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Soms vragen ze naar mijn beroep. Wat doe jij voor de kost? Ik zeg dan meestal dat ik taalkundige ben. Dat is  
namelijk het eerlijke antwoord. Ik probeer er wel eens onderuit te komen met: ‘leraar’. Maar dat helpt zelden, want 
de volgende vraag is dan meteen: ‘Leraar voor welk vak?’. Taalkundige dus. Neerlandicus. Voorspelbaar is de reactie, 
want ik heb die al honderden keren meegemaakt: ‘Oei, dan mag ik wel op mijn woorden letten’.

In aanwezigheid van een leraar of een taalkundige moet je namelijk heel erg goed op je taal letten. Taal is iets om 
bang voor te zijn. Als er niemand in de buurt is, of enkel mensen die er ook niet veel van weten, ach, dan valt het wel 
mee. Eigenlijk zou je altijd op je taal moeten letten; eigenlijk. Maar dat gaat natuurlijk niet. Zodra er echter een  
taalkundige in de buurt is, slaat de schrik toe. Dan komt het erop aan. Niemand wordt graag aangezien voor een 
kluns, een brekebeen of een onnozelaar.

Ik weet niet hoe dit zo gekomen is. De toestand lijkt me in ieder geval allerminst vanzelfsprekend. En zeker niet 
gezond. Waarom zou je bang zijn voor je eigen taal? Daar is net zo weinig reden voor als schaamte voor je eigen 
lichaam. De een heeft een dikke neus, een ander flaporen, er zijn er met een heel dun nekje of met X-benen.  
Wel, dat is dan zo. En met taal is het niet anders gesteld. Absoluut geen reden om bang voor te zijn of je voor te 
schamen. De mensen zijn bang gemaakt. Hoe dat zo gekomen is, is een ander verhaal. Maar ‘t zou niet zo moeten 
zijn, volgens mij.

Nadat men mij iets gezegd heeft in de trant van: ‘Oei, dan mag ik wel op mijn woorden letten’, volgt vaak een vraag. 
‘Wat moet het zijn: misdaad tegen de mensheid of misdaad tegen de menselijkheid?’ Of: ‘Wat is er juist: ten enenmale 
of te enenmale?’ Of waar moet de klemtoon liggen in ebola? Is het ebola of ebola’. Enzovoort enzovoort, want het 
aantal mogelijke vragen is eindeloos. En het laat meteen zien wat een moeras de taal is voor veel mensen. Als je bij 
zowat elke regel twijfelt wat goed is, en voortdurend vreest voor een misstap, ja, dan vergaat het plezier in taal je 
wel. Dan is taal inderdaad een mijnenveld: bij elke foute stap kan er een bom ontploffen.

Dat is jammer. Niet alleen omdat veel mensen zich onnodig zorgen maken. Maar ook omdat ze, door bang te zijn, 
niet vrijuit spreken, en niet gewoon en gemakkelijk schrijven. Er ontgaat ze in hun tobberigheid trouwens ook veel in 
de taal dat boeiend is, fascinerend, vermakelijk.

Vandekerckhove is in staat om over taal te schrijven zonder de mensen bang te maken. Onbevangen, met een open 
oog voor interessante of leuke of geheimzinnige zaken laat hij alle hoeken van de taal zien. En dan nog zo simpel 
geschreven dat iedereen kan meedoen. Er zouden meer van zulke boeken moeten zijn.

Prof. dr. Joop van der Horst

WOORD VOORAF
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Dit boek is voor

de behanger
de charmezanger
de landbouwer
de Japanse steenhouwer
de rechter
de stierenvechter
de politicus 
zijn oudste zus
de wijnboer
de straathoer
de directeur
zijn chauffeur
de hotelier
zijn wijnleverancier
de slager 
zijn zwager
kortom iedereen
van De Panne tot Heerenveen

VOOR WIE IS DIT BOEK?

