonder enige onderbou-
wing, waarvan wij toen hebben ge-
zegd: zo kun je dat niet doen. Toen is 
er een onderzoek geweest, en toen 
hebben wij gezegd: dan gaan wij 
daarnaar kijken. (Zo, en nu gaat u  
triomfantelijk constateren dat ik op 
dit onderwerp dus een draai gemaakt 
heb.)
- (Komt-ie!) Kortom: u bent gedraaid. 
- (Ik stribbel nog even wat tegen.) Dat 
is uw woordkeus. Ik zeg: er is op dit 
dossier gewoon sprake geweest van 
voortschrijdend inzicht.
- (Ik heb beet, dus ik ga nog éven 
door.) Oftewel, u bent gedraaid.
- (Zo, mooi geweest, Frodo hier heeft 
zijn momentje gehad, ik geef gewoon 
toe.) Nogmaals, ik ben het niet eens 
met uw woordkeus, maar als u dat zo 
wilt formuleren, prima.
- (Yes! Politicus op inconsistentie  
betrapt! Kassa!) 
- (Kijk, hij is helemaal blij. Hij heeft 
zijn kritische taak gedaan, ik ben door 
het stof gegaan, en de kijker thuis 
denkt alleen maar: oké, dus hij is van 
standpunt veranderd? Boeien! Hij 
gaat het aanpakken!) 
- (Tja, misschien. Maar ik kan hem 
moeilijk zonder enige tegenspraak 
aan het woord laten. Nu kan ik met 
een miniem superieur glimlachje  
afsluiten.) Minister, dank u voor dit 
gesprek.
- (Ik kijk alweer monter langs de  
camera de toekomst in en zeg:)  
Graag gedaan.

Nieuwe  
directeur  
Onze Taal
PETER SMULDERS - DIRECTEUR ONZE TAAL

Nadat ik 34 jaar met veel plezier 
bij het Genootschap Onze Taal 

heb gewerkt, waarvan 33 jaar in de 
redactie en 28 jaar als directeur, is het 
voor mij tijd om het stokje aan een 
ander over te dragen. Dat zal ik deze 
zomer doen. 
 Onze Taal heeft in die 34 jaar de 
grote overgang gemaakt van een klei-
ne vrijwilligersorganisatie naar een 
flink professioneel instituut. De ver-
eniging heeft zich ontwikkeld tot een 
prachtige organisatie van naam en 
faam, die al 86 jaar bestaat en nog 
een grote toekomst voor zich heeft. 
Voor het genootschap staan er dan 
ook allerlei nieuwe ontwikkelingen 
voor de deur. Die zullen na juli 2017 
onder een nieuwe directeur tot was-
dom komen. Tot eind 2017 zal ik als 
adviseur aan Onze Taal verbonden 
blijven en taken overdragen. 
 Op pagina 18 van dit nummer treft 
u een vacature aan voor een nieuwe 
directeur van Onze Taal. Mocht u uw 
geschiktheid en beschikbaarheid voor 
die functie kenbaar willen maken,  
reageert u dan op de wijze die daar  
is aangegeven.   <

Congres Onze Taal:  
 
7 oktober
REDACTIE ONZE TAAL

Zet het vast in uw agenda: op zater-
dag 7 oktober vindt weer het twee-
jaarlijkse congres van Onze Taal 
plaats, met een keur aan interessante 
lezingen en optredens. Het thema is 
ditmaal ‘Nieuw Nederlands’, de 
plaats van handeling het Beatrix  
Theater in Utrecht, pal naast het  
centraal station. 
 Binnenkort zullen we het pro-
gramma bekendmaken, dus houd de 
ledennieuwsbrief en natuurlijk het 
tijdschrift goed in de gaten. We ho-
pen u in Utrecht te mogen begroeten. 
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Vraag en antwoord
USB/usb + stick

? Schrijf je USB of usb?  
En hoe combineer je  
dit met stick?

! Zowel USB als usb is juist; 
wat ons betreft is er een 
voorkeur voor de kleine let-

ters. In samenstellingen komt 
er een streepje achter: USB-
stick, usb-stick. 
 Van oorsprong is USB een 
Engelse afkorting (van univer-
sal serial bus, een technische 
term); in het Engels worden  
afkortingen vaak met hoofd-
letters geschreven. Als zo’n af-
korting sterk ingeburgerd raakt 
in het Nederlands, kan die na 
verloop van tijd kleine letters 
krijgen – net als andere afkor-
tingen van ‘gewone’ woorden 
en woordgroepen, zoals cv en 
hbo. In 2006 stond usb al met 
kleine letters in het Witte 
Boekje. Het (papieren) Groene 
Boekje uit 2015 vermeldt USB, 
maar in de onlineversie is  
daar een toelichting bij gezet: 
“Naarmate een afkorting vaker 
wordt gebruikt, wordt de nei-
ging deze zonder hoofdletters 
te schrijven sterker. De spelling 
met kleine letters is ook verde-
digbaar.” 
 Omdat de combinatie van 
USB/usb en stick een samenge-
steld woord oplevert, komt er 
geen spatie tussen; wel komt 
er een koppelteken tussen,  
omdat het eerste deel een af-
korting is. Dat een van de delen 
of beide delen uit het Engels 
komen, maakt voor de spelling-
regel geen verschil. Vergelijk-
bare gevallen zijn cd-speler en 
tv-show.

Zij zijn de enige(n)

? In een artikel in Onze 
Taal stond vorige 
maand de zin: “Vaak 

denken ze dat ze de enige 
zijn.” Had daar niet de enigen 
moeten staan? 

! Nee, in dit geval is de enige 
juist. Het artikel gaat over 
laaggeletterde Nederlan-

ders, en over hun gevoel van 
schaamte over het feit dat  
ze laaggeletterd zijn. Met de 
hierboven geciteerde zin is  
bedoeld dat elk van hen af-
zónderlijk denkt dat hij of zij 
de enige is die laaggeletterd  
is. Daarom staat er de enige: 
het verwijst naar elke persoon 
individueel. Er zou ook een  
ander enkelvoudig woord  
hebben kunnen staan: ‘Vaak 
denken ze dat ze een uitzon-
dering zijn.’ 
 De enigen zou juist zijn ge-
weest als de laaggeletterden 
zouden denken dat zij collec-
tief de enigen waren. Dat zal 
in sommige contexten zeker 
mogelijk zijn, maar in het arti-
kel in het januarinummer is 
daarvan geen sprake.

Dubbelzinnig die

? In NRC Handelsblad las 
ik laatst de zin: “Er is 
bijna geen Mexicaan 

die Trump niet graag een pak 
rammel zou geven.” Die zin 
kan toch twee betekenissen 
hebben? 

! Ja, bijzinnen die met die of 
dat beginnen, zijn soms 
dubbelzinnig. Om een wat 

eenvoudigere zin als voor-
beeld te nemen: ‘Dat is de 
vrouw die Jan heeft ontslagen’ 
kan betekenen dat Jan de 
vrouw heeft ontslagen, maar 
ook dat de vrouw Jan heeft 
ontslagen. In het eerste geval 
is die in de bijzin het lijdend 
voorwerp en Jan het onder-
werp; in het tweede geval is 
het andersom. Hier hangt een 
subtiel verschil in intonatie 
mee samen: als Jan de vrouw 
heeft ontslagen, zullen de 
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Aan mijn lijf geen polonaise

? Als je ergens niets van moet hebben of ergens 
totaal geen zin in hebt, kun je uitroepen: ‘Aan 
mijn lijf geen polonaise!’ Heeft deze uitdrukking 

iets met carnaval te maken? 

! Nee. De polonaise is tijdens carnaval weliswaar een 
populaire dans, waarbij een lange sliert mensen  
elkaar bij de schouders vasthoudt, maar om die  

betekenis van polonaise gaat het niet.
 Met polonaise kon namelijk ook een kledingstuk wor-
den aangeduid, met name in de negentiende eeuw. Zo 
was er een polonaise voor vrouwen: een strak boven-
kledingstuk met daaronder een lang, afhangend deel; 
en er was een polonaise voor mannen: een korte, nauw-
sluitende overjas. Een polonaise zat dus erg strak, en 
met ‘Aan mijn lijf geen polonaise’ wilde men dus eigen-
lijk zeggen: ‘Zo’n strak ding wil ik niet aan.’ 
 De uitdrukking is begin twintigste eeuw voor het 
eerst op schrift aangetroffen. Dat polonaises toen nog 
bekend waren, blijkt uit het handboek Ik kan kostuum-
naaien van H.J. van Wessem uit 1908, dat over de polo-
naise schrijft: “Deze is de typische garneering voor de  
japon der oudere dame, welke daaraan een fijn slank 
makend aanzien geeft.”
 Het woord polonaise komt uit het Frans en betekent 
daar allereerst ‘Pools’ (als bijvoeglijk naamwoord); het is 
een afleiding van Pologne (‘Polen’). In het Frans zijn zulke 
afleidingen op -aise soms ook als zelfstandig naam-
woord in gebruik. Vandaar dat polonaise onder meer een 
uit Polen afkomstige dans kan aanduiden, en blijkbaar 
kwam het hierboven bedoelde kledingstuk oorspronke-
lijk eveneens uit Polen (of werd het daarmee geassoci-
eerd). Verder is polonaise de naam voor een bepaald 
soort schuimgebakjes.

Schrijf je USB of usb? En moet er 
een streepje voor stick?
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TAALADVIESDIENST

meeste mensen het woord 
ontslagen met iets meer na-
druk (of met een iets hogere 
toon) uitspreken; heeft de 
vrouw Jan ontslagen, dan ligt 
er meer nadruk (of een hogere 
toon) op Jan.
 Overigens is deze dubbel-
zinnigheid niet uniek voor het 
Nederlands. In het Duits kan 
zich dit onder meer voordoen 
bij het vrouwelijke betrekkelijk 
voornaamwoord die (en ook 
bij het onzijdige das): de zin 
‘Das ist die Frau, die Anna ent-
lassen hat’ is eveneens voor 
tweeërlei uitleg vatbaar. 

Een dier of plant  
die/dat

? Is het woord die juist in 
de zin ‘Een exoot is een 
dier of plant die uit een 

ander land komt’?

! Deze zin zal voor veel men-
sen niet goed klinken en 
kan daarom beter verme-

den worden. Dat komt door 
het woord die, dat zowel naar 
dier als naar plant moet ver-
wijzen. Het juiste betrekkelijk 
voornaamwoord bij dier is 
echter dat, omdat dier een 
het-woord is. Daarom is de zin 
niet goed. Een mogelijke her-
schrijving is: ‘Een exoot is een 
dier dat of een plant die uit 
een ander land komt’, maar 
dat komt nogal geforceerd 
over.
 Het probleem is in dit ge-
val vrij eenvoudig te omzeilen 
door de zin in het meervoud 
te zetten: ‘Exoten zijn dieren 
of planten die uit een ander 
land komen.’ Als zo’n her-
schrijving niet mogelijk is, is 
het beter om een heel andere 
formulering te kiezen.

Her en der of hier en 
daar

? Is her en der hetzelfde 
als hier en daar?

! Nee. De constructies mo-
gen dan erg op elkaar lij-
ken, er is wel degelijk een 

betekenisverschil. Hier en 
daar betekent ‘op sommige 
plaatsen’, her en der is juist 
‘op allerlei plaatsen’ (of zelfs: 
‘op veel plaatsen’). Neem de 
volgende zinnen: 

- Er ligt hier en daar confetti 
in de stad.

- Er ligt her en der confetti 
in de stad.

Test
A. Test uw spellingkennis
1. a. contraïndicatie 
 b. contraindicatie
 c. contra-indicatie
2. a. gelynchd
 b. gelynched
 c. gelyncht
3. a. rüchsichtlos 
 b. rücksichtslos
 c. rucksichtlos

B. Vergroot uw  
 woordenschat
1.  annuïteit
 a. rangorde naar diensttijd
 b. jaarlijkse afbetaling
 c.  overzicht van gebeurte-

nissen jaar voor jaar
2.  paleontologie
 a.  onderzoek naar de 

steentijd 
 b. oudheidkunde
 c. studie van fossielen
3.  saki
 a. apensoort
 b. Turkse sterke drank
 c. versierde armband

C. Zoek de fouten
1.  De nieuwste Zuidoost- 

aziatische electrische en 
hybrideauto’s veroveren 
dankzij aggressieve  
campagnes ondermeer  
de Benelux-landen.

2.  We geven toe dat de chique 
carrosseriën er uitzien  
alsof de wagens state of 
the art zijn, maar uit de in 
no-time uitgevoerde emis-
sietests komt naarvoren 
dat ze sjoemelsoftware 
bevatten en teveel CO2-
uitstoot veroorzaken.

D. Extra
Hoe heet deze vrucht: kaki, 
doerian, cherimoya of  
kiwano?

KORTE TA ALTIPS

Voor/achter de pc  Je zit ‘achter de computer’, maar  
‘voor de televisie’. Achter past het best bij actieve bezigheden, 
voor bij passieve. >> www.onzetaal.nl/voor-achter

Trema  Woorden als begroeiing, voltooiing en heiig krijgen 
geen trema. >> www.onzetaal.nl/begroeiing

Op( )zoek  De combinatie op zoek is met een spatie:  
‘Ik ben op zoek naar een rustige plek.’ Opzoek kan wel een 
werkwoordsvorm zijn: ‘Wil je dat ik het voor je opzoek?’  
>> www.onzetaal.nl/opzoek

De antwoorden vindt u op  
bladzijde 31 van dit nummer.

MEER TAALADVIES?
Wilt u direct antwoord op een 
taalvraag? Dan kunt u ons  
bellen: de Taaladviesdienst  
is elke werkdag van 9.30 tot 
12.30 uur bereikbaar op 0900 - 
345 45 85 (zie ook het colofon). 
Als lid kunt u gratis vragen 
stellen per e-mail via het for-
mulier op www.onzetaal.nl/
vraag. 
 Op onze website worden tal 
van taalkwesties behandeld: 
www.onzetaal.nl/taaladvies. 
Voor spellingkwesties kunt u 
ook terecht op onze spelling-
website: www.spellingsite.nu. 
Daar is de schrijfwijze van 
tienduizenden woorden en  
namen te vinden, met bij elk 
woord uitleg over het hoe en 
waarom van die spelling.

TAALTRAININGEN
Voor de komende maanden 
staan onder meer de volgende 
taaltrainingen gepland:
• opfristraining taalregels:  

zaterdag 11 maart, Amster-
dam; dinsdag 11 april,  
Amsterdam;

• spelling: dinsdag 21 maart, 
Amsterdam; donderdag  
8 juni, Utrecht; 

• praktische grammatica  
en leestekens: donderdag  
30 maart, Amsterdam; don-
derdag 11 mei, Amsterdam;

• zakelijk schrijven: dinsdag  
4 april, Amsterdam.

Leden van Onze Taal krijgen 
korting. Meer informatie en  
inschrijfmogelijkheden: www.
onzetaal.nl/taaltrainingen. 

In de tweede zin kan de con-
fetti echt overál liggen, ter-
wijl er in de eerste zin maar 
op enkele plaatsen confetti 
ligt.
 De oorspronkelijke beteke-
nis van her en der is overigens 
‘naar alle kanten’: her bete-
kent ‘hierheen’ en der ‘daar-
heen’.
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“Er is bijna geen Mexicaan die 
Trump niet graag een pak rammel 
zou geven.” Wat staat hier? 
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“Ik hoor de zinnen in mijn hoofd. Die moe-
ten ‘klinken’. Direct in het begin van een 
boek moet de cadans kloppen.” Ter illu-
stratie citeert schrijver Herman Koch uit 

het hoofd de eerste zinnen van ‘zijn’ Boekenweek-
geschenk: “‘Ik schrijf zelfhulpboeken. Ik denk dat u 
mij wel kent. Van mijn succesvolste boek, Makkelijk 
leve

JAN ERIK GREZEL

Ze lezen lekker weg, de boeken van  
Herman Koch. Helder taalgebruik, weinig 
opsmuk, subtiele spanning. Lezers worden 
meteen het verhaal in gezogen. Hoe doet 
hij dat toch? Koch schreef dit jaar het  
Boekenweekgeschenk, dat 25 maart  
verschijnt: Makkelijk leven.

Ik hoor de zinnen in mijn hoofd. Die moeten 
‘klinken’. Direct in het begin van een boek moet 
de cadans kloppen.” Ter illustratie citeert schrij-
ver Herman Koch uit het hoofd de eerste zin-

nen van ‘zijn’ Boekenweekgeschenk: “ ‘Ik schrijf zelf-
hulpboeken. Ik denk dat u mij wel kent. Van mijn 
succesvolste boek, Makkelijk leven, zijn wereldwijd 
meer dan veertig miljoen exemplaren verkocht.’ Als 
ik die deun van de eerste pagina’s te pakken heb, 
dan komt de rest vanzelf.”
 Professionele voorlezers vinden Kochs boeken  
inderdaad opvallend ‘lekker bekken’. “Eigenlijk is 
ritme het enige waar ik écht op let. Ik ben behoor-
lijk muzikaal en heb ritmegevoel. De beat van een 
boek is veel belangrijker dan stilistisch vuurwerk.”