Taal is een stukje identiteit. Mensen zijn geboeid door 
wat ze zeggen, horen, lezen. Ze zijn ook benieuwd 
naar de systematiek achter menselijke communicatie. 
Die interesse is breed, los van leeftijd, gender, sociale 
achtergrond. Rechts is waar de duim links staat richt 
zich tot een breed publiek. Het boek wil aan de hand 

van 33 badinerende Tinten verwondering creëren, het 
onbekende achter het bekende tonen, de samenhang 
tussen ogenschijnlijk losse puzzelstukken ontrafelen. 
Het gebruik van taalkundige begrippen werd met opzet 
zeer beperkt gehouden, waar het kon zelfs helemaal 
vermeden. De toegankelijkheid primeert. In Tint Plus, 
de rubriek die elke Tint afsluit, lichten we een tip van de 
‘begrippensluier’. Wie meer uit dit boek wil halen, krijgt 
hier een insteek. We denken aan (toekomstige) leraren 
Nederlandse taal die hier een instap kunnen vinden 
voor hun taalbeschouwelijke lessen. We denken aan de 
leek, die graag een bondige introductie wil in de wereld 
van de taalkundige terminologie. Begrippen die in Tint 
Plus, of eerder zeldzaam in een Tint zelf aan bod komen, 
staan achteraan in een alfabetische lijst. 
In de taalkunde onderscheidt men meestal een tiental 
domeinen: de klank (fonologie), het woord (morfologie), 
de zin (syntaxis), de tekst, de betekenis (semantiek), 
de spelling (orthografie), het gebruik (pragmatiek), de 
sociolinguïstiek, de psycholinguïstiek en de historische 
taalkunde. Alle domeinen krijgen de nodige aandacht.  
In een aantal Tinten koppelen we taalgebruik direct 
aan literair Nederlands. De lezer kan Tint na Tint lezen, 
maar kan ook aan ‘domeinlezen’ doen. Op het einde 
van elke Tint staat een suggestie voor een ‘vervolgtint’.  
Dan kom je terecht bij een andere Tint die in hetzelfde 
of een direct verwant domein thuishoort. Uiteraard kan 
ook alles at random gelezen worden.

Veel leesplezier.
Veel taalplezier.

José Vandekerckhove
Oostende, 4 mei 2015
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Hier, daar, links, rechts, voor, achter …: het zijn een-
voudige woorden om een plaats in een ruimte aan te 
duiden. Op het eerste gezicht zijn het ook heel duidelij-
ke aanduidingen. 

De spreker maakt een denkbeeldige lijn vanuit de 
plaats waar hij zich bevindt. Zo staat de boom de ene 
keer voor en de andere keer achter de lantaarnpaal.

Anders is het als een voorwerp een eigen oriëntatie 
heeft zoals een auto. Waar de chauffeur zit, is de voor- 
kant van de auto, nooit de achterkant, los van de plaats 
waar de spreker zich bevindt. De passagiers op de ach-
terbank zitten steeds achter de chauffeur, nooit ervoor.

Je zit achter het stuur, achter de computer, achter de 
kassa, achter een bureau, achter de piano … als je 
actief bezig bent. 
Je zit voor de computer, de piano … als je niet actief 
bezig bent (Ik zit al een kwartier voor mijn computer, 
maar m’n gedachten zitten elders). Zo zit je ook voor 
de televisie omdat je passief kijkt. Maar wat als je op je 
computer tv-kijkt? Dan zit je nog steeds achter je com-
puter. En als je op je tablet tv kijkt? Het vaakst hoor je: 
‘Ik zit op mijn tablet’.

Over aanwijzende woorden

RECHTS IS WAAR DE DUIM LINKS STAAT
 1

Of is het toch complexer?

De boom staat voor de lantaarnpaal. 

Maar nu staat de boom plotseling achter de lantaarn-
paal. Hoe komt dat?
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 Lees ook TINT 2, 9, 19, 25.

•   deiktisch woord
•   deixis  

(persoondeixis, 
plaatsdeixis,  
tijddeixis)

Woorden zoals ‘hier, daar, dit, dan, nu, ik, jij …’ 
noemen we deiktische woorden, naar het Griekse 
deixis (aanduiding). Duiden ze een persoon aan 
(ik, jij, hun …), dan spreken we van persoondeixis. 
Daarnaast is er plaatsdeixis (hier, daar …) en  
tijddeixis (nu, gisteren …). Deiktische woorden 
verkrijgen hun betekenis door de context. Een zin 
als ‘Ik zie je hier morgen.’ bevat vier deiktische 
woorden en is zonder context vrij betekenisloos.

Het gebruik van ‘hier’ en ‘daar’ schept minder pro-
blemen. Het heeft volledig met het standpunt van de 
spreker te maken. Wat dicht bij de spreker is, is ‘hier’. 
Wat verder van hem is, is ‘daar’. 
Net zo gaat het eraan toe in de volgende conversatie: 
een zwartharig jongetje vraag aan zijn blonde vriendje 
dat aan de overkant van de straat staat: ‘Hoe kom ik 
aan de overkant?’, waarop het blonde jongetje antwoordt:  
‘Maar, jij staat toch al aan de overkant.’

Ook een tricky paar is rechts en links. Enige duidelijk- 
heid is onder bepaalde omstandigheden cruciaal, zoals 
voor de chirurg die het linkerbeen van zijn patiënt moest  
amputeren en per vergissing het rechterbeen wegnam. 

Andere aanwijzende woorden betreffen niet de ruimte, 
maar personen.

Tim over Mia: ‘Ik heb haar gisteren gezien.’ 
Wim over Ria: ‘Ik heb haar gisteren gezien.’
Pim over Lia: ‘Ik heb haar gisteren gezien.’

‘Haar’ verwijst de ene keer naar Mia, dan weer naar Ria 
of Lia.

Mia over Tim: ‘Ik heb hem gisteren gezien.’
Ria over Wim: ‘Ik heb hem gisteren gezien.’
Lia over Pim: ‘Ik heb hem gisteren gezien.’

‘Hem’ kan Tim, Wim of Pim zijn. 

Woorden als ‘haar’ en ‘hem’ verkrijgen hun betekenis 
pas door de context waarin ze gebruikt worden.
Een derde groep woorden, niet plaats- of persoonaan-
duidend, maar tijdaanduidend maakt het klavertje drie 
compleet.
Als Tim bijvoorbeeld op 3 mei zegt dat hij Mia  
‘gisteren’ gezien heeft, dan was dat op 2 mei. Maar op 
4 mei heeft hij haar ‘eergisteren’ gezien, want ‘gisteren’ 
is dan 3 mei.
In Trier liep ik onlangs rond de middag voorbij een 
restaurant. Er hing een bordje: ‘Morgen weer open’.  
’s Avonds was het restaurant echter gewoon geopend. 
Het bordje hing er blijkbaar al van de dag voordien en 
werd pas in de namiddag verwijderd.

Een deur is een deur, een fiets is een fiets, maar ‘hier’ 
is niet altijd ‘hier’ en ‘rechts’ kan ‘links’ zijn of omge-
keerd. De enige zekerheid die de taalgebruiker dus rest, 
is dat rechts is waar de duim links staat.
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 2
BEAUTIFUL SOUP

Over impliciete communicatie

In de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig 
van de vorige eeuw organiseerde ik jaarlijks een negen-
daags internationaal schaaktornooi. Het moet 1985 of 
1986 geweest zijn, toen er op zekere dag aangebeld 
werd en er een wat verlopen, nooit eerder gezien indi-
vidu, voor mijn deur stond. De bezoeker maakte zich 
bekend als schaakgrootmeester Naumkin uit de Sov-
jet-Unie. De muur in Berlijn stond er nog en Russen 
konden toentertijd allesbehalve gemakkelijk hun land 
uit, ook al waren ze schaakgrootmeester. Naumkin 
was, zo bleek, met de trein op weg van Moskou naar 
Londen, waar hij het Lloyds Bank Open zou spelen. 
Die weg leidde – de Eurostar kwam er pas later – toen 
nog via Oostende, waar de ferry naar Dover je over 
het Kanaal bracht. Naumkin had in Oostende een paar 
uur tussentijd voor hij de ferry op moest. Hij maakte 
daarvan gebruik om mijn huis op te zoeken en meteen 
om mij een schriftelijke en ondertekende invitatie te 
vragen. Op basis daarvan kon hij een uitreisvisum 
aanvragen om een paar maanden later het toernooi in 
Oostende te spelen.

De man zag er me behoorlijk hongerig uit. Ik had verse 
groentesoep staan en vroeg aan Naumkin (hij sprak 
een beperkt Engels) of hij soep wilde. Hij slurpte de 
bol in een langgerekte teug leeg, stak hem begerig naar 
me uit en zei: ‘beautiful soup’. Ik had direct door dat hij 
niet mijn soep wilde prijzen (‘delicious’ was als woord 
beter op z’n plaats geweest), maar er gewoon meer 
wilde. Het ritueel herhaalde zich vier keer en mijn soep 
bleef ‘beautiful’ tot er niets meer in de kom overbleef.