Spiegelpaleis
Die eerste drie zinnen van het Boekenweekgeschenk 
zijn typerend. Er staat geen moeilijk woord in, er is 
geen versiering. De lezer zit meteen in het verhaal. 
En wie iets over deze schrijver weet, ziet een zelf-
portret. Koch is immers een literair kanon. Het staat 

“In één keer op het doek,  
niet meer gummen”
Interview met Herman Koch,  
 
schrijver van het Boekenweekgeschenk
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Bovendien schrijf ik het liefst over iets waar ik wat 
van afweet door mijn eigen leven.”
 De woordkeus en zinsbouw op de eerste pagina 
kennen we ook uit eerder werk. Zomerhuis met 
zwembad begint zo: “Ik ben huisarts.” Koch: “Het 
begin van Makkelijk leven, waarin hoofdpersoon 
Tom aan het woord is, is een knipoog naar dat boek 
en naar een roman van de Amerikaan Richard Ford, 
The Sportswriter. Die begint met ‘My name is Frank 
Bascombe. I am a sportswriter.’ Prachtig. Tom uit 
Makkelijk leven vindt dat hij zijn naam niet hoeft te 
noemen. Dat toont zijn arrogantie. Ik was meteen 
gehecht geraakt aan die zin: ‘Ik denk dat u mij wel 
kent.’”

Reve
Koch had van jongs af aan belangstelling voor boe-
ken. “Ik las als kind en puber heel veel, ook allerlei 
troep. Daarnaast maakte ik tekeningen en strips. 
Maar ik kan niet goed tekenen; uiteindelijk wilde ik 
vooral verhalen maken.” Hij ontdekte de kracht van 
taal. “Al vrij vroeg merkte ik dat ik verbaal sterk 
was. Ik kon snel discussies winnen of met sarcasme 
leraren uitdagen. Ik zag ze denken: daar heb je hem 
weer.”
 Als beginnend schrijver was hij sterk beïnvloed 
door Gerard Reve. “Op de middelbare school moest 
ik negentiende-eeuwers lezen; die vond ik verve-
lend. Toen ik Op weg naar het einde las, dacht ik: zó 
kan het dus ook. Reve is heel besmettelijk. Die heeft 
overigens gezegd: je kunt het best je grote idolen 
navolgen. Als je echt talent hebt, onderscheid je je 
uiteindelijk toch wel. In mijn vroegste werk is er 
sprake van ‘reviaans geoudehoer waar Gods zegen 
op rust’. De stijl en ironie gaan samen. Als ik nu kijk 
naar mijn eerste boek, Red ons, Maria Montanelli, 
denk ik: het mag wel ietsje minder. In de loop der 
jaren is mijn stijl soberder geworden, maar de iro-
nie is gebleven.”

Jiskefet
Schrijver Herman Koch is vooral bekend geworden 
door het satirische tv-programma Jiskefet, dat van 
1990 tot 2005 erg populair was. Hij was een van de 
drie bedenkers en spelers. Het treiterige, absurdisti-
sche en hilarische karakter van de sketches vind je 
niet echt terug in zijn boeken. “Ik schrijf geen komi-
sche boeken. En met satire kijk ik ook uit. Zo’n bur-
gemeester van Amsterdam, de hoofdpersoon uit De 
greppel, moet in het boek een mens van vlees en 
bloed zijn. Het mag geen karikatuur worden.”
 Er zit dus niet veel satire in zijn boeken. Ook 
voor mooischrijverij moet je niet bij Koch zijn. “Met 
beeldspraak ben ik spaarzaam. Het is niet geloof-
waardig dat personages met allerlei stilistische 
hoogstandjes in hun hoofd rondlopen. Bij mij zit je 
heel dicht op de huid van de personen. Zo’n roman-
figuur zal nooit zeggen: ‘De regenboog aan de hori-

in al zijn biografietjes: hij is de meestverkochte  
Nederlandse auteur in het buitenland dankzij zijn 
wereldberoemde bestseller Het diner. Dus ja: we 
kennen hem.
 Ook loop je als lezer door een spiegelpaleis.  
Je leest de novelle Makkelijk leven en op de eerste 
bladzijde is er een personage dat de kaskraker  
Makkelijk leven heeft geschreven. 

 “De hoofdpersoon heeft natuurlijk dingen van 
mij”, vertelt Herman Koch in een café op het  
Amsterdamse Science Park, vlak bij zijn woonhuis. 
“Het is een spel. De mensen die mij goed kennen, 
weten precies wat autobiografisch is en wat niet. 

“In één keer op het doek,  
niet meer gummen”
Interview met Herman Koch,  
 
schrijver van het Boekenweekgeschenk

“De beat van een boek  
is veel belangrijker dan  
stilistisch vuurwerk.”

Herman Koch

Geen biografie van Herman Koch (1953) laat zijn 
megasucces onvermeld: van Het diner zijn meer 
dan drie miljoen exemplaren verkocht in veertig 
verschillende landen. Het boek is in Nederland al 
verfilmd, en een Amerikaanse filmversie volgt dit 
jaar. Naast Het diner schreef Koch onder andere 
Zomerhuis met zwembad, Geachte heer M. en  
De greppel, allemaal bestsellers.
 Koch werd in de jaren negentig bekend als een 
van de drie makers van het absurdistische tv-pro-
gramma Jiskefet. Heeft hij wat aan die ervaring 
bij het schrijven? “Als ik iemand moest spelen, 
wilde ik eerst een stem vinden. Als ik de stem  
en de toon had, bijvoorbeeld mét een Brabants 
accent, dan kwam de tekst vanzelf. Met de boeken 
gaat dat net zo. De cadans moet er zijn en dan 
loopt die trein.”
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zon deed mij denken aan de eerste opera van Verdi 
in Milaan …’ Als lezer denk je dan: rot op, man!”
 “Er schiet me nu trouwens iets te binnen uit het 
begin van Zomerhuis met zwembad. De huisarts 
houdt een lange monoloog over de lever en zegt 
dan: ‘De overbelaste lever is als de keuken van een 
restaurant dat nooit sluit. De afwas stapelt zich op. 
De afwasmachines draaien op volle toeren. Maar de 
stapels vuile borden en aangekoekte pannen wor-
den alleen maar hoger en groter.’ Vuurwerk is het 
misschien niet, maar het is wel een goede vergelij-
king.”

Genieten
Als Koch beeldspraak gebruikt, gaat het inderdaad 
meestal om vergelijkingen. Doet hij dat bewust? 
“Nee, zoiets dient zich opeens aan. Hoewel ik er 
niet te kwistig mee ben, kan ik met een vergelijking 
naar mijn gevoel soms iets duidelijker zeggen dan 
met een beschrijving. Mijn beeldspraak is nooit een 
bedenksel, maar altijd een ingeving. Natuurlijk 
schrijf ik het niet meteen goed op. Het gaat in drie 
stappen. Ik heb een beeld te pakken, bijvoorbeeld 
bij die gemeentesecretaris uit De greppel. Dat is een 
man uit de provincie. Die denkt dat Amsterdam 
écht de grote stad is, maar dat is Amsterdam na-
tuurlijk niet. Hoe moest ik dat duidelijk maken? 
Opeens dacht ik aan het beeld van een gevangene 
die een tunnel graaft vanuit zijn cel en uiteindelijk 
niet uitkomt buiten de gevangenismuren maar op 

de binnenplaats van de gevangenis. Misschien heb 
ik het ooit wel in een film gezien. Dat beeld komt 
eerder dan de taal. Ik ga het vervolgens verwoor-
den. En in de derde stap ga ik het nog tien keer bij-
schaven totdat de zinnen met het beeld goed lopen. 
Dat is wel genieten, hoor. Ik hoef maar één of twee 
van zulke dingen per dag te hebben om te denken: 
het is een goede werkdag geweest.”
 Via zijn personages hekelt Herman Koch bepaald 
taalgebruik (zie ook het fragment in het kader op 
deze bladzijde). “Neem Tom, de schrijver van zelf-
hulpboeken. Die vermijdt modewoorden en afge-
kloven uitdrukkingen als je kwetsbaar opstellen. Ik 
vermijd zelf ook iets een plekje geven of ik heb zoiets 
van. Dat is uitgeholde taal. En toch zijn er mode-
uitdrukkingen die ik wél gebruik omdat ze iets  
helder uitdrukken. Bijvoorbeeld: ‘Dat hebben wij 
weer.’ Of: ‘Wat is jouw probleem?’” En dan is er  
opeens de ironicus Koch: “Je moet gewoon doen 
‘wat je gevoel je ingeeft’.”

Monoloog
Heeft Koch geprobeerd om met het Boekenweek- 
geschenk een staalkaart van zijn literaire kunnen  
te tonen? “Niet bewust. De novelle laat als vanzelf 
zien hoe ik schrijf. De overtuigingskracht zit in de 
details. Neem de scène uit De greppel met de nieuw-
jaarsreceptie in het gemeentehuis. Ik ga niet alle 
dienbladen met drank en hapjes beschrijven. Maar 
ik noem wel de haring met het Nederlandse vlag-
getje.”
 “Wat thematiek betreft is er in het Boekenweek-
geschenk langzamerhand ook wat in gekomen van 
Het diner: een zoon die iets doet wat niet door de 
beugel kan en de manier waarop de vader daarmee 
omgaat.”
 Bedenkt hij zo’n belangrijk element in het boek 
niet vóór het schrijven? “Nee, zo werk ik niet. Ik be-
gin met zo weinig mogelijk. Ik bepaal van tevoren 
wél het perspectief: wie is er aan het woord? Ik ge-
bruik meestal ik-vertellers. Laatst las ik een inter-
view met de Poolse schrijver Wiesław Myśliwski, en 
die zei: ‘Al mijn boeken zijn monologen.’ Dat had ik 
ook kunnen zeggen. Kijk naar de beginzinnen waar 
we het net over hadden. Als ik eenmaal zo’n eerste 
pagina heb, ligt het perspectief vast; het verhaal en 
de plot ontwikkelen zich van daaruit. Ik werk niet 
met schema’s.”
 Moeten we dat echt geloven? Kochs boeken zijn 
heel strak gestructureerd, maar ook ‘verknipt’: er 
wordt veel heen en weer gesprongen in de tijd, wat 
voor kochiaanse spanning zorgt. Hangen er geen 
stroomdiagrammen aan de wand van zijn werk- 
kamer? “Nee, beslist niet. Ik moet me tijdens het 
schrijven wel afvragen of zaken nog kloppen, zoals 
leeftijd. Soms neem ik een verkeerde afslag en moet 
ik helemaal terug. Dat leidt weleens tot het schrap-
pen van veertig of zestig pagina’s.”

Breedvoerig
“Bij Geachte heer M. heb ik het verhaal opgedeeld in 
vijf afzonderlijke stukken om dat te voorkomen. Al 
schrijvend bedenk ik wendingen in het verhaal. Bij-
voorbeeld: ik moet die schrijver M. via een inter-
view aan het woord laten, anders wordt het te veel 

Fragment Boekenweekgeschenk 2017

Uit Makkelijk leven, van Herman Koch: 

Is het succes mij naar het hoofd gestegen? Nee. (…) Ik ben vooral normaal 
gebleven. Mezelf. ‘Dicht bij mezelf gebleven’ zou ik bijna zeggen als dat 
niet zo’n afgelebberde uitdrukking was. Dode woorden, net zo dood als 
‘een uitdaging’ en tweedehands begrippen als ‘je kwetsbaar opstellen’.
 Toch heb ik een heel boek rond die woorden en begrippen geschreven 
zonder ze ook maar één keer te noemen. Toen ik Makkelijk leven af had 
heb ik de zoekfunctie in mijn Word-document aangeklikt, ook al wist ik 
de uitkomst allang. Nergens raadde ik de lezers aan om ‘dicht bij zichzelf 
te blijven’, om ergens ‘een uitdaging’ in te zien. ‘Kwetsbaar’ is bijna een 
vies woord als je er te lang over nadenkt – iets, een bloemblaadje, een  
insect, dat je tussen je vingertoppen fijn kunt wrijven.
 Toch is het precies dat waar het in het leven om draait, je moet het  
alleen niet benoemen met opgebruikte woorden. ‘Normaal’ en ‘normaal 
doen’ kwamen respectievelijk zesentachtig en vierenzestig keer voor. 
‘Normaal’ heeft in de afgelopen vijf jaar een gedaanteverwisseling  
ondergaan, en ook ‘normaal doen’ is intussen grondig afgestoft – niet  
alleen door mij.
 ‘Vind je het niet leuk van mij dat ik ondanks alles zo normaal ben  
gebleven?’ vraag ik soms aan mijn vrouw. (…) Ondanks de miljoenen op 
de bank, ons dijkhuisje in Zeeuws-Vlaanderen en het appartement in  
Barcelona. Ik vraag het met een ironische ondertoon, met die lichte twin-
keling in mijn ogen die ik er op commando in kan aanbrengen. Ik bedoel 
dit natuurlijk niet serieus, wil ik met die ondertoon en twinkeling zeg-
gen. Niets is meer normaal in het leven van een zelfhulpboekenschrijver 
die over de hele wereld wordt uitgenodigd om lezingen te geven. Om zijn 
geheim van makkelijk leven nog eens live te delen. Alsof men aan zijn 
boek nog niet genoeg heeft.
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van de buitenkant beschreven. En de verliefdheid 
van Herman, de ik-persoon, wilde ik laten zien 
door de ogen van het meisje op wie hij verliefd is. 
Wat ziet zij in hem?”
 Schrijven lijkt Koch makkelijk af te gaan. Té 
makkelijk? De kritiek is dat hij soms wijdlopig of 
langdradig wordt. Bijvoorbeeld bij een ‘wat als’- 
scenario. De hoofdpersoon van Makkelijk leven  
bedénkt wat er zóú gebeuren als hij zijn vrouw zou 
betrekken in zijn zorgen. “Ik moet ervoor oppassen 
dat ik in die passages niet te breedvoerig word. 
Mijn redacteur zet bij zulke stukken in de kantlijn: 
‘Témpo!!!’” 
 “Ik laat me meeslepen door mijn eigen verhaal 
en sta open voor mogelijkheden die ik zelf nog niet 
gezien heb. In Makkelijk leven zitten twee dramati-
sche momenten. Daar kunnen we niet te veel over 
verklappen, maar het heeft met de vader en zoon te 
maken, en met de verstandhouding van die Tom en 
zijn schoondochter. Beide momenten zijn een om-
mezwaai. Die zijn het resultaat van de vraag die ik 
me stel: waar gaat dit heen?”

Helderheid
“De beste methode voor mij is om me gedurende 
korte tijd maximaal te concentreren op het schrij-
ven. Dan komen de zinnen er in één keer goed uit. 
Het is als met de Picassostreep: woem, in één keer 
op het doek, niet meer gummen. Dat brengt met 
zich mee dat ik het niet lang volhoud. Na ander-
half uur beginnen de zinnen slap te hangen als 
zo’n zielige tulp. Vroeger ging ik dan door. De vol-
gende dag bleken alleen die pagina’s goed die ik 
het eerste uur had geschreven. De rest kon ik 
schrappen.”
 De concentratie krijgt Koch niet door zich van 
de wereld af te sluiten. “Het is meer een houding, 
een beslissing: ik ga nú zitten, al heb ik niet zo’n 
zin. Het kan best in een hotelkamer zijn of in zo’n 
rumoerige omgeving als deze. Wat ik ook doe: ik 

blader eerst even in andermans boeken. Ik lees een 
stukje. Hoe was het ook weer, die zinnen en ali-
nea’s van een goed boek?”
 Dat brengt het gesprek op zijn huidige idolen. 
“Afgezien van grote schrijvers als Tolstoj, Tsjechov 
of Flaubert grijp ik nu vooral naar Amerikanen en 
Canadezen: Anne Tyler, Jeffrey Eugenides, Alice 
Munro, om maar een paar namen te noemen. Ken-
merkend voor hun proza is dat het zonder opsmuk 
en met grote helderheid is geschreven. Dat streef ik 
ook na. Je ziet het bij de klassiekers: die zijn nooit 
moeizaam van taal en zitten niet vol met knette-
rende beeldspraak. Daardoor is de schrijver Tolstoj 
onzichtbaar in Anna Karenina.”

Finland
Zou Makkelijk leven ook geschreven zijn als hij niet 
voor het Boekenweekgeschenk was gevraagd? “Ik 
denk het niet. De omvang moet precies 96 pagina’s 
zijn. Ik heb nog nooit een boekje van 96 pagina’s 
geschreven. Bij elk boek dat ik begin, voel ik: het 
wordt iets tussen de 150 en 300 pagina’s, met als 
uitschieter de 400 van Geachte heer M.”
 “Toen ik de opdracht kreeg, ben ik begonnen 
met een gegeven dat ik eerder in een kort verhaal 
voor Vrij Nederland heb verwerkt. Dat gaat terug 
op een verblijf in Finland, zo’n veertig jaar gele-
den. Ik heb daar als hulpje een half jaar op een 
boerderij gewerkt, hoog in het noorden. Maar toen 
ik het afgelopen voorjaar een dag of tien met dat 
verhaal bezig was, dacht ik: dit is zonde; het is te 
veel voor zo’n dun boekje. Inmiddels had ik wel 
een huis gehuurd van de Finse boeren bij wie ik 
destijds werkte. We zijn in juni toch gegaan; ik heb 
daar aan het Boekenweekgeschenk gewerkt.” En 
het Finse verhaal wordt het volgende boek? “Ja. Ik 
had de plotlijn al te pakken. Maar ik weet nu niet 
zeker meer of die gehandhaafd blijft. Zo gaan die 
dingen.”   <

“Na anderhalf uur schrijven 
beginnen de zinnen slap te 
hangen als zo’n zielige tulp.”
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IRENE DE POUS

Het woorddeeltje -tje doet 
meer dan alleen verkleinen. 
Het kan van een handeling 
een uitje maken (etentje) en 
van een kleur een afwijzing 
(blauwtje). Hoe zit dat?

Het is vast geen toeval: in het cursusboek 
dat ik gebruik in mijn cursussen Neder-
lands voor immigranten, komt de gram-
matica van het verkleinwoord aan bod 

in het hoofdstuk dat over Nederland zelf gaat. Want 
naast Sinterklaas, direct zijn en over het weer kla-
gen is het veelvuldig gebruik van het verkleinwoord 
ook typisch Nederlands. 
 We maken geen ‘grappen’ maar ‘grapjes’, en eten 
geen ‘koeken’ maar ‘koekjes’. We sturen ‘kaartjes’, 
geven een ‘bloemetje’ en maken een ‘praatje’ onder 
het genot van ‘wijntjes’, ‘biertjes’ of ‘advocaatjes’.
 Dat komt doordat we zo’n klein landje zijn, zeg 
ik dan tegen mijn cursisten. In een klein landje ma-
ken we alles klein. Alleen de mensen blijven lang. 

Relschopper
De uitleg die in het lesboek volgt is simpel: de uit-
gang -tje betekent dat iets klein is. Een tafeltje is 
hetzelfde als een kleine tafel. Dit is goed te volgen 
voor de cursisten. Maar in werkelijkheid is verklei-
nen slechts een fractie van een bontgekleurde stoet 
aan functies die de uitgang -tje kan hebben. 
 Ga maar na: een ‘mannetje’ is bijna nooit ge-
woon een kleine man. Zegt een vrouw het tegen 
haar partner, dan vindt ze hem lief. Heeft een colle-
ga het over zijn loodgieter, dan is hij trots op zijn 
vaste contact. Zegt een politieman het tegen een 
relschopper, dan laat hij weten wie de baas is.
 Hier betreden we het domein van nuances, subtie-
le connotaties, mensenkennis en volstrekte willekeur. 

Voor een buitenlander is dat bijna onmogelijk om  
te leren. Maar voor een Nederlander wel heel leuk 
om te verkennen. Want wat kan het verkleinwoord 
eigenlijk allemaal doen, behalve iets klein maken? 

Vriendjes
Allereerst kan de uitgang -tje zelfstandige naam-
woorden een bijsmaakje geven. Een gezellig smaak-
je (kopje koffie, uitstapje, feestje), of een denigreren-
de ondertoon (studentje, blondje, vrouwtje), afhan-
kelijk van de context. Taalkundigen noemen dit met 
een plechtige term ‘affectief ’ en ‘pejoratief ’ gebruik. 
Zo kan een kind gezellig met zijn ‘vriendjes’ spelen, 
maar als een volwassene ‘vriendjes’ heeft, riekt dit 
naar kruiwagens en – jawel – ‘achterkamertjes’ vol 
sigarenrook. 
 Het kan een gevoel van vertrouwelijkheid oproe-
pen (‘een kennisje’), pogen de pijn te verzachten 
(‘Het was maar een grapje’) of de zaken wat roos-
kleuriger voorstellen (‘We hebben een probleem-
pje’). Het kan echte bescheidenheid tonen (‘Hier is 
je cadeautje’), of valse: wie iemand welkom heet in 
zijn ‘huisje’ of ‘optrekje’, bezit meestal een villa. Een 
‘spaarcentje’ gaat vaak gepaard met heel wat nullen.  
 Soms ook zorgt de uitgang -tje ervoor dat een 
woord op eigen benen kan staan. Enkele heeft nog 
reis nodig, maar met -tje erbij kan het woord het  
alleen af. Als het gaat om desserts heeft toe nog iets 
nodig, maar een ‘toetje’ kun je zo nemen. Wanneer 
een buurman alleen het woord weer uitspreekt in 
het voorbijgaan, kijk je raar op. Maar voeg -tje toe 

Een peertje 
is geen 
kleine peer
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en je hebt een volwaardig gesprek: ‘Weertje, hè?’ Af-
hankelijk van de toon verwijst hij naar een stralend 
blauwe lucht of een grauwe herfststorm. 

Een onervaren jongmens
Vaker nog geeft -tje een woord een geheel nieuw be-
staan. Een ‘slippertje’ is doorgaans geen kleine slip-
per. Een ‘oortje’ stop je ín je oor. Een ‘peertje’ draai 
je in een lamp. Een ‘telefoontje’ is nooit een kleine 
telefoon, maar iets wat je pleegt. En een ‘etentje’ is 
ineens zoveel meer dan alleen iets wat door je dar-
men gaat. Er komen gasten bij, en gangen, en goede 
flessen wijn, en wie weet wel tafelzilver. 
 Dat -tje verandert kleuren in een onervaren jong-
mens (groentje) of een nare bijkomstigheid van de 
liefde (blauwtje). Het geeft werkwoorden een be-
staan als zelfstandig naamwoord (weetje, moetje,  
bedankje). Het verandert een serieuze verdediger 
van het vaderland in een kinderspel (soldaatje).  
Het heeft zelfs hele geslachtswisselingen tot gevolg. 
Waar Kees, Klaas en Guus nog mannen zijn, zijn 
Keesje, Klaasje en Guusje ineens vrouwen. 
 Voor sommige dingen gebruiken we alleen maar 
het verkleinwoord. Je leest nooit een sprook voor en 
eet geen poffers. Niemand wil een ‘huis, boom en 
beest’ bezitten, over ‘koeien en kalveren’ praten of 
‘een witte voet’ halen. Andere dingen kun je juist 
niet verkleinen. Je gaat nooit op een ‘vakantietje’, 
hebt geen ‘gevoeltje’ of ‘emotietje’. Maar dan wel 
weer een ‘ideetje’.

Gijp
Tot slot zeggen verkleinwoorden niet alleen iets  
over de betekenis van een woord, maar ook iets over 
de gebruiker. Het kan individuen een kenmerkende 
identiteit geven, zoals de verkleinwoorden van oud-
voetballer en analyticus René van der Gijp, die praat 
over “Wesley Sneijdertje”, “een inzinkinkje” en 
“Mercedesjes”. Het kan volgens sommigen zelfs  
bijdragen aan het zelfbeeld van een heel volk. Zo 
schreef theoloog en taalkundige Allard Pierson in 
1872 over het veelvuldig gebruik van het verklein-
woord door de Nederlanders: “Een volk dat van  
verkleinwoorden houdt en in het gebruik daarvan 

zijne bescheidenheid en natuurlijke bedeesdheid  
bevestigt, blijft aan hartstochtelijkheid vreemd, en 
bij uitnemendheid huiselijk.” 
 En als we gewoon alleen maar willen zeggen dat 
iets klein is? Dan gebruiken we meestal het woord 
klein er nog bij. ‘Hoe ver is het naar het station?’ 
‘Een aardig stukje’ is ondanks het verkleinwoord nog 
steeds best ver. Is het écht dichtbij, dan zeggen we 
‘een klein stukje’.   <

Irene de Pous is taaltrainer voor inburgeraars in Den Haag,  

en freelance schrijver en journalist.

Van Aaf tot z

Dát

Ik heb altijd het gevoel dat je veel dichter bij iemand bent 
als je hem op de radio of op een podcast hoort dan als  
je die persoon op tv ziet. Op tv leidt het kapsel af, het  

publiek, het decor of de kleding, maar op de radio hoor je 
alleen maar iemands stem, en zo leer je hem echt kennen.
 Zo ben ik de laatste tijd erg in het taalgebruik van Alexan-
der Klöpping geraakt, doordat ik tijdens alle saaie klusjes in 
huis naar zijn Podcast over de media luister, die hij samen 
met Ernst-Jan Pfauth maakt. Kennelijk moet ik veel saaie 
klusjes in huis doen, want ik heb er al uren Podcast over de 
media op zitten.
 Behalve dat ik daardoor weet dat er nu een Snapchatbril 
bestaat, dat Alexander overweegt een praatpaal van Google 
in zijn huis te installeren en dat Ernst-Jan gelooft in de in-
vloed van boekenclubs op de boekverkoop, weet ik nu ook 
dat Alexander heel vaak ‘Dát’ zegt.
 En hij is niet de enige; bij de verkoopster van een kinder-
kledingwinkel, een hip type vrouw uit de Amsterdamse Pijp 
met wie ik laatst een heel gesprek voerde, hoorde ik het ook 
al. Dan zei ik bijvoorbeeld: “Kinderen willen nooit aan wat 
je voor ze uitkiest.” En dan zei zij nadrukkelijk: “Dát.”
 Daarmee durf ik te beweren dat ‘Dát’ het nieuwe ‘Maar 
echt’ is. ‘Maar echt’ was, pakweg drie jaar geleden, de enige 
manier waarop up-to-date mensen elkaars beweringen be-
aamden. Dus nooit gewoon ‘Ja’ zeggen, of iets archaïsch als 
‘Inderdaad’, maar op alles een hartelijk meevoelend ‘Maar 
echt.’ 
 Maar dat wordt nu vervangen door ‘Dát.’ ‘Dát’ is ook han-
dig, want het leidt heel gemakkelijk naar een eigen punt dat 
je wilt maken, heb ik gemerkt. Dus iemand zegt bijvoor-
beeld: ‘Op Facebook heb je steeds minder privacy’, en dan 
zeg jij: ‘Dát. En ze gebruiken neppe accounts!’
 ‘Dát’ kan ook een opmaat zijn naar een maar-zin. Bijvoor-
beeld: ‘Ik vind Natasja zo vervelend omdat ze altijd te laat 
is, zeurt en eigenlijk gewoon heel weinig goed werk afle-
vert.’ En dan kom jij met ‘Dát. Maar ze zit ook wel in een 
kutperiode, hè?’
 ‘Dát’ en dan ‘Maar’ klinkt veel sympathieker en milder 
dan ‘Ja, maar’. Omdat er een punt tussen zit, en er dus een 
pauze valt tussen het beamen van wat de ander net zei en  
je eigen, tegengestelde punt. En omdat ‘Dát’ zo heerlijk na-
drukkelijk is. Je vergeet als luisteraar haast dat je gespreks-
partner je hele punt nu aan het tegenspreken is. Dát.

AAF BRANDT CORSTIUS

Een ‘spaarcentje’ gaat  
vaak gepaard met heel  
wat nullen.
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DICHTPLAATSEN

Dichters hebben wei-
nig directe invloed 
op hun omgeving. 

Haal alle dichters en gedich-
ten uit de wereld weg en je 
zult merken dat de meeste 
mengkranen, lichtschake-
laars, centrifuges, diesel- en 
benzinemotoren nog werken. 
Er is alleen niemand meer 
om zich daarover te verwon-
deren, of waarover dan ook.
 Dichters weten dat alle-
maal, maar ondervinden er 
betrekkelijk weinig last van. 
Op den duur verdwijnt im-
mers alles en iedereen uit de 
wereld, en daarna de wereld 
zelf. Intussen zijn dichters 
heer en meester in hun eigen 

witregel lager volgt, in klein-
kapitaal, de titel: ‘DAG LIEF-
JE’. Dan besef je pas dat de 
dichter, in het bestek van 
vijftien regels, de tijd heeft 
omgekeerd als een zand- 
loper, en zijn geliefde achter-
laat op het moment dat ze 
elkaar ontmoeten.
 F. Starik schreef voor de 
eenzame uitvaart van Mi-
chael N. een in memoriam, 
dat begint met de woorden: 
“Ik geef je een vader”. In de 
loop van het gedicht krijgt 
de dode een moeder, een 
maaltijd, een asgrauw verle-
den. “En ik geef je het ver-
langen dat uit rijden wil. / 
Weg van hier. Nooit meer 

hoofd, en dus ook in hun ge-
dichten. Willem Kloos wist 
het al: “Ik ben een God in ’t 
diepst van mijn gedachten, / 
En zit in ’t binnenst van mijn 
ziel ten troon / Over mij zelf 
en ’t al …” “Zeg ik iets, dan 
is het waar”, schreef Erik 
Menkveld precies 111 jaar  
later in een drieluik met de 
titel ‘Betrouwbaar?’
 Alexis de Roode laat een 
gedicht beginnen met de re-
gel: “Dit gedicht is anders-
om, / want alles is voorbij.” 
Het eindigt met het begin 
van een relatie: “Ik weet nog 
dat ik je zag / voor het eerst, 
in een zweefmolen, / je had 
een potlood in je haar.” Een 

INGMAR HEYTZE

Dichters zijn als de dood voor clichés, voor gemeenplaatsen. Om die te omzeilen 

gebruiken ze stijlfiguren, of zoals dichter Ingmar Heytze ze ook wel noemt: 

‘dichtplaatsen’. In deze rubriek gaat hij er maandelijks naar op zoek. 

De almachtige wijze
goedkoop. / Ik geef je vrij 
reizen. Ik zal je ontsnappen. 
/ Ik geef je een stad van vrij-
heid en voorspoed.”
 Waarom, kunt u zich af-
vragen, moet dat allemaal 
worden verstrekt door de 
‘ik’? Wat denkt de dichter 
wel niet van zichzelf? Die ‘ik’ 
zegt dat allemaal omdat hij 
donders goed weet dat nie-
mand een dode nog iets kan 
geven, behalve in een ge-
dicht. De laatste regel geeft 
Michael N. aan de aarde te-
rug met een mokerslag: “Ik 
geef je een eind en het eind 
komt te vroeg.”   <

De ideale kandidaat: 
• Is bekend met de taalwereld, en beschikt over een netwerk daarin;
• Kan naar buiten treden als het gezicht van Onze Taal;
• Heeft ideeën over de manier waarop een vereniging meer leden,  

donateurs en fondsen kan werven; 
• Heeft ervaring met leidinggeven aan hoogopgeleide professionals,  

opgedaan in een kleine of middelgrote organisatie;
• Is vertrouwd met en heeft een duidelijke visie op de veranderende  

digitale samenleving en de kansen en vragen die daaruit voortvloeien;
• Beschikt over een afgeronde academische (talen)studie;
• Heeft ervaring in een non-profitomgeving, het liefst bij een  

vereniging die de laatste jaren is gegroeid of anderszins succesvol  
is gebleken;

• Is ervaren in het samenwerken met een bestuur of raad van toezicht. 

Het gaat om een functie met ingang van  
1 juli 2017 op het kantoor in Den Haag,  
waar een zeer gedreven team van veertien 
professionals werkzaam is.
 Het bestuur wordt ondersteund door  
Boyden Global Executive Search bij het invul-
len van deze vacature. Zie www.onzetaal.nl/
vacature voor het profiel. Gelieve uw brief en 
cv vóór 6 maart 2017 per mail te sturen naar: 
info@boyden.com. Voor verdere informatie 
over deze functie en/of de wervingsprocedure 
kunt u contact opnemen met Bert Pilon,  
partner bij Boyden, via telefoonnummer  
020 - 661 17 99.

Het Genootschap Onze Taal is dé vereniging voor iedereen die geïnteresseerd is  
in taal. De 28.000 leden ontvangen het maandblad Onze Taal. Daarnaast heeft  
de vereniging een zeer goed bezochte website, en veel fans op de sociale media.  
Verder verzorgt het genootschap trainingen, en geeft het boeken, kalenders en een 
agenda uit. Eens in de twee jaar organiseert Onze Taal een groot publiekscongres. 