Met andere woorden: grootmeester Naumkin had mij 
het ene gezegd (‘De soep is lekker.’), maar iets anders 
bedoeld (‘Geef me nog soep, ik heb honger.’).
Iets dergelijks doen we heel vaak als we communiceren. 
‘Ik heb het koud.’ kan betekenen: ‘Wil je het raam 

dichtdoen?’. ‘Ik heb de krant nog niet gelezen.’ kan een 
verborgen bevel zijn: ‘Geef me de krant eens!’. ‘Schat, 
ik heb hoofdpijn.’ hoort ook in deze rij thuis. Als  
mevrouw/meneer dit zegt, verlangt ze/hij niet dat  
je met een aspirientje komt aandraven.

Vaak legt een mens door zo’n indirecte manier van 
communiceren een suikerlaagje van beleefdheid boven- 
op zijn conversaties. In plaats van ‘Doe toch het raam 
dicht, man!’, verkiezen we meestal een sociaal meer 
convenabele vorm zoals ‘Wil je het raam dichtdoen?’ of 
‘Zou je asjeblieft het raam willen dichtdoen?’, of zoals 
net aangehaald het indirecte ‘Ik heb het koud’, waarbij 
we de interpretatie aan de gesprekspartner overlaten.
Het beleefde toefje hoeft er weliswaar niet altijd bij, 
zoals in de volgende situaties. 

Je bent enigszins verstrooid en staat met je auto voor 
het rode licht te wachten. Het licht springt op groen.  
Je merkt het niet meteen. Je vrouw zegt: ‘Het is groen.’, 
waarop je, hoewel je perfect weet wat ze bedoelt, ‘een 
kikker’ antwoordt.
Of je hebt bezoek dat maar blijft ‘hangen’ en je vraagt 
hun: ‘Zijn jullie dan niet moe?’ (Een iets brutalere  
variant is luidop tegen je vrouw te zeggen: ‘Kom, schat, 
we gaan slapen, zodat ons bezoek naar huis kan’.)

Twee anekdotes om af te ronden.
Alcohol drinken op een schip is voor de bemanning 
absoluut not done. Kapitein Kajuit van fregatschip 
La Coquille merkt op een zekere avond dat matroos 
Vaarwater te diep in het glas heeft gekeken. Hij schrijft 
in het logboek: ‘Matroos Vaarwater was vanavond 
dronken.’ Matroos Vaarwater loopt de volgende dag 
wacht en per toeval ziet hij het openliggende logboek. 
Hij trekt zijn stoute schoenen aan, neemt een pen en 
schrijft: ‘Vanavond was kapitein Kajuit niet dronken.’
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 Lees ook TINT 1, 9, 19, 25.

• implicatuur
• pragmatiek
• taalhandeling

Een taaluiting kun je niet los zien van de context 
ervan. Wanneer je communiceert, impliceer je 
meestal ook iets, maak je iets duidelijk zonder het 
letterlijk te zeggen. Dit noem je de implicatuur  
(de ‘onzichtbare bedoeling’). Wat je doet door 
middel van taal (bijvoorbeeld een verzoek doen, 
hulp aanbieden, feliciteren …), hoe je sociaal  
handelt met taal, noem je een taalhandeling.  
Taalhandelingen worden bestudeerd in de  
pragmatiek.

In De stof van het denken doet Steven Pinker het hilari-
sche verhaal (echt gebeurd of urban legend?) dat zich 
op het vliegveld Stapleton, USA afspeelde. Een druk 
bezette vlucht werd geannuleerd en een vrouwelijke 
luchthavenbeambte was de gestrande reizigers op-
nieuw aan het boeken. Een boze passagier die eerder 
achteraan in de rij stond, baande zich een weg naar de 
balie en zei: ‘Ik moet deze vlucht hebben en het moet 
eerste klas zijn.’ De beambte antwoordde: ‘Het spijt 
me meneer, maar ik moet eerst de mensen helpen die 
voor u zijn.’ De passagier werd nog bozer en vroeg: 
‘Hebt u wel enig idee wie ik ben?’ Daarop pakte de 
beambte haar microfoon en riep om: ‘Kan iemand 
helpen? We hebben hier een passagier bij de balie die 
niet weet wie hij is’. Woedend riep de man: ‘Fuck you’, 
waarop de vrouw antwoordde: ‘Het spijt me, meneer, 
maar ook daarvoor zult u in de rij moeten staan.’
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ALS EEN LEEUW IN EEN KOOI
Over bijvoeglijke naamwoorden

Al eens in Groningen geweest? Neen? Je weet niet wat 
je mist. Niet overtuigd? Lees maar wat je op toerisme.
groningen.nl vindt. Let vooral op de woorden in vetjes.