Namens het bestuur is Boyden Global Executive Search op zoek naar een nieuwe 

DIRECTEUR (38 uur per week) 



O N Z E  T A A L  2 0 1 7  •  2 / 3

19

De taal van …

Planten
Op tv, op straat, 

online – overal 

hoor en lees je 

weer net iets  

andere talen en 

taaltjes. Guus  

Middag staat  

er maandelijks  

bij stil. 

GUUS MIDDAG

W at moet je zeggen als 
iemand je vraagt: 
“Wikkeme?” Geen 

idee natuurlijk. Je haalt je schou-
ders op en wilt weer doorlopen, 
maar dan zegt ze: “Kamilleme.” 
En: “BraveHendrikme maar.” Ze 
is dronken misschien. Of gewoon 
in de war. Ze gaat nog even door. 
“Vioolme, heliotroopme.” Een 
lekker gek mens. “Boekweitme, 
maagdenpalmme.” Het enige wat 
je erover kunt zeggen is dat er 
zich in de wartaal enig systeem 
begint aan te dienen. Ik zie plan-
tennamen: wikke, kamille, brave 
hendrik, viool, enzovoort. En ach-
ter die plantennamen is steeds 
het persoonlijk voornaamwoord 
me gevoegd. Daardoor is de plan-
tennaam vanzelf gaan klinken  
als een werkwoord, en daar dan 
de gebiedende wijs van. Zoals 
‘Sla me’ een uitnodiging is om  
iemand te slaan, zo lees ik  
“kamilleme” als een uitnodiging 
om iemand te kamillen, al weet 

ik dan nog niet wat ik precies 
moet gaan doen. “Vioolme”: ga 
me eens lekker violen, als je durft 
– of als je kunt. “Maagdenpalm-
me”: ga me eens fijn maagden-
palmen. Bij dat laatste woord  
dienen zich in het achterhoofd 
vanzelf verwante werkwoorden 
als ontmaagden en inpalmen aan, 
en combinaties daarvan: palm  
me in door me te ontmaagden.

Opgeërotiseerd 
Zou dichteres Annemarie Estor 
(1973), in wier merkwaardige  
gedicht ‘Vuurdoorn me’ we ons 
bevinden, het ook zo seksueel be-
doeld hebben? Dat zou best eens 
kunnen. Kijk maar hoe ze verder-
gaat: “Lisme, krokusme… zonne-
dauwme, klitme…” In die lis en 
die krokus lijken kussen en likken 
gecontamineerd, en via die kus 
klinkt in “lisme” misschien ook 
het Engelse ‘Kiss me’ mee. Inmid-
dels is het vocabulaire al wel zó 
opgeërotiseerd dat we bij de zon-
nedauw niet meer die vleesetende 
plant met zijn kenmerkende kle-
verige druppeltjes aan zijn tenta-
kelhaartjes voor ons zien, maar 
meer iets warms en vochtigs, bij 
zekere openingen. Hier wil een 
opgewonden vrouw via de vreem-
de omweg van suggestieve plan-
tennaambevelen aan haar gerief 
komen. “Klitme” laat dan nog 
maar weinig te raden over. Klit is 
een andere naam voor de klis, een 
plantengeslacht uit de familie van 
de Asteraceae, maar het is ook de 
informele verkorting van clitoris. 
Bij “bolderikme” dringt zich de 
gedachte op aan bolderen, ‘zich 
rammelend en schokkend voort-
bewegen’. Intussen lees ik in een 
flora dat de bolderik bekend is 
om zijn bolle zaaddoos en zijn 
rechtopschietende stengel. Wat  
de vijf vingers van het vijfvinger-
kruid hier te zoeken hebben, is 
ook wel duidelijk.

Taaltuin
Planten hebben van oudsher de 
wonderlijkste namen, en dichters 
hebben zich er altijd toe aange-

trokken gevoeld. Van Jan Kal  
is het sonnet ‘Voortplanting’, be-
staande uit een opsomming van 
alleen maar vierendertig prachti-
ge plantennamen. Een taaltuin! 
Ook hem was al de priapische  
bijbetekenis van veel van die  
namen opgevallen: levensboom, 
brandende liefde, springkom- 
kommer, guldenroede. Ook bij  
Annemarie Estor komen nu de 
fallussen tevoorschijn: asperge, 
engelwortel, adderwortel. De glad-
de witbol kan er ook nog wel bij. 
De rem is er nu helemaal af: 
“Zompzeggeme”, “Hondsdrafme”, 
“WildeBertramme!” Zoals er een 
plant is die ‘brave hendrik’ heet 
(regel 2), zo is er ook werkelijk 
een plant die ‘wilde bertram’ 
heet. In “WildeBertramme!” 
klinkt ook een oproep door aan 
een Wilde Bert om haar te komen 
‘rammen’. Blijkt dat verlangen al 
niet uit “WildeBertramme!”, dan 
wel uit het erop volgende “Beuk-
me ja beukme!” 
 Hoe gaat deze botanische  
Kamasutra eindigen? Nog weer 
drie plantennamen worden aan-
geroepen om de erotische opwin-
ding te verhogen: de prikkeling 
van een distel, de kriebeljeuk van 
een brandnetel, de hitte die al in 
de naam van de brand-netel op-
gesloten zit. En dan mag het vuur 
van de vuurdoorn voor het hoog-
tepunt zorgen. Het zal niet voor 
niets zijn dat het gedicht aan 
deze plant zijn titel ontleent. En 
dan: “grasme” – het orgasme.

Daarna mag de binnenbrand ge-
blust worden. De dichteres roept 
de dovenetel aan om het vuur te 
doven. En dan? Dan is het tijd 
voor “salviame”. Het klinkt goed, 
maar ik weet niet welke aanspo-
ring erin opgesloten zit. Salvia is 
de Latijnse naam voor salie. Er 
klinkt zalf en zalving in mee – om 
de brandwonden te verzorgen. 
En ook wel iets van ‘Salva me’: 
‘red me’. En van salve, bij wijze 
van afscheid: ‘wees gegroet’. Wie 
het weet: zeggeme.   <

VUURDOORN ME

Wikkeme?
Kamilleme… BraveHendrikme maar.

Vioolme, heliotroopme.
Boekweitme, maagdenpalmme.

Lisme, krokusme… zonnedauwme, klitme…

− Judaspenningme, guichelheilme, lookzonder-
lookme −

Bolderikme. Vijfvingerkruidme,
aspergeme, engelwortelme, adderwortelme!
Gladdewitbolme… oh, zompzeggeme… honds-

drafme.
WildeBertramme! Beukme ja beukme!

Distelme. Brandnetelme!
Vuurdoorn me!

Grasme

Dovenetelme.
Zeggeme: salviame

Annemarie Estor
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“Ik hoor de zinnen in mijn hoofd. Die moe-
ten ‘klinken’. Direct in het begin van een 
boek moet de cadans kloppen.” Ter illu-
stratie citeert schrijver Herman Koch uit 

het hoofd de eerste zinnen van ‘zijn’ Boekenweek-
geschenk: “‘Ik schrijf zelfhulpboeken. Ik denk dat u 
mij wel kent. Van mijn succesvolste boek, Makkelijk 
leve

MARC VAN OOSTENDORP

In het onlangs verschenen boek Het  
koninkrijk van de taal van Tom Wolfe 
speelt taalkundige Dan Everett een  
belangrijke rol. Everett deed jarenlang  
onderzoek onder de Pirahã-indianen in 
Brazilië, en dat veranderde zijn kijk op 
taal volledig.

A ls ik de Pirahã-indianen in 1977 niet 
had leren kennen,” zegt de beroemde 
Amerikaanse taalkundige Daniel (Dan) 
Everett (1951), “was ik nu waarschijn-

lijk een theoloog geweest, een vanwege mijn ei-
genwijsheid door de kerk verstoten theoloog.” Nu 
is hij decaan op een kleine Amerikaanse universi-
teit, een breedgeschouderde zestiger met een rode 
baard, die de afgelopen jaren het ene na het ande-
re boek heeft geschreven over taal, cultuur en wat 
het betekent om mens te zijn. 
 Veertig jaar geleden trok hij naar het Amazone-
gebied in Brazilië, waar de Pirahã-indianen leven. 
Hij deed dat voor het Summer Institute of Linguis-
tics (SIL), een Amerikaanse evangelische organisa-
tie die het als haar opdracht ziet om de Bijbel in 
alle talen van de wereld te vertalen. Medewerkers 
worden daarom uitgezonden naar soms heel klei-
ne groepen mensen om hun taal zo goed mogelijk 
te leren en in kaart te brengen, en om daarna in 
ieder geval het Nieuwe Testament beschikbaar te 
maken. 

Taal zonder evangelie 
en telwoorden
Taalkundige Dan Everett deed onderzoek bij de Pirahã-indianen
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jaren schreef. Onlangs kwam hij ook uitgebreid voor 
in een boek van iemand anders: The Kingdom of 
Speech, van de Amerikaanse journalist en roman-
schrijver Tom Wolfe, in het Nederlands vertaald als 
Het koninkrijk van de taal.
 Hoe zijn Everetts ideeën over taal precies ont-
staan? Via Skype legt hij uit dat het begon toen hij 
het Pirahã, de taal van de Pirahã, een beetje had 
geleerd en het Nieuwe Testament begon te vertalen. 
“De Pirahã praten nooit over mensen die ze niet 
kennen, of zaken die ze niet zelf hebben meege-
maakt. Dus toen ik een stukje vertaling aan een van 
hen voorlas, keek hij me met een verwarde blik 
aan. Toen begreep ik dat hij zijn best zat te doen 
om me te volgen omdat hij dacht dat ik het over 
mensen had die ik zelf kende, en hij me aardig 
vond. Ik voelde me een bedrieger, omdat ik natuur-
lijk geen van die mensen in dat verhaal ooit heb  
gekend. In de wereld van de Pirahã was ik daarom 
eigenlijk aan het liegen.”

Geen boodschap
Het was een ervaring die Everett vaker had: de  
Pirahã begrepen geen woord van de Bijbel, omdat 
het verhaal op geen enkele manier aansloot bij hun 
cultuur, die hen geheel en al in het hier en nu deed 
leven en waarin geen plaats was voor zaken die ze 
niet konden zien, en die zich dus langgeleden, of 
buiten die werkelijkheid, hadden afgespeeld. Ze 
hebben ook zelf geen verhalen over hoe de wereld 
ooit is ontstaan. “En desondanks”, zegt Everett, 
“zijn ze de gelukkigste mensen die ik ooit heb ge-
kend, gelukkiger dan enige missionaris.”
 Het werk van de bijbelvertaler is gebaseerd op  
de gedachte dat alle mensen over de hele wereld de 
boodschap van het evangelie op zijn minst kunnen 
begrijpen – dat ze dus in ieder geval íéts met elkaar 
delen. Die gedachte was onjuist, begon Everett te 
vermoeden naarmate hij langer bij de Pirahã ver-
keerde en dieper in hun taal en gedachtenwereld 
doordrong. “Hun cultuur was radicaal anders, en 
daarmee hun beleving van de hele wereld. Ze had-
den letterlijk geen boodschap aan het evangelie.”
 Hoewel hij op die manier van zijn geloof viel, 
bleef Everett nog geregeld terugkeren naar het 
Amazonegebied, maar nu om de taal te bestuderen 
die hem was gaan intrigeren. Die taal was eerder 
nooit goed beschreven, en de Pirahã spraken zelf 
geen Portugees (de officiële taal van Brazilië) of 
een andere Europese taal. Everett en zijn ex-vrouw 
– ze zijn gescheiden toen hij het geloof vaarwel had 
gezegd – waren de enige westerlingen die de taal 
ooit goed hadden geleerd, en Everett publiceerde er 
veel over.

Inbedding
Maar gaandeweg ontdekte hij dat er ook hier iets 
niet klopte. Zoals de meeste moderne taalkundigen 
ging hij ervan uit dat alle mensen een aangeboren 
‘taalinstinct’ hebben, waarmee ze als kind gemakke-
lijk hun moedertaal kunnen leren en dat de vorm 
van die taal bepaalt. Hij zag het in kaart brengen 
van dat biologische vermogen als zijn hoofdtaak. 
Maar zoals de cultuur van de Pirahã liet zien dat 
niet alle mensen het evangelie nodig hadden, zo 

Liegen
In het geval van Everett pakte het anders uit, ook  
al bleef hij in de loop van enkele tientallen jaren 
steeds voor langere en kortere perioden naar de 
Amazone terugkeren. Zijn bijbelvertaling mislukte, 
en in plaats dat hij de Pirahã bekeerde, deden zij 
hém van zijn geloof vallen. Daarna veranderden 
ook zijn ideeën over wat taal is nog eens radicaal. 

Voorheen zag hij taal vooral als iets wat het men- 
selijk denken weerspiegelt, daarna was hij ervan 
overtuigd dat taal in de eerste plaats een instru-
ment is waarmee mensen hun cultuur uitdrukken. 
Daarover gaan ook de boeken die hij de laatste  

“De Pirahã praten nooit over mensen 
die ze niet kennen, of zaken die ze  
niet zelf hebben meegemaakt.”

Dan Everett 

Taalkundige Daniel (Dan) Everett (1951) verhaalde in verschillende 
boeken over zijn avonturen tijdens zijn veldwerk bij de Pirahã-indi-
anen in de Amazone, bijvoorbeeld in Don’t Sleep, There Are Snakes 
(‘Niet slapen, er zijn slangen’) uit 2008. Dat boek werd een bestsel-
ler, die in verschillende talen werd vertaald (overigens niet in het 
Nederlands); er werden in Londen en Berlijn toneelstukken van ge-
maakt. Het is dan ook een kleurrijk verhaal, over hoe hij zijn gezin 
in een kano over de Amazone naar een ziekenhuis moet vervoeren 
dat enkele tientallen kilometers verder weg ligt, terwijl zijn vrouw, 
tijdelijk verward door de malaria, in het water wil springen. Of over 
hoe hij op een nacht hoort hoe de Pirahã beraadslagen, lichtelijk 
beschonken door de rum die ze van een handelaar hebben gekre-
gen, over hoe ze ‘die witten’ een kopje kleiner zullen maken. En hoe 
hij naar ze toe loopt en hun wapens afpakt.
 Gaandeweg werd Everett de afgelopen jaren bij een breed pu-
bliek een van de bekendste taalkundigen van onze tijd. Er versche-
nen artikelen over hem in grote Amerikaanse bladen als The New 
Yorker, en er kwam een film (The Grammar of Happiness, ‘De gram-
matica van het geluk’). In 2016 publiceerde de Amerikaanse journa-
list en romanschrijver Tom Wolfe een boek dat voor een groot deel 
over Everett gaat: The Kingdom of Speech, dat eind vorig jaar in het 
Nederlands verscheen als Het koninkrijk van de taal.
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paste hun taal niet in dat idee van een aangeboren 
taalorgaan. De Pirahã hadden geen woorden voor 
kleuren of abstracte zaken, geen telwoorden en 
geen manier om te verwijzen naar het verre verle-
den of de toekomst. Ze gebruikten geen voornaam-
woorden als hij en jij, maar bleven de naam van de 
aangesprokene herhalen: “Dan moet komen. Dan 

moet daar gaan zitten.” Ze maakten klanken die in 
geen enkele andere taal voorkwamen en waarvoor 
dus ook geen symbolen waren in het Internationaal 
Fonetisch Alfabet. Dit alles had te maken met hun 
cultuur, waarin geen ruimte was voor abstracties of 
voor rekenen, en waarin mensen bijvoorbeeld met 
andere klanken spraken tegen kinderen dan tegen 
volwassenen.
 Het belangrijkste was: de taal had volgens Eve-
rett geen ‘inbedding’. Volgens dat principe kun je de 
ene zin (‘Martha komt’) invoegen in een grotere zin 
(‘Mirjam denkt dat Martha komt’), en kun je daar-
mee eindeloos doorgaan (‘Marjo denkt dat Mirjam 
denkt dat Martha komt’). Die mogelijkheid tot in-

bedding is in de afgelopen decennia dé toetssteen 
geworden voor het aangeboren taalvermogen.  
Als talen íéts gemeen hebben, is het die manier  
om steeds langere zinnen te maken. Maar volgens  
Everett voeg je in het Pirahã nooit een zin in een 
andere in.
 De wereld van de Pirahã was dus ook in taal-
kundig opzicht geheel verschillend van die van  
enig ander bekend volk. Alweer viel een idee van 
een universele menselijke eigenschap weg. 