Groningen

De beste binnenstad, de leukste studentenstad en de 
meest fietsvriendelijke stad: Groningen is het allemaal. 
Groningen biedt dagjesmensen, toeristen en winkelend 
publiek alles wat je van een stad mag verwachten en is 
het culturele hart van de provincie. De Grote Markt is 
het bruisende centrum van Groningen, met het histori-
sche Goudkantoor, de gezellige Vismarkt en de  
Herestraat met aan de kop ervan het Waagcomplex 
waar je lekker kunt shoppen. Groningen heeft een enorm 
cultuuraanbod. De horeca kent geen sluitingstijd. De 
vele uitgaansgelegenheden maken Groningen tot een 
leuke en gezellige plek om een avondje te stappen. Voor 
iedereen is een smaakvolle eetgelegenheid te vinden.

103 woorden waarvan er 12 (11,7%) bijvoeglijke 
naamwoorden zijn. En dan laat de schrijver nog enkele 
gelegenheden liggen. 

Wat dacht je van ‘het stijlvolle Waagcomplex’ en ‘de 
veelzijdige horeca’ (13,4%)? Een voetballer die een 
dergelijke open kans mist, wordt direct naar de bank 
geroepen. 
‘De vele uitgaansgelegenheden maken Groningen tot  
leuke, vrolijke, toffe, onvergelijkbare en onovertref- 
bare plek om een avondje te stappen’ (‘gezellige’ dat al  
hoger in de tekst voorkomt, vervangen we door ‘vrolijke’), 
had de score zelfs op 17% gebracht en meteen ook 
5,3% meer toeristen naar Groningen gelokt.

Bijvoeglijke naamwoorden zijn eigenschapswoorden. 
Ze duiden aan wat iets of iemand is. De plek is leuk, 

het cultuuraanbod is enorm, de Vismarkt is gezellig … 
Je kunt uiteraard moeilijk zeggen dat een eetgelegen-
heid smaakvol is. ‘Voor iedereen is er een eetgelegen-
heid te vinden met smaakvolle gerechten’, was een 
plausibel alternatief geweest.

Een dergelijk ‘afwijkend’ gebruik van bijvoeglijke naam-
woorden komt trouwens wel vaker voor. Twee voor-
beelden uit de krant: ‘De Franse bereidwilligheid om 
aan het plan mee te werken is verrassend groot’, waar 
natuurlijk ‘de bereidwilligheid van de Fransen’ wordt 
bedoeld, en ‘Jeugdige (???) overmoed bij zestigplussers’.

Bijvoeglijke naamwoorden zijn lenige woorden. Je kunt 
de meeste ervan kneden, boetseren (een oud huis, de 
oude fiets, een oudere man, mijn oudste zoon). Ze zijn 
ook verleidelijk. Ze wekken de indruk dat wat je zegt of 
schrijft beter wordt, meer body krijgt, minder kaal is.

Voltaire dacht daar anders over. Hij beschouwde het 
bijvoeglijk naamwoord als de vijand van het zelfstandig 
naamwoord. En dat in een taal die een veel grotere 
natuurlijke neiging tot bijvoeglijke naamwoorden heeft 
dan het Nederlands (bijvoorbeeld centre sportif, vélo 
pliant of vélo pliable, eau potable, jour férié voor sport-
centrum, vouwfiets, drinkwater en feestdag).
We willen Voltaire toch maar beperkt bijtreden. Met 
mate bijvoeglijke naamwoorden gebruiken kan zeer 
nuttig zijn, bijvoorbeeld om te identificeren. ‘Leg de 
parkeerkaart in de rode auto.’ is, in de veronderstelling 
dat daar ook een zwarte en blauwe auto van hetzelfde 
gezin staan, duidelijker dan ‘Leg de parkeerkaart in de 
auto.’ ‘Leg de parkeerkaart in de kleine, nieuwe, leuke, 
rode auto.’ is dan echter weer van het goede te veel.
Bijvoeglijke naamwoorden kunnen ook heroïek en  
nationalistische gevoelens oproepen. Zo houdt  
Hendrik Conscience in De Leeuw van Vlaanderen 

 3
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 Lees ook TINT 13, 16, 18, 26, 33.