Reageren
“Pirahã denken mogelijk wel met inbedding,” zegt 
Everett nu, “want dat is de meest efficiënte manier 
van denken. Ze kunnen het alleen niet rechtstreeks 
gebruiken in hun taal. Dat zit niet in hun cultuur.” 
Volgens hem bepalen culturen altijd de taal, en is 
dat veel belangrijker dan de structuur van de herse-
nen, waarop veel taalkundigen nu de nadruk leg-
gen. Dat de cultuur van de Pirahã al haar aandacht 
richt op het hier en nu, is overigens niet ongebrui-
kelijk voor volkeren in het Amazonegebied, waar 
geen sprake is van seizoenen en de mens iedere dag 
omgeven is door een overweldigende, uiterst tast-
bare natuur. Dat zorgt ervoor dat ze een cultuur 
hebben gecreëerd waarin abstracte zaken niet van 
belang zijn. Het inbedden van zinnen geeft altijd  
afstand van het hier en nu. In de voorbeeldzinnen 
hiervoor neem je afstand door eerst het perspectief 
van Mirjam te nemen en dan dat van Marjo. Van-
daar dat de Pirahã geen inbedding gebruiken. Het 
is te weinig rechtstreeks.
 In de boeken die Everett de afgelopen jaren in 
hoog tempo heeft gepubliceerd, legt hij uit hoe vol-
gens hem cultuur een taal kan vormen. “Een cul-
tuur is een verzameling waarden en overtuigingen,” 
doceert hij, “die een individu grotendeels heeft op-
gepikt door zijn contact met anderen, door hoe hij 
zijn ouders heeft zien reageren en door hoe hij de 
wereld ervaren heeft.” 

Dia’s
Een cultuur is volgens deze definitie een eigenschap 
van een individueel mens, niet van een gemeen-
schap. Meestal delen mensen die persoonlijke  
cultuur natuurlijk met elkaar, omdat ze ervaringen 
delen met de mensen om hen heen. 
 Dat is niet altijd het geval: “Mijn cultuur is nu 
een samenraapsel van Amerikaanse, Britse, Portu-
gese en Pirahã-ideeën. Doordat ik in Brazilië, Enge-
land en op verschillende plaatsen in Amerika heb 
gewerkt, reageer ik niet op dezelfde manier op 
mensen als mijn familieleden, die hun hele leven  
in hetzelfde Holtville, een Californisch stadje vlak 
bij de Mexicaanse grens, zijn blijven wonen. Daar 
wonen zesduizend mensen en iedereen kent elkaar. 
Mensen daar zijn niet zo nieuwsgierig naar de  
wereld buiten Holtville. De eerste keer dat ik mijn 
familie dia’s van de Pirahã liet zien, vroegen ze: wat 
heb je daar in hemelsnaam te zoeken?”
 Iedereen die je tegenkomt, beïnvloedt je cultuur 
dus een klein beetje. Zoals ze ook je taal beïnvloe-
den: “Ik spreek met mijn kinderen soms een menge-
ling van Engels, Portugees en Pirahã. En we maken 
grapjes die alleen Pirahã begrijpen.”    <

Controverses

Onder collega’s leidden Everetts ideeën tot grote controverse. Vooral zijn 
opvatting dat taal alleen bepaald wordt door cultuur, en niet door biolo-
gische eigenschappen van de menselijke geest, stuitte bij velen op scep-
sis en bij sommigen op grote woede. “Ik kom soms op een universiteit 
waar mensen weigeren me een hand te geven.” Maar hij maakt zich daar 
geen zorgen over. “Ik heb mensen een idee afgepakt waar hele carrières 
op gebouwd zijn, en sommigen vatten dat persoonlijk op. Zolang mijn 
kinderen, die mij het langst van iedereen kennen, me aardig vinden, zal 
er toch niets mis met me zijn.”

De Pirahã spreken tegen kinderen 
met andere klanken dan tegen  
volwassenen.

De cultuur van de Pirahã in het Amazonegebied wordt weerspiegeld in hun taal. 
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VERTAALD DOOR ...

Wie vertaalt, loopt onvermijdelijk tegen de grenzen van de taal 

aan. In deze rubriek presenteert een vertaler zijn of haar 

weerbarstigste vertaalprobleem – en de uiteindelijke oplossing.

Mari Alföldy
Wat is het grootste vertaalprobleem dat u 
bent tegengekomen?
De grootste vertaalproblemen zijn meestal niet zo 
interessant: bij mijn laatste vertaling, De melancholie 
van het verzet, was de grootste moeilijkheid dat de 
auteur, László Krasznahorkai, paginalange zinnen 
schrijft, in syntactische constructies die in het Ne-
derlands niet werken. Dat is met veel gepuzzel wel 
op te lossen. Veel lastiger te vertalen zijn taalgrap-
jes. Het voor mij meest memorabele voorbeeld daar-
van komt uit Sándor Márai’s Gloed, een lang gesprek 
van twee mannen tussen wie in het verleden het een 
en ander is voorgevallen. In een monoloog vergelijkt 
een van hen, Henrik, de passie van de jacht, van het 
doden, met de passie in de liefde. Bladzijden lang 
weidt hij uit over de verwantschap tussen de twee, 
en tot slot zegt hij: niet voor niets lijken de woorden 
ölés (‘doden’) en ölelés (‘omhelzing’, eufemisme voor 
‘seks’) op elkaar. In het Nederlands verschillen die 
woorden nogal, en eventuele alternatieven zouden 
erg kunstmatig overkomen. 
Hoe hebt u het opgelost?
In andere talen is gekozen voor het laten staan van 
het origineel. Maar het lezen van een vertaald boek 
berust op de instandhouding van een illusie: we 
doen alsof de personages de woorden zeggen die er 
staan, terwijl die in werkelijkheid in een andere taal 
zijn. Als ik Henrik dus zou laten zeggen: ‘In het 
Hongaars zeg je “ölés” voor doden en “ölelés” voor 
omhelzing’, dan wordt die illusie doorbroken. Waar 
in het Hongaars het personage een frappante op-
merking maakt ter illustratie van zijn redenering, 
zou hij in het Nederlands een etymologische uiteen-
zetting houden over een taal die volgens de stilzwij-
gende afspraak niet bestaat. Aangezien het doel van 
een vertaling is om de lezer zo veel mogelijk dezelf-
de belevenis te bezorgen als de lezer van het origi-
neel, besloot ik dat ik moest accepteren dat niet al-
les te vertalen was. Ik heb het grapje weggelaten. 

Mari Alföldy (Boedapest, 1962) studeerde klassieke talen en Hon-

gaars aan de Rijksuniversiteit Groningen en is tweetalig (Hongaars 

en Nederlands). Ze vertaalde 

onder meer Sándor Márai, 

György Konrád, Imre Kertész, 

Dezsó́  Kosztolányi, László 

Krasznahorkai, Margit Kaffka 

en Géza Ottlik in het Neder-

lands. Na de Hongaarse Kosz-

tolányi-vertaalprijs en het 

Gouden Kruis van Verdienste 

van de Republiek Hongarije 

ontving zij in 2014 de Filter 

Vertaalprijs.

De Craemer

De onhoorbare vogel

“Only miss the sun when it starts to snow / Only 
know you love her when you let her go”. Twee  
ietwat sentimentele regels uit de vele liedjes die 

tijdens de eindejaarsperiode door de boxen in mijn straat schal-
den. Maar sentimenteel of niet: er schuilt waarheid in ‘Let Her 
Go’ van Passenger: je weet pas wat je mist als je het niet meer 
hebt.
 Ik dacht aan het lied toen ik op Nieuwjaarsdag mijn tante  
in Antwerpen bezocht. Sinds kort woont ze in een rust- en ver-
zorgingstehuis, en sinds kort is het met haar gehoor ook steil 
bergaf gegaan. Een paar maanden geleden noemden we haar 
nog ‘hardhorig’, maar nu is helaas de beschrijving ‘zo goed als 
doof’ van toepassing. Zelfs haar hoorapparaat, dat ze zelf altijd 
lachend haar ‘oorring’ noemt, slaagt er niet langer in om onze 
woorden verstaanbaar te maken. 
 Pas als je machteloos moet toekijken hoe iemand van wie je 
veel houdt daardoor in een luchtbel komt te leven, besef je hoe 
waardevol taal is – en communicatie, toch de primaire functie 
ervan. Niemand in mijn familie babbelde – ‘tetterde’, zoals we 
dat in het Vlaams noemen – zo graag als mijn oudste tante.  
De telefoon speelde daarbij een grote rol: als oudste van tien 
kinderen trok ze in de jaren zestig met haar man van West-
Vlaanderen naar Antwerpen, omdat er in de haven meer werk 
te vinden was. Het contact met het thuisfront verliep dus voor 
een groot deel telefonisch. Zolang als ik me kan herinneren, 
belde ze mijn moeder op zondag om tien uur stipt op, en het 
gesprek duurde dikwijls tot het middageten. 
 Vandaag lukt dat niet meer, ook niet met de speciale tele-
foon voor hardhorigen die we vorig jaar aanschaften. Op 
Nieuwjaarsdag moesten we de wensen in haar oor schreeuwen, 
maar ook dat leidde meestal tot een ontmoedigd schouder- 
ophalen van mijn tante. Het enige wat we konden doen om te 
communiceren, was een aantal zinnen op papier zetten. Ik zag 
de droefheid in haar ogen toen ze die las, en besefte dat doof 
worden ook een beetje doodgaan is. Een vrouw die zich zo 
graag van haar taal bediende, wordt elke dag wat stiller, want 
ze weet dat als ze praat, er een antwoord komt dat ze toch niet 
zal verstaan. 
 Omdat het warm was in haar kamer, zette ik een raam open. 
Een vogel floot. Mijn tante, opgegroeid op het platteland, had 
vroeger in volzinnen beschreven hoe gelukkig ze daarvan werd. 
Nu kon ze zijn zang niet horen. Over de wang van mijn moeder 
rolde een traan.

ANN DE CRAEMER
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Onderzocht

Elke geur zijn eigen woord
Waar houdt  

aanstormend 

taalkundetalent 

zich mee bezig? 

Sterre Leufkens 

en Gaston Dorren 

onderzoeken het. 

STERRE LEUFKENS 
EN GASTON DORREN

H et Nederlands heeft al-
lerlei woorden voor 
kleuren, maar niet voor 

geuren – muf en stinken, dat is 
het wel zo’n beetje. Verder behel-
pen we ons met algemeenheden, 
smaaktermen of associaties: lek-
ker ruiken, zure lucht, kaneelgeur. 
 Lange tijd werd gedacht dat 
dat voor alle talen gold, omdat 
de mens nu eenmaal veel beter 
kan zien dan ruiken. Konden 
onze poezen praten, zo was de 
gedachte, dan zou het Nederkats 
veel geurwoorden bevatten.
 Maar inmiddels begint duide-
lijk te worden dat de neus er ook 
in sommige mensentalen wel  
degelijk toe doet. In het Maniq 
bijvoorbeeld, de taal van zo’n  
300 mensen in Zuid-Thailand  
die eveneens Maniq worden ge-
noemd. De Poolse taalkundige 
Ewelina Wnuk reist vanuit Nij-
megen (Max Planck Instituut en 
Radboud Universiteit) al zeven 
jaar geregeld naar de Zuid-Thaise 
bossen om de taal van deze ja-
gers-verzamelaars te bestuderen. 

Taboes
“Geur staat heel centraal in hun 
overtuigingen,” zegt Wnuk, “en 

dat zie je terug in hun taal, want 
ze moeten over die geuren kun-
nen praten. Van kwade geuren 
kun je ziek worden, dus ze om-
ringen zich zo veel mogelijk met 
geuren die goed zijn voor de ge-
zondheid. Planten die ‘laipúsj’  
ruiken, worden als geneeskrachtig 
beschouwd.” Laipúsj is een echte 
geurterm, die van toepassing is 
op wilde yams, schone kleren en 
nog veel meer. Maar laipúsj bevat 
dus niet het woord ‘yam’ of ‘kle-
ding’, net zomin als ons kleur-
woord rood het woord ‘bloed’ of 
‘kers’ bevat.
 Sommige geuren zijn juist met 
taboes omgeven, schrijft Wnuk  
in haar proefschrift. Zo mag een 
Maniq ‘laipúsj’-geurige planten 
niet eten in combinatie met wild. 
Wie dat toch doet, zal merken dat 
het gif van zijn pijlpunten aan 
kracht verliest, of zal zelfs aan- 
gevallen worden door een tijger.
 Andere keuzes die de Maniq op 
basis van geur maken, zijn voor 
ons herkenbaarder. Op het voed-
sel in het bos staat geen houd-
baarheidsdatum, en dus moeten 
ze op hun zintuigen afgaan: op 
hun ogen, maar vooral op hun 
neus. Als ze bamboestaken ver- 
zamelen om een hut te bouwen, 
snuffelen ze eraan om zeker te 
weten dat die niet rot en breek-
baar zijn. En als ze op jacht gaan, 
laten ze zich onder meer door  
urinegeursporen leiden om prooi-
dieren te vinden. “Ze kunnen zelfs 
aan de urine ruiken welke apen-
soort ergens voorbij is gekomen”, 
zegt Wnuk. Dus de pislucht van 
een gibbon is anders dan die van 
een makaak? “Dat zeggen ze, en 
ze kunnen die geur, net als al die 
andere, ook heel nauwkeurig  
onder woorden brengen. Tijdens 
mijn volgende verblijf wil ik dat 
controleren, en uitzoeken of ver-
schillende jagers dezelfde woor-
den gebruiken.”

Koks
Kunnen de Maniq zo goed ruiken 
doordat ze zo veel geurwoorden 
hebben? “Ze zijn vooral alerter op 

geuren, en daardoor oefenen ze 
constant hun reukvermogen”, 
zegt Wnuk. “Onze neus is in be-
ginsel precies hetzelfde als de 
hunne. Die culturele gerichtheid 
op geur is het cruciale punt; dat 
reukvermogen én al die woorden 
zijn daar een gevolg van.”
 Naast Maniq spreekt Wnuk 
ook redelijk Thai, eveneens een 
taal met veel geurwoorden. Als 
kakkerlakken, honden, modder  
of lichaamsvuil stinken, heet dat 
sàap, maar bij vis, vlees en bloed 
is khaao het juiste woord. En in-
derdaad: ook de Thaise cultuur is 
veel ‘neuziger’ dan de onze. Thai-
se koks laten zich sterk leiden 
door de geur van ingrediënten. 
En kraamvrouwen moeten be-
paalde geuren vermijden, anders 
worden ze ziek.
 
Oogmensen
Als zelfs een grote taal als het 
Thai veel geurwoorden heeft, hoe 
kan het dan dat taalkundigen 
daar niet eerder, eh, lucht van 
hebben gekregen? De verklaring 
is eenvoudig: de meesten van 
hen zijn westerlingen, en “wij 
zijn de oogmensen”, zoals Wnuk 
het kernachtig uitdrukt. “Dat zie 
je op allerlei terreinen terug. Bij-
voorbeeld bij verzekeringen: als 
je blind wordt, krijg je een veel 
grotere vergoeding dan wanneer 
je je reukvermogen verliest.”
 Westerse taalkundigen hadden 
daardoor het onderwerp geur 
voorheen meestal niet op hun 
checklijstje staan wanneer ze een 
taal gingen beschrijven. Tegen-
woordig steeds vaker wel, en nu 
duikt de ene ‘geurentaal’ na de 
andere op: in Mexico, Kameroen, 
Gabon, Maleisië  – overal behalve 
in de welvarendste landen. Om-
dat we van die rijke stinkerds 
zijn, misschien?   <

Ewelina Wnuk: onderzoekster van geurwoorden in Zuid-
Thailand.
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Dit is een goede vraag, hè?
De ene vraag is duidelijker 
een vraag dan de andere. 
Waar zit dat ’m in?

MARC VAN OOSTENDORP

Het Nederlands heeft drie 
soorten vragen, die je 
kunt plaatsen op een 

schaal van ‘vraagachtigheid’. Een 
voorbeeld van de sterkste catego-
rie is dit: 

Waar haalt Abraham de mos-
terd vandaan?

Deze vragen, die beginnen met 
een vraagwoord als wie, wat of 
waar, behoren tot de meest open 
categorie: er zijn allerlei ant-
woorden mogelijk. Abraham kan 
in principe zijn mosterd van iede-
re plaats ter wereld hebben ge-
haald, en hoewel er in de praktijk 
misschien maar één antwoord 
juist is, zijn er in theorie talloze 
antwoorden mogelijk.
 In een recent artikel in het we-
tenschappelijke tijdschrift Neder-
landse taalkunde noemt de Gent-
se onderzoeker Karen De Clercq 
dit soort zinnen het sterkst omdat 
je door de vorm onmiddellijk 
weet dat het om een vraag gaat. 

Vraagteken
Ja/nee-vragen staan een stapje 
lager op de schaal van vraagach-
tigheid. Ze zijn geslotener. Zoals 
de naam al zegt, kun je er eigen-
lijk alleen ‘ja’ of ‘nee’ op antwoor-
den, en daarnaast wellicht ‘mis-
schien’ of ‘weet niet’. Ook deze 
vragen kun je nog herkennen aan 
de vorm. Er is geen speciaal 
vraagwoord, maar de persoons-
vorm staat vooraan:

Haalt Abraham zijn mosterd 
nu eens op?

De derde categorie, de zwakste, 
heeft de vorm van een bewering:

Abraham is toch die man die 
altijd mosterd komt halen?

Dit is het meest gesloten soort 
vraag. De vraagsteller verwacht 
alleen het antwoord ‘Nou, reken 
maar!’ Wat zinsbouw betreft on-
derscheidt deze vraag zich ook 
niet van mededelingen. Als er 
geen vraagteken achter stond, 
zou je in geschreven vorm niet 
eens kunnen zien dat het een 
vraag is.

Zinsmelodie
Die schaal van ‘vraagachtigheid’ 
gaat niet alleen over hoeveel  
verschillende antwoorden je ver-
wacht of hoe goed aan de zins-
bouw kan worden afgelezen dat 
er sprake is van een vraag. Uit 
eerder onderzoek weten we bij-
voorbeeld dat het ook heel veel 
te maken heeft met de zinsmelo-
die. Aan het eind van de derde 
vraag, met de ‘gewone zinsbouw’, 
gaat de intonatie sterker omhoog 
dan aan het eind van de ja/nee-
vraag. En in de vraagwoordvraag, 
de sterkste categorie, gaat die 
nog het minst omhoog. Hoe dui-
delijker je aan de zinsbouw kunt 
aflezen dat het een vraag is, des 
te minder behoefte je kennelijk 
hebt om dit met toonhoogte te 
benadrukken.
 De Clercq beschrijft in haar ar-
tikel een aantal nieuwe aspecten 
van deze schaal, onder andere 
ontleend aan de Nederlandse  
dialecten. Zo kun je in sommige 
variëteiten zeggen:

Ik weet niet met wie of dat je 
gepraat hebt.

Het woordenrijtje met wie of dat 
bevat elementen uit het gehele 
spectrum van de vraagschaal. 
Met wie bevat een vraagwoord,  
of is het voegwoord voor ja/nee-
vragen (‘Weet jij of Abraham  
zijn mosterd nu eens ophaalt?’) 
en dat correspondeert met de  
gewone volgorde. 

Vertrek bus
De Clercq laat ook zien dat tus-
senwerpsels als hè niet zomaar 
bij iedere vraag op de vraag-
schaal gebruikt kunnen worden. 
Hè kun je bijvoorbeeld alleen 
combineren met het zwakste 
soort vraag:

- Wanneer vertrekt de bus, hè? 
(Vraagwoordvraag, uitgeslo-
ten)

- Vertrekt de bus al, hè? (Ja/
nee-vraag, uitgesloten)

- De bus vertrekt al, hè?  
(Goed)

Dat hè? alleen in de laatste cate-
gorie toegevoegd kan worden, 
komt door de betekenis van dat 
woordje: iets als ‘Ik weet het en 
ik weet dat jij het weet.’ Die be-
tekenis past naadloos bij zwakke 
vragen, maar bij sterkere vragen 
– die vragen naar echte informa-
tie – hoort het duidelijk niet.   <
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Ype

Organiseert u een dictee?
Wilt u voor uw collega’s, vrienden of familie een dictee organiseren 
en bent u op zoek naar een vermakelijke en uitdagende tekst?  
Dan kunt u bij de Taaladviesdienst van Onze Taal terecht. 

We bieden enkele dictees als kant-en-klaarpakket aan, elk met  
een eigen thema en moeilijkheidsgraad. Een dicteepakket kost  
€ 95, − (incl. btw) en bestaat uit: 
• de dicteetekst
• een uitleg bij de lastigste woorden
• een toepasselijk cadeautje voor de winnaar:  

het boek 5000 venijnige dicteewoorden

Elke deelnemer (max. 20) krijgt bovendien:
• een exemplaar van het tijdschrift Onze Taal
• een Onze Taal-pen
• een Onze Taal-schrijfblok

Voor meer informatie: www.onzetaal.nl/dicteepakket.
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Potlood

Woordsprong
In de rubriek 

‘Woordsprong’  

maandelijks aan-

dacht voor de 

oorsprong van  

allerlei woorden. 

HANS BEELEN EN 
NICOLINE VAN DER SIJS

dus – ten onrechte – als een vorm 
van lood.
 Fijngemalen en in witte wijn 
of bier gestrooid werd het mine-
raal ingenomen als medicijn; 
daarnaast was het in gebruik als 
antiroestpasta voor kanonnen, als 
smeermiddel, of om kachels een 
glanzend zwarte kleur te geven. 
Pottenbakkers gebruikten het om 
potten te ‘loden’, oftewel te gla-
zuren. In deze nering ligt dan 
ook de oorsprong van de Neder-
landse benaming potlood. In de 
Lage Landen was het Engelse 
product in de zestiende eeuw 
zeer gewild; zo importeerde een 
zekere Willem Nycollsen uit Lythe 
in 1570 “28 tonnen potlood”.

Spitse punt 
Al snel ontdekte men dat het  
mineraal heel geschikt was om 
mee te tekenen en te schrijven. 
Net als bij de traditionele meta-
len schrijfpennen werden stukjes 
op maat gesneden grafiet in een 
omhulsel van hout gevat, zodat 
ze beter konden worden vastge-
houden met de vingers, en er met 
behulp van een scherp mesje een 
spitse punt aan kon worden ge-
sneden. Het potlood was gebo-
ren. In 1604 noemt de Vlaamse 
schilder Karel van Mander in zijn 
Schilder-Boeck het “potloot” als 
een handig hulpmiddel voor de 
kunstschilder.
 In het Nederlands werd de 
naam voor het materiaal over-
drachtelijk gebruikt voor het 
nieuwe schrijf- en tekengerei. 
Ook in de Duitse benaming Blei-
stift (‘loden stift’) schemert de 
aanvankelijke verwarring met 
looderts nog door. Het Engels, 
Frans en Russisch maakten ande-
re keuzes in de naamgeving.
 In het Engels keek men naar 
een eerdere uitvinding: het pen-
seel. Het Engelse woord pencil 
was in de betekenis ‘fijne schil-
derskwast’ al eeuwen in omloop, 
en werd nu ook toegepast op de 
stukjes hout met grafiet erin 
(waarbij het potlood ter onder-
scheiding van het penseel wel 

werd aangeduid met dry pencil). 
De woorden penseel en pencil 
gaan via het Frans terug op het 
Latijnse penicillus, een verklein-
woord van peniculus (‘borstel’), 
dat zelf weer een verkleinwoord 
is van penis (‘staart’).

Caran d’Ache 
In het Frans nam men zijn toe-
vlucht tot de algemene term  
crayon, die al in omloop was ter 
aanduiding van stukjes zacht ma-
teriaal, bijvoorbeeld houtskool, 
die men in de hand nam om te 
tekenen. Iets dergelijks gebeurde 
in het Russisch. Het Russische 
woord voor potlood, karandaš 
(карандаш), gaat terug op een 
Turks woord dat ‘zwarte steen’ 
betekent. Het bekende Zwitsere 
potloodmerk Caran d’Ache is 
trouwens genoemd naar het op 
het Russisch geënte pseudoniem 
van de Russisch-Franse tekenaar 
Emmanuel Poiré (1858-1909).
 De moderne naam van het ma-
teriaal, grafiet, is afgeleid van het 
Oudgriekse werkwoord grafein 
(‘schrijven’). Deze is in 1789 be-
dacht door de Duitse mineraloog 
Abraham Gottlob Werner, nadat 
de chemicus Carl Wilhelm Scheele 
in 1779 had aangetoond dat het 
een bijzondere kristalvorm van 
koolstof is.
 Het potlood hoort dus thuis  
in het rijtje van alledaagse voor-
werpen die zijn genoemd naar  
de stof waaruit ze zijn gemaakt, 
zoals blik en glas. Maar alles is 

betrekkelijk, want een glas kan 
tegenwoordig ook van plastic 
zijn, een blikje van aluminium, 
en een potlood bevat geen lood.   

56 kilometer. Dat is de 
lengte van de lijn 
die kan worden ge-

trokken met één enkel potlood. 
Het is ook de titel van een lof-
zang door de Vlaamse auteur  
(en potloodverzamelaar) Bart 
Moeyaert. Voor Moeyaert is het 
potlood “een mooie en vriendelij-
ke uitvinding”, die hem de ruimte 
geeft om zijn creativiteit bot te 
vieren. Niet alleen schrijvers als 
Moeyaert, ook schilders en teke-
naars, architecten, componisten, 
timmerlieden en opstellers van 
boodschappenlijstjes hebben 
waardering voor het simpele 
schrijfgerei waarvan de lijnen 
weer snel kunnen worden weg-
gegumd. Maar waarom heet een 
potlood eigenlijk ‘potlood’?

Medicijn
In de Middeleeuwen was het  
potlood nog onbekend. Er waren 
andere schrijfinstrumenten in  
gebruik: pennen, gesneden uit 
ganzenveren (het woord pen gaat 
terug op het Latijnse penna,  
‘vogelveer’), en metalen stiften, 
waarmee strepen werden getrok-
ken op wastafeltjes, hout en per-
kament. De Romeinen hadden 
voor deze stiften het woord stilus 
(waarvan stijl, ‘manier van schrij-
ven’, is afgeleid).
 Rond 1560 werd in het Engelse 
Cumberland in de bodem een 
vettige zachte substantie gevon-
den die bij aanraking een grauw-
zwarte kleur afgaf. Aanvankelijk 
gebruikten herders en boeren het 
goedje om er hun schapen mee te 
merken. In Engeland raakte de 
stof bekend onder de naam black 
lead, later ook plumbago (afge-
leid van het Latijnse plumbum, 
‘lood’). Men beschouwde de stof <
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BESTELINFORMATIE
U kunt deze boeken bestellen in de webwinkel van Onze Taal: www.onzetaalwebwinkel.nl. 
Daar vindt u ook nog veel andere taalboeken en -uitgaven. De genoemde prijzen gelden voor 
Nederland. Levertijd 2 tot 4 dagen. Voor bestellingen van minder dan € 19,– wordt in Neder-
land € 2,50 aan verzendkosten in rekening gebracht. In de webwinkel worden apart de extra 
verzendkosten voor het buitenland berekend.

BOEKEN VERKRIJGBAAR BIJ

NIEUW 
Geschiedenis van  
de Nederlandse literatuur

In het tien delen tellende standaardwerk Geschiedenis  
van de Nederlandse literatuur wordt de Nederlandse en 

Vlaamse literatuur beschreven, vanaf het jaar 1100 tot nu. 
Het gaat om in totaal ruim 6800 bladzijden, geschreven 
door elf vooraanstaande auteurs – zoals Frits van Oostrom, 
Herman Pleij en Hugo Brems – volgens de nieuwste weten-
schappelijke inzichten. De reeks is tot stand gekomen op 
initiatief van de Nederlandse Taalunie, en is bedoeld voor 
zowel wetenschappers en studenten als het brede publiek.
 De gebonden, mooi uitgevoerde delen, uitgegeven door 
Prometheus, variëren in prijs van € 19,99 tot € 69,95. Ook 
als serie te koop voor € 565,–.

NIEUW

Het taaljaar 2016
Ton den Boon e.a.

Alles wat er op taalgebied 
gebeurde in 2016: trends, 
nieuws, evenementen, 
nieuwe woorden, onder-
zoek – plus meningen van 
taal-BN’ers en -BV’ers. 
(Van Dale, 120 blz.)
€ 15,–

Grammatica – 150 begrippen 
verklaard en toegelicht

Taaladviesdienst Onze Taal
Duidelijke en bondige uit-
leg bij grammaticale ter-
men, met vele voorbeelden 
en informatieve kadertek-
sten voor extra duidelijk-
heid. (Onze Taal, 140 blz.)
€ 15,–

Taal op drift
Joop van der Horst

Een indrukwekkende zoek-
tocht naar langetermijn-
ontwikkelingen in de taal 
en de samenleving, en het 
verband ertussen. 
(Meulenhoff, 542 blz.)
€ 29,99

VOORINTEKENING

Atlas van de Nederlandse taal
Nicoline van der Sijs e.a.

Rijk geïllustreerd boek met 
alles over het Nederlands. 
Verschijnt in een Neder-
landse en een Vlaamse edi-
tie. Zie ook de folder bij dit 
nummer. (Lannoo, 320 blz.)
Intekenprijs € 34,99 
per editie i.p.v. € 39,99

Spellingcursus op usb-stick
Hendrikx Van der Spek en Onze Taal

Fris uw taalkennis op met 
onze digitale spellingcur-
sus, bestaande uit korte 
modules met oefeningen 
plus een eindtoets. Geheel 
herzien, ook geschikt voor 
tablets. 
€ 19,90

Opbergmap Onze Taal
Stevige opbergmap met groene linnen 

buitenkant voor het opber-
gen van twee jaargangen 
Onze Taal. Ook voor € 25,– 
te koop met alle nummers 
uit 2016.
€ 13,50

Nederlands-Frans in contrast
Siegfried Theissen e.a.

Wanneer is het in het Frans 
à en wanneer dans? 6000 
struikelblokken in het voor-
zetselgebruik, voor Neder-
landstaligen die Frans leren, 
met 1200 oefenzinnen. 
(Acco, 312 blz.)
€ 33,90

NIEUW

Taalvoutjes deel 4
Vellah Bogle en Inger Hollebeek

De allerleukste taalmissers 
en -blunders van de beken-
de Facebook-pagina Taal-
voutjes – deel 4. Aangevuld 
met een aantal columns 
van taalexperts. (Davids-
fonds en Van Dale, 184 blz.)
€ 12,95

Beter spellen nr. 1
Martin van Toll

Oefenen met de spelling 
van 220 alledaagse woor-
den waarmee geregeld fou-
ten worden gemaakt. Kor-
ting bij bestelling van meer 
dan tien exemplaren.
(Personalia, 98 blz.)
€ 4,25
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Proftaal

Het is maar wat 
je hebt

Je hebt weleens dat je denkt: hoe zit dat eigenlijk? Dat 
heb ik nu vaak met het werkwoord hebben. Dat is een 
eigenaardig werkwoord! En toch wordt het op school, 

in de grammaticalessen, nooit als een bijzonder werkwoord 
aangemerkt. In de zin ‘Ik heb een nieuwe fiets’ is hebben 
een ‘gewoon’ werkwoord, en in ‘Ik heb erg gelachen’ is het 
een ‘gewoon’ hulpwerkwoord van tijd. Niks bijzonders.
 Maar zo eenvoudig is het niet. Hebben heeft allerlei inte-
ressante gebruikswijzen en betekenissen die het minstens zo 
bijzonder maken als bijvoorbeeld zijn, dat altijd als heel uit-
zonderlijk wordt gezien: het kan als werkwoord maar liefst 
vijf verschillende woordsoorten zijn. 
 Wat is hebben bijvoorbeeld in de eerste (of de tweede) 
zin van dit stukje? ‘Je hebt weleens dat …’, wat betekent 
dat? Er staat geen ander werkwoord bij, dus hebben zou 
daar een ‘gewoon’ werkwoord moeten zijn. Maar wat bete-
kent die zin anders dan ‘Je denkt weleens dat …’? 
 De constructie iets hebben betekent natuurlijk niet altijd 
precies ‘iets bezitten’. Want behalve bijvoorbeeld een nieu-
we fiets kun je van alles hebben wat niet je eigendom is: 
een lieve moeder, een goed humeur, plezier. Behalve eigen-
dommen kun je dus ook relaties hebben, en gevoelens, en 
ervaringen. En het kan nog sterker, want wat ‘heb’ je eigen-
lijk als je zegt: ‘Ik heb weleens dat het net begint te regenen 
als ik naar buiten loop’? In dat geval is het meer iets wat je 
overkomt, iets wat het geval is en wat op de een of andere 
manier tot jouw ervaringen behoort.
 Dit leidt vanzelf tot de gedachte dat hebben eigenlijk heel 
erg lijkt op zijn. Je kunt zeggen dat iets het geval is, maar 
wil je zo’n gebeurtenis als ervaring beschrijven, dan gebruik 
je hebben. Zo heb je ‘Het is koud’ tegenover ‘Ik heb het 
koud’, of ‘Het regent’ tegenover ‘Ik heb vaak dat het regent.’
 En die parallel tussen hebben en zijn kun je nog verder 
doortrekken. Zo is blijven hetzelfde als zijn, maar dan gedu-
rende langere tijd (‘Het is koud’ tegenover ‘Het blijft koud’), 
en worden is ook hetzelfde als zijn, maar dan alleen het  
begin (‘Het is koud’ tegenover ‘Het wordt koud’). En wat 
blijkt? Van hebben heb je precies dezelfde varianten: naast 
‘Ik heb mijn twijfels’ heb je ‘Ik houd mijn twijfels’ (voor lan-
gere tijd), en naast ‘Ik heb een fiets’ heb je ‘Ik krijg een fiets’ 
(voor het begin van het ‘hebben’). 
 In sommige constructies is de parallel niet helemaal com-
pleet. Naast ‘Ik heb het koud’ heb je wel ‘Ik krijg het koud’, 
maar beperkter is ‘Ik houd het koud’ (dat betekent alleen 
dat je bijvoorbeeld een blikje bier koud houdt). Maar goed, 
dat heb je natuurlijk weleens. Als je zoiets beweert, dan 
krijg je al gauw dat iemand een tegenvoorbeeld verzint. Dat 
hou je toch altijd.

DE TAALPROF

Kraamschudders-
wegge

T ijdens mijn bezoek aan het Nederlands Bakke-
rijMuseum (altijd open, op internet) stuitte ik op 
het lemma kraamschudden. Kraamschudden is het 

oude Oost- en Noord-Nederlandse woord voor kraam- 
visite, en er hoort vaak een al even oud gebruik bij: het 
aanbieden van een kraamschudderswegge. De kraam-
schudderswegge is een joekel van een krentenbrood, 
soms wel twee meter lang en soms wel vijfentwintig 
centimeter breed, dat door de buurtschap wordt aange-
boden aan het gezin waarin zojuist een kind is geboren. 
Soms is de wegge bestemd voor het jonge gezin, soms 
wordt hij ter plekke door de bezoekers genuttigd, soms 
krijgen de gasten een paar plakken ervan na afloop mee 
naar huis. Je zou het oude ritueel kunnen vergelijken 
met de hedendaagse babyborrel, en de kraamschudders-
wegge met de luiertaart.
 Over de etymologie van het merkwaardige woord 
kraamschudden is weinig bekend. Bij de kraamvisite ging 
het nieuwe kindje de kring rond, van hand tot hand, en 
ook wel van schoot tot schoot: is schud-den misschien 
verwant met schoot? Doet het in de lucht overnemen 
van de boreling en op ooghoogte heen en weer bewegen 
en ‘poetie-poetie’ zeggen denken aan schudden? Of is 
met het schudden misschien verwezen naar het wiegen? 
En is kraam-schudden dan hetzelfde als wiegje-wiegen, 
kraambedje-schommelen? Niemand die het weet.
 Ook over de herkomst van het woord kraam is niet 
veel bekend. Je zou denken aan verwantschap met het 
woord krib of kribbe, of krat, vergelijk het Engelse cradle 
(‘wieg’), en het Oudhoogduitse kratto (‘mandje’) – maar 
er is geen enkel woordenboek dat dit gevoel wil beves-
tigen. De oudste betekenis van kraam is volgens het 
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) “uitgespan-
nen doek, tentzeil”, en daarna al heel gauw: “de ruimte 
die met een gespannen zeil afgeschoten of tegen het 
weer beschut is”. De aloude marktkraam is er een voor-
beeld van. En ook “het met gordijnen afgesloten bed 
waarop eene vrouw haar kroost ter wereld brengt, het 
kinderbed”, dat wij nog steeds kennen als het kraambed.
 Maar uiteindelijk is het woord kraam volgens het 
WNT “van onbekenden oorsprong”. Van Dale: “etymo-
logie onzeker”. Niemand weet waar het wiegje van de 
kraam heeft gestaan.

GUUS MIDDAG

RAARWOORD
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Een kraamschudderswegge, begin jaren zestig. 
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Matthias Giesen

Taalpuzzel
SAMENSTELLING: RUTGER KIEZEBRINK

In deze woordsudoku moet 
elke rij, elke kolom en elk 

zwartomrand blok van drie 
bij drie vakjes negen verschil-
lende letters bevatten: E, I, 
N, P, R, S, T, U en V. Ook de 
drie gekleurde groepen van 
negen vakjes (blauw, groen 
en goud) moeten aan die eis 
voldoen. In de goudkleurige 
krul ontstaat zo met de klok 
mee een woord van negen 
letters dat bij de winter past. 
In de vakjes met de kleine 
letters a tot en met h ont-
staat een controlewoord van 
acht letters.

De winnaar krijgt een van de versies van het spel WoordZoeker, beschikbaar gesteld door spellenfabrikant Goliath.  

De winnaar van de puzzel uit het januarinummer is Walter Schoonen uit Halsteren. De oplossing was: nachtvorst.

 Deze puzzel is gemaakt door Folkert van der Meulen Bosma. Op zijn website www.sudoku-variations.com zijn  

tal van uitdagende sudokuvariaties te vinden. 

E U I
a P c

R N

V d I g

N E P I
V b U

U T P V
h U e

P I V f E N

 Wilt u meedingen naar de 
maandprijs? Stuur dan het win-
terse woord en het controle-
woord vóór 15 maart per mail 
naar puzzel@onzetaal.nl of per 
post naar Raamweg 1a, 2596 
HL Den Haag (o.v.v. ‘Taalpuzzel 
februari/maart 2017’).
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Gesignaleerd

‘Van wat ik weet …’
GÉRARD SIMONS - SCHIEDAM

 

Wat me de laatste tijd  
opvalt, is het veelvuldig 

gebruik (althans op internet) 
van bepalingen als ‘van wat ik 
weet/begrijp/zie/hoor/…’ Vol-
gens mij komen deze vooral 
voor in zinnen waarin eigenlijk 
voor zover ik … moet staan, of 
op basis/grond van wat ik …  
Enkele voorbeelden:

- Van wat ik weet, heeft de 
caravan heel lang op een 
camping gestaan en er zit 
geen kenteken bij.

- Van wat ik hoor zijn die din-
gen alleen met een deep 
peeling te verwijderen.

 
Ook varianten kom ik tegen, 
bijvoorbeeld in de verleden en 
voltooide tijd, en met voor in 
plaats van van: 

- Hij schijnt nog aardig goed 
in vorm te zijn van wat ik 
zag in het filmpje.

- Van wat ik gemerkt heb was 
het bijna voor negentig pro-
cent positief.

- Toch valt over de voeding 
niet te klagen, ten minste 
voor wat ik ervan gezien 
heb. 

Ik heb het idee dat ik dit soort 
zinnen vaker tegenkom dan 
vroeger. Misschien onder  
invloed van de Engelse con-
structie ‘from what I know/
see/hear/…’?

Als een plum- 
pudding
MAARTEN VAN THIEL - ZUIDHORN

Ik verbaas me over de uit-
drukking ‘Het zakt als een 

plumpudding in elkaar.’ Een 
plumpudding is juist heel  
stevig; het is de naam van  

 Bureaucratie past in het  
rijtje van grote woorden die  
we kennelijk nodig hebben  
om onze afkeer van dingen te 
ventileren.

Marketing mede-
werker
JULIUS TEN BERGE - CULEMBORG

De website Monsterboard.
nl, waarop werkzoeken-

den en werkgevers elkaar kun-
nen vinden, helpt graag met 
het opstellen van wervende 
personeelsadvertenties. Zo ad-
viseren ze in een handleiding 
bijvoorbeeld om naar een ‘mar-
keteer’ te zoeken in plaats van 
naar een ‘marketingmedewer-
ker’. En even verderop staat 
een advies dat tegen de spel-
lingregels van het Nederlands 
ingaat: “Via de Keyword Tool 
van Google (verreweg de 
meest gebruikte zoekmachine 
in Nederland) kunt [sic] precies 
achterhalen hoe vaak op een 
woord gezocht wordt. Wilt u 
toch graag de Nederlandstalige 
functietitel gebruiken, zet er 
dan in elk geval een spatie tus-
sen. Want op marketing mede-
werker wordt op dit moment 
drie keer zoveel gezocht als op 
marketingmedewerker.”   <

Hoort of ziet u taalverschijnselen 

die u lelijk, verwerpelijk, leuk, 

nieuw of anderszins opmerkelijk 

vindt? Laat het ons dan weten. 

Liefst per e-mail (redactie@

onzetaal.nl, met vermelding van 

uw adres) of anders per reguliere 

post (Redactie Onze Taal, Raam-

weg 1a, 2596 HL Den Haag).

een vette pudding vol rozijnen 
die in Groot-Brittannië vaak 
gegeten wordt met Kerst.  
Kunnen we niet beter gewoon 
pudding gebruiken in de uit-
drukking?

Bureaucratie
ARIE SNOEK - ROTTERDAM

Een van de voordelen van ja-
renlang het nieuws volgen 

is dat je de taal onder je ogen 
ziet veranderen. Neem nu het 
woord bureaucratie. Volgens 
Van Dale, ook de jongste ver-
sie, betekent dat: “heerschap-
pij van de amb te na ren”, “het  
te ri gou reus vasthouden aan 
amb te lij ke maat sta ven en 
voor schrif ten, dat kan ont- 
 aar den in machtsmis bruik en 
be dil le rij je gens het pu bliek”, 
en “ge heel van re ge len de  
in stan ties en re ge lin gen”.
 Maar steeds vaker kom je 
het woord tegen in zinnen als 
“Bepaalde medewerkers kre-
gen ten onrechte grote vergoe-
dingen voor reizen en er ging  
te veel geld naar bureaucratie” 
(AT5 over mogelijke fraude bij 
de Hogeschool van Amster-
dam). Hier heeft bureaucratie 
niet veel te maken met hele  
systemen van “heerschappij” 
en “machtsmisbruik” van  
“regelende instanties”, maar  
eigenlijk met niet meer dan: 
‘bureauwerk’, ‘papierwerk’, 
‘administratie’. 

Trouwe leden

Wie lid wordt van een vereniging of abonnee van een tijd-
schrift, krijgt vaak een welkomstcadeau. Maar zouden ook 
trouwe leden niet af en toe zo moeten worden beloond?  
Ja, vinden wij.
 Daarom verloot Onze Taal elke maand tien taalboeken  
onder de vaste leden. Iedereen die meerdere jaren lid is van 
Onze Taal, loot mee. Deze maand vielen in de prijzen:  
W.C. Advokaat, L.H. Alting, A.G.H.K. Damoiseaux, J.J.W. la 
Grand, P.J. de Groot, M. Heesen, M. Helder, J. van der Leek,  
T.R. Philippo en H. van Swaaij.

A. Spelling
1.  c. contra-indicatie
2.  c. gelyncht
3.  b. rücksichtslos

B. Woordenschat
1.  b. jaarlijkse afbetaling
2.  c. studie van fossielen
3.  a. apensoort

ANTWOORDEN TAALTEST (zie pagina 11)

C. Zoek de fouten
1.  Zuidoost-Aziatische, elektrische, 

agressieve, onder meer
2.  carrosserieën, eruitzien, in no 

time, naar voren, te veel,  
CO2-uitstoot

D. Extra
De vrucht is een kaki.

Een plumpudding.
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Transcriptor zet Russische namen 
om in het Nederlands

TamtamREDACTIE ONZE TAAL

Nicoline van der Sijs en Pepijn Hendriks: makers van Transcriptor.

Begin januari is bij de Radboud Universiteit Nijmegen de 
‘Transcriptor’ online gekomen, een hulpmiddel voor het 

schrijven van Russische namen in het Nederlands. Hij is gemaakt 
door onder anderen Nicoline van der Sijs en Pepijn Hendriks. 
Waarom een Transcriptor? Van der Sijs en Hendriks: “Wie een 
Russische naam wil gebruiken, heeft meteen een probleem. Want 
hoe schrijf je die in het Latijnse alfabet? In kranten kun je de Rus-
sische voormalige oligarch Chodorkovski ook terugvinden als 
Khodorkovsky of Chodorkovsky. Zonder kennis van het Russisch is 
het vaak een hachelijke zaak om de ‘juiste’ schrijfwijze te bepalen. 
De Transcriptor biedt taalgebruikers – bijvoorbeeld journalisten, 
redacteuren en correctoren – een oplossing voor dit probleem 
door de schrijfwijze van namen van personen, organisaties en 
plaatsen in het Nederlands weer te geven.”
Hoe werkt het? “De Transcriptor bestaat uit een ‘vlug’ en een 
‘langzaam’ deel. Het vlugge deel analyseert alleen een cyrillische 
of Engelse schrijfwijze en zet die volgens een vast systeem om 
naar het Nederlands. Zowel het Russische Челябинск als het En-
gelse Chelyabinsk – de vorm die de internationale persbureaus 
schrijven  – leidt naar de Nederlandse spelling Tsjeljabinsk. Wie 
een naam of woord in cyrillisch schrift invoert, krijgt daarbij ook 
de schrijfwijze te zien die in officiële Russische documenten, in 
grote bibliotheekcatalogi en in de wetenschap wordt gebruikt. 
Het langzame deel accepteert ook andere invoertalen dan Rus-
sisch of Engels en gaat in twee grote databases met reeds beken-
de namen en aardrijkskundige aanduidingen op zoek  naar de 
beste match en geeft die vervolgens weer.”
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De namen Daan en Anna 

zijn terug van wegge-
weest. Daan is weer de popu-
lairste jongensnaam, nadat 
hij in 2015 nog uit de top-vijf 
was verdwenen. Anna maak-
te twee jaar terug ook geen 
deel uit van de top-drie, maar 
staat nu weer bovenaan. Dat 
maakte de Sociale Verzeke-
ringsbank half januari be-
kend. Anna wordt gevolgd 
door Emma en Tess, Daan 
door Sem en Noah.
 Namendeskundige Maar-
ten van der Meer vindt de lijs-
ten van de Sociale Verzeke-
ringsbank “smullen”. Voor zijn 
website Vernoeming.nl vist 
hij er ieder jaar de meest curi-
euze namen uit – en daar wa-

ren er in 2016 ook weer  
genoeg van. Bij de jongens 
vond hij bijvoorbeeld Bam, 
Bruis, El-Ro-Jahvenynio en 
Imadeyunuagbon, bij de 
meisjes Kater, Maagje en  
 – toepasselijk ter afronding – 
Klaar.  
 Voor jongensnamen maak-
te Van der Meer ook een al-
ternatieve top-10: die waar 
spellingverschillen geen rol in 
speelden. Dan staan Lucas/
Lukas, Finn/Fynn en Luuk/Luc 
bovenaan, met Daan pas op 
nummer zes.

Daan en Anna weer 
populair

Verzet tegen nieuw 
‘Onze Vader’

In de rooms-katholieke kerk 
is de laatste weken steeds 

meer weerstand ontstaan te-
gen de nieuwe tekst van het 
‘Onze Vader’. De nieuwe Ne-
derlandse vertaling van het 
gebed is sinds eind november 
verplicht in Nederlandse en 
Vlaamse parochies, maar 
stuit vooral in Vlaanderen op 
verzet. Veel pastoors en kape-
laans vinden het onaccepta-
bel dat een aantal zinnen is 
veranderd: zo is “leid ons niet 
in bekoring” in de nieuwe 
vertaling “breng ons niet in 
beproeving” geworden. De 
Vlaamse katholieke activist 
Magda De Ley noemde dat 
“een enorme blunder”. “We 
kunnen onmogelijk God vra-

gen om niet beproefd te wor-
den (tegenslagen, ziekte, enz.), 
immers de beproeving geeft 
ons de kans lijden op te dra-
gen aan God”, aldus De Ley. Ze 
schreef een petitie, die inmid-
dels door ruim vijfhonderd 
mensen is ondertekend.
 De beslissing om de tekst 
te wijzigen is genomen op ver-
zoek van de Congregatie voor 
de Goddelijke Eredienst en de 
Discipline van de Sacramen-
ten in Rome, die er iets aan 
wilde doen dat in één taal- 
gebied het ‘Onze Vader’ op 
een aantal punten verschilde. 
Het gaat overigens alleen om 
de tekst die de katholieken 
aanhouden; de protestantse 
versie is niet gewijzigd. 

En nu? Een Transcriptor voor het Arabisch? “Ja, we beraden ons 
op diverse uitbreidingsmogelijkheden: naar andere Slavische ta-
len (zoals het Oekraïens), naar andere talen die met het cyrillische 
alfabet worden geschreven (zoals het Kazachs of het Tataars), en 
het Arabisch staat hoog op ons wensenlijstje.”

De Transcriptor is te vinden op http://cls.ru.nl/transcriptor.
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De stichting Nederlands 
heeft het kabinet-Rutte II 

uitgeroepen tot winnaar van 
de Sofprijs der Nederlandse 
taal 2016. De stichting reikt 
deze Sofprijs elk jaar uit aan 
personen of instanties die het 
Engels volgens haar al te zeer 
omhelzen. De directe aanlei-
ding voor de toekenning is de 
volledig Engelstalige website 
die de regering liet ontwikke-
len ter gelegenheid van het 
Nederlandse EU-voorzitter-
schap: Europebypeople.nl. 
Maar ook enkele wetswijzi-
gingen (over de mogelijk- 
heden voor tweetalig basis-

DE KWESTIE

Vegetarisch vlees: 
misleidend?

FRANK JANSEN

De VVD maakt zich zorgen over de benaming van vegetari-
sche voedingsmiddelen waarin gebruik wordt gemaakt van 
woorden die op vlees betrekking hebben, zoals vegetarische 
schnitzel. Dergelijke namen zouden zorgen voor verwarring 
bij klanten die een echt vleesproduct wensen te kopen. Ver-
bied dit soort aanduidingen, vindt de partij. Inmiddels is van 
dit onbekookte voorstel op internet al vele malen gehakt ge-
maakt en daar sluiten de stemmers op de website van Onze 
Taal zich bij aan. In totaal lieten 564 mensen zich horen: 

Er is één inzender die vooral 
de namen kipstuckjes, gehackt 
en speckjes misleidend vindt. 
Maar daar moet wel bij ver-
meld worden dat op de ver-
pakking in koeienletters staat 
dat die van de Vegetarische 
Slager komen. 
 Andere inzenders wijzen 
erop dat makers van vegetari-
sche snacks er juist als de kip-
pen bij zijn om hun product 
‘vegetarisch’ te noemen. En 
die term is echt eenduidig, 

vinden zij. Weer anderen  
menen dat de vegetarische 
schnitzel vleeseters over de 
brug kunnen helpen om eens 
een vleesloze maaltijd te  
proberen, maar juist trotse 
vegetariërs hebben het niet 
zo op die vleessuggestie. 

De nieuwe kwestie vindt u op 

www.onzetaal.nl/poll zodra 

zich iets aandient; via Taalpost, 

Facebook en Twitter wordt  

deze dan aangekondigd.

%VEGETARISCH VLEES IS MISLEIDEND 13

VEGETARISCH VLEES IS DUIDELIJK GENOEG %87

AGENDA
17 februari, Rotterdam.  Bibliotheekcollege ‘Straatnamen’ 
door René Dings, schrijver van het boek Over straatnamen  
met name.
21 februari, wereldwijd.  Internationale Moedertaaldag, in 
het leven geroepen door Unesco.
24 februari, Leiden.  Publiekssymposium ‘Goede redenen voor 
foute taal’.
4 maart, Amsterdam.  Dag van de grammatica, voor belang-
stellenden uit de zorg en het onderwijs. 
10-11 maart, Lunteren.  Nationaal Congres Duits, voor docen-
ten in die taal.
17 maart, Ede.  Nationaal Congres Engels, voor docenten in 
die taal. 
23 maart, Nederland.  Dag van de Duitse taal. Dag om het  
enthousiasme voor die taal te vergroten. 
24-25 maart, Noordwijkerhout.  Nationaal Congres Frans, 
voor docenten in die taal.
25 maart, Huizen.  Noord-Hollandse-dialectenmiddag.

Meer informatie en meer evenementen: www.onzetaal.nl/agenda.

onderwijs) speelden een rol. 
De Lofprijs 2016 gaat naar  
de Nederlands-Vlaamse com-
missie van mycologen. De 
commissieleden bedachten 
Nederlandse namen voor  
vijfhonderd paddenstoelen  
die de laatste jaren voor het 
eerst in Nederland en Vlaan-
deren werden aangetroffen. 
Volgens de stichting Neder-
lands getuigt dit “van de  
levenskracht van de Neder-
landse (wetenschappelijke) 
terminologie, het meest  
dynamische deel van elke 
taal”. Beide prijzen worden  
later dit jaar uitgereikt.

Sof- en Lofprijs 2016 
toegekend

Een van de talige leugendetectiemethoden die de politie bij 
verhoren gebruikt, blijkt uiterst onbetrouwbaar. Dat conclu-

deert forensisch psycholoog Glynis Boogaard na onderzoek naar 
deze methode, de Scientific Content Analysis (SCAN). 
 Talige leugendetectors gaan ervan uit dat niet alleen wát  
een verdachte of getuige zegt van groot belang is, maar ook hóé 
hij het zegt. Of iemand de waarheid vertelt of liegt, kan soms  
afgeleid worden uit zijn taalgebruik. Gebruikt hij veel of weinig 
details? Corrigeert hij zichzelf vaak of juist zelden? En spreekt hij 
in de tegenwoordige of de verleden tijd? Maar Bogaard ontdekte 
dus dat deze methode in de praktijk niet altijd werkt. 
 In haar promotieonderzoek legde Bogaard een aantal verkla-
ringen voor aan personen die getraind waren met de SCAN- 
methode. In slechts de helft van de gevallen oordeelden zij  
correct als het gaat om de vraag ‘waar of niet waar?’ Daarnaast 
waren er ook grote verschillen tussen de oordelen: wat de een  
als verdachte zin beschouwde, zag de ander juist als onverdacht.

‘Talige leugendetector 
onbetrouwbaar’

Het kabinet-Rutte II krijgt de ‘Sofprijs’ van de stichting Nederlands.

Fo
to

: D
H

P 
/ 

N
at

io
n

al
e 

B
ee

ld
ba

n
k



34

O N Z E  T A A L  2 0 1 7  •  2 / 3

Boeken

Groningse woorden
Hoogleraar Groninger taal en 
cultuur Siemon Reker schreef 
in het jaar voorafgaand aan 
zijn emeritaat in 2016 ruim 
tweehonderd stukjes over Gro-
ningse woorden die hij tegen-
kwam in Groningse romans en 

poëzie. De stukjes zijn nu  
gebundeld in Dag woord; ze 
geven bij elkaar niet alleen  
een overzicht van Groningse 
woorden waarover iets leuks 
of bijzonders op te merken 
valt, maar ook van de Groning-
se streektaalliteratuur.

Dag woord. Werkdagelijkse co-

lumn 02.03.2015 – 14.03.2016 is 

een uitgave van In Boekvorm en 

kost € 12,50 (ingenaaid, 264 blz.). 

ISBN 978 90 77989 88 3

Auteur van het  
Wilhelmus
Sinds 1932 is het Wilhelmus 
het Nederlandse volkslied, en 
de meeste mensen weten niet 
beter of Filips van Marnix van 
Sint-Aldegonde schreef de 
tekst ervan. Maar onderzoek in 
grote hoeveelheden gedigitali-
seerde liedteksten laat zien dat 
hij het vrijwel zeker niet was – 
en dat ene Petrus Datheen 
(1531-1588) een veel waar-

Dyslexie aan jonge-
ren uitgelegd
In zijn nieuwe boek AppZurt 
beschrijft ‘dyslexie-ambassa-
deur’ en ervaringsdeskundige 
Léon Biezeman in korte hoofd-
stukjes wat dyslectisch zijn 
voor iemand betekent: waar 
loop je tegenaan als je het 
hebt, hoe kun je ermee om-
gaan, en wat kun je eraan 
doen. AppZurt is bedoeld voor 

jongeren van 11 tot 15 jaar  
die zelf dyslexie hebben, maar 
ook voor hun vrienden, klas- 
genoten en familie. De tekst is 
geïllustreerd met grote, kleuri-
ge tekeningen van Antonina 
Kalinina.
 Het boek is ook verkrijgbaar 
als app en als e-book, en is dan 
verrijkt met een voorleesfunc-
tie, spelletjes, animaties en  
extra informatie.

AppZurt. Dyslexie van a tot z is 

verschenen bij Van Tricht uitge-

verij en kost € 12,50 (ingenaaid, 

64 blz.). ISBN 978 94 9233 314 8

>  Boek te koop in de webwinkel 

van Onze Taal. 

Engels in de klas
Een van de vaak opgevoerde 
bezwaren tegen Engels als on-
derwijstaal op Nederlandse en 
Vlaamse scholen is dat veel 
leerkrachten het Engels niet 
voldoende beheersen. Leraren 
die zich hierdoor aangesproken 
voelen, kunnen terecht in Hello 
Class! van Johan Strobbe. Hier-
in krijgen ze tips en aanwijzin-

schijnlijker kandidaat is. Het 
onderzoek waaruit dit geble-
ken is, is het onderwerp van 
Van wie is het Wilhelmus?, een 
fraai vormgegeven boekje, 
waarin ook de rol en de plaats 
van het Wilhelmus in vijfhon-
derd jaar Nederlandse historie 
belicht wordt. 

Van wie is het Wilhelmus? De  

auteur van het Nederlandse  

volkslied met de computer onder-

zocht van Mike Kestemont e.a.  

is een uitgave van Amsterdam 

University Press en kost € 17,95 

(ingenaaid, 128 blz.).  

ISBN 978 94 6298 512 4

Romeins onderwijs
Hoe leerden Romeinse kinde-
ren Latijn? En lezen, schrijven 
en rekenen? Classica Eleanor 
Dickey laat het zien in In een 
Romeins klaslokaal aan de hand 
van authentieke antieke 
schoolteksten waaruit Romein-
se kinderen hun kennis opde-
den. Dickey geeft er veel uitleg 
en achtergrondinformatie bij, 

waardoor de lezer ook een 
goed beeld krijgt van het  
dagelijkse leven in het oude 
Rome. Het boek is uit het  
Engels vertaald door Arian  
Verheij en Vincent Hunink.

In een Romeins klaslokaal. Een 

schoolboek uit de eerste eeuw is 

een uitgave van Athenaeum en 

kost € 17,50 (gelijmd, 182 blz.). 

ISBN 978 90 253 0485 0

>  Te koop in de webwinkel van 

Onze Taal. 

gen over uitspraak, woord- 
gebruik en zinsbouw van het 
Engels. Ook wordt ingegaan op 
beruchte valkuilen en instinkers 
waar vooral Nederlandstaligen 
moeite mee hebben.

Hello Class! Een praktische gids 

voor wie lesgeeft in het Engels is 

een uitgave van Acco en kost  

€ 27,50 (ingenaaid, 128 blz.).  

ISBN 978 94 6292 228 0

En verder
• Uitgeverij Intertaal is een 
reeks begonnen met de titel ‘10 
minuten per dag’, met daarin 
oefenboekjes voor het Spaans, 
Engels, Italiaans en Frans, waar-
mee je in korte oefeningen van 
een minuut of tien de eerste be-
ginselen van de taal in kwestie 
kunt leren op A1-A2-niveau. De 
deeltjes (ingenaaid, 160 blz.) 
kosten € 9,90 per stuk en zijn te 
koop op Intertaal.nl.
• Differentiëren in het talen- 
onderwijs van Johan Keijzer e.a. 
is een “praktisch inspiratieboek 
vol met tips voor kleine ingre-
pen en werkvormen” die je als 
taaldocent kunt gebruiken in 
klassen waarin de leerlingen 
qua niveau en achtergrond 
sterk van elkaar verschillen. 
Coutinho, € 32,50 (ingenaaid, 
270 blz.).  
ISBN 978 90 469 0545 6
• De macht van de taal van  
Dorien Van De Mieroop e.a. is 
een bundeling van 21 toeganke-
lijke en bondige lezingen die tij-
dens het vorige congres (2014) 
van de Vereniging Interuniver-
sitair Overleg Taalbeheersing 
werden gehouden, met als  
centraal thema ‘de macht van 
de taal in de media, reclame  
en samenleving’. Acco, € 30,–  
(ingenaaid, 328 blz.).  
ISBN 978 94 6292 558 8
• Pluk is een nieuw tijdschrift, 
waarin pas afgestudeerde ver-
talers een eerste proeve van  
bekwaamheid leveren met een 
korte vertaling van een verhaal 
of fragment van een nog  
onbekende of alweer vergeten  
auteur. Pluk verschijnt twee 
keer per jaar en kost € 15,– per 
aflevering. Meer informatie: 
www.tijdschrift-pluk.nl.   <

‘Boeken’ licht u in over nieuwe 

uitgaven in taalkundig Nederland en 

België. Vermelding in deze rubriek 

betekent niet dat de redactie ze 

aanbeveelt. Voor een zo volledig 

mogelijk beeld hebben wij ook uw 

hulp nodig. Weet u iets waarvan u 

denkt dat het in deze rubriek 

thuishoort, laat het ons dan weten. 

Verschijningsdata en prijzen onder 

voorbehoud. Boeken die hier 

besproken worden, zijn alleen te 

koop in de webwinkel van Onze Taal 

als dat vermeld wordt.

RAYMOND NOË
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Taaltje!Deze pagina wordt gemaakt vóór, maar ook dóór jullie. Als jullie tips voor ons hebben 
of ons gewoon eens willen schrijven: stuur een mailtje naar taaltje@onzetaal.nl.

taalnieuws

Makaak-gepraat
Hoe komt het dat apen niet kunnen praten? Door de vorm van hun mond en keel. Dat werd 
tenminste lang gedacht. Helemaal niet waar, zeggen Europese en Amerikaanse onderzoekers 
nu. Makaken zouden best een zinnetje als ‘Wil je met me trouwen?’ kunnen zeggen. Met een 
computer werd zelfs nagebootst hoe ze dat zouden uitspreken. En dat bleken mensen ook 
nog eens prima te kunnen verstaan. Waarom de apen dan toch nooit zoiets liefs tegen elkaar 
zeggen? Waarschijnlijk omdat ze er niet slim genoeg voor zijn. Niet hun mond of keel, maar 
hun hersens schieten tekort! 

Kidsweek is een échte, wekelijkse krant, speciaal voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Website: www.kidsweek.nl.

Woordweetje
Waarom heet een bioscoop  
een ‘bioscoop’?

E ind negentiende eeuw werd de film uitgevonden: een 
serie van foto’s die zó snel achterelkaar te zien waren 

dat de mensen erop leken te bewegen. Het was alsof je 
naar het echte leven zat te kijken. En eigenlijk is dat ook 
meteen de betekenis van bioscoop. 
 Bio(s) is het Oudgriekse woord voor ‘leven’. Denk ook 
maar aan biologie. Bij dat vak leer je over alles wat leeft.  
En scoop is ook al Oudgrieks. Het betekent ‘kijken’. Je vindt 
dat scoop ook in microscoop: daarmee kun je ‘kijken naar 
iets wat microklein is’.
 Wel grappig dat mensen zo’n Oudgrieks woord bedach-
ten in de negentiende eeuw. Toen werd die taal al heel wat 
eeuwen niet meer gesproken. Maar geleerd klonk het wel, 
dat woordje bioscoop! 

MOP
Madelief loopt met Tessa van school naar huis. ‘Ik vind Engels het stomste vak op school’, zegt Madelief. ‘Waarom moeten we eigenlijk Engels leren?’ Antwoordt Tessa: ‘Nou, omdat de  halve wereld Engels spreekt!’  Madelief: ‘Is dat dan niet genoeg?’

Lezertje
De vragen zijn deze maand  

beantwoord door Denise Lindeboom (8 jaar)  

uit Goutum in Friesland. 

School: Groep 5 van de Wiardaskoalle.

Leukste vak op school: Gym.

Favoriete boek: De monstersnackbar.

Favoriete taalspelletje: Letterketting (voor in de auto; 

maak een woord dat begint met de laatste letter van 

het vorige).

Welke taalfout maak je weleens? Verkeerde verle-

den tijd: kijkte in plaats van keek bijvoorbeeld.

Mooiste woord: Dier.

Lelijkste woord: Vuilnis.

Heb je weleens zelf een woord bedacht? Poknorn 

voor ‘popcorn’, maar toen was ik nog klein, hè? 

Denise verdient hiermee het Van Dale  

basiswoordenboek Nederlands.   

Gefeliciteerd, Denise!
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ruggespraak@onzetaal.nl
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‘Knokpartij smet op geweldige 
vechtavond’

De Stentor

Politie neemt hond mee na urenlang blaffen
Eindhovens Dagblad

Trump prees de media  
die het nieuws net als 
hem niet vertrouwen. 

NOS Teletekst

Het woord consessie 
komt niet in ons 
woordenboek voor.

Nieuwsbrief HP

Doelstelling van 10.600 zwaar 
gewonden in verkeer verder 
weg dan ooit

Rij-instructie.nl

Wie deze ochtend de weg op gaat moet oppassen, 
want de wegen zijn erg glad. (…) “We hebben 

al zeker tien auto’s in de sloot voorbij zien komen’’, 
zegt een woordvoerder.

BN/DeStem

Zorgverzekeraars CZ, Zilveren 
Kruis en Menzis steken 3 mil-
joen euro in de minidarmpjes 
van de Utrechtse hoogleraar 
Hans Clevers.

Skipr.nl

Marianne Zwagerman (...) 
trok vel van leer. 

MSN.nl

Bestuurder Volkswagen in VS opgepakt 
voor dieselschandaal

Nu.nl

Daarnaast wordt de uitschuifbare 
wapenstok in 2018 uitgerold. 

Nu.nl

Erasmus MC

De Bijenkorf

Fo
to

: M
ic

h
ae

l J
on

ke
r