• adjectief
• comparatief
• superlatief
• verbuiging

Een bijvoeglijk naamwoord of adjectief duidt naar 
betekenis (semantisch) over het algemeen een 
eigenschap aan van een vergezellend zelfstandig  
naamwoord. De meeste adjectieven kunnen ver- 
bogen worden. Ze kunnen een verbuigings -e  
of -s krijgen (een mooie fiets, iets moois) en heb-
ben trappen van vergelijking: een vergrotende trap 
of comparatief (mooier) en een overtreffende trap 
of superlatief (mooist).

(1838) de lawine van bijvoeglijke naamwoorden een 
paar honderd bladzijden vol.

Alles viel voor de pletterende hamer van de gulden 
ridder, en achter zijn paard bleef in vijandelijke scharen 
een ijdel spoor gelijk het zog dat een zeilend schip na 
zich laat; in dier voege, al wat hij treffen kon overhoop 
smijtende, kwam hij met wonderlijke snelheid tot bij  
de benden, welke tegen de Leie gedreven waren. 
(10,7%).

In literaire communicatie is de tolerantie trouwens 
duidelijk hoger dan in zakelijke communicatie. Niet 
verwonderlijk. Er is dan ook een grote roerganger. De 
eerste liefhebber van bijvoeglijke  naamwoorden was 
Homerus (800-750 voor Christus) die de Ilias bevolkte 
met personages zoals de snelvoetige Achilles, de  
uilogige Athene, de stralende Odysseus en de helm-
boswuivende Hektor.

Minder nobel gebruik heb je o.a. als je sprookjesgewijs 
bijvoeglijke naamwoorden gebruikt om jonge kinderen 
een getroebleerde slaap te bezorgen.

In een heel groot en donker bos woonde een verschrikke-
lijk monster dat elke dag een oud en tandeloos vrouwtje 
verorberde, daarna met volle maag een dikke en lang-
zame boer liet en zich vervolgens een weg baande door 
doornige struiken en stekelige varens op zoek naar brave 
en onschuldige kinderen. (24,5%)

Bijvoeglijke naamwoorden, ja dus, maar met mate. 
Trop c’est trop, behalve dan in smartlappen of levens-
liederen. Daar mochten er best wat meer zijn. Een 
bepaalde Vlaamse charmezanger zingt nogal sec de 
volgende frasen over iets wat nochtans heel dramatisch 
is: ‘Als een leeuw in een kooi, aan wanhoop ten prooi.’ 
Wedden dat ‘Als een briesende leeuw in een gietijzeren 
kooi, aan verschroeiende wanhoop ten prooi’ platina 
had opgeleverd.
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 4

Over spelling

ZOEVEN

In 1646 schreef P.C. Hooft in een brief aan zijn zoon 
Arnout: ‘Ghy doolt dikwijls in ‘t spellen van uw  
Neederduitsch. Let op het mijne; en volght ‘t.’
Sindsdien houdt het niet meer op. Om de paar 
maanden lamenteert een krant ergens te lande over de 
belabberde spellingvaardigheden van meestal jonge 
mensen. Leraren en docenten staan aan de klaagmuur. 
Hun onophoudend geweeklaag snijdt door merg en 
been. Vooral dt-fouten blijven rode balpennen en 
stigmata oproepen. Ze drijven leraren tot wanhoop, 
veroorzaken slapeloze nachten en doen in tijden van 
examens hun suïcidale neigingen pieken.
Nochtans … werkwoorden correct spellen is een fluitje 
van een cent. 

Je vervoegt gewoon ‘moeilijke’ werkwoorden zoals je 
‘gemakkelijke’ werkwoorden vervoegt. Neem bijvoor-
beeld het ‘gemakkelijke’ werkwoord ‘werken’ (je moet 
echt al erg je best doen om dit werkwoord fout te ver-
voegen). We focussen op de tweede en derde persoon 
enkelvoud.

 stam uitgang
jij, je werk t
- werk (jij, je)
hij, zij werk t

Je doet nu hetzelfde met ‘antwoorden’.

 stam uitgang
jij, je antwoord t
- antwoord - (jij, je)
hij, zij,  antwoord t

Niet moeilijk, toch? Wees echter op je hoede voor  
voetangels en klemmen. Dicteeontwerpers met school- 
frikallures zetten je graag op het verkeerde been. In een 

zin als: ‘Antwoordt je vader op haar brief?’ (‘je vader’ is 
het onderwerp), schrijf je wel degelijk een -t, maar niet 
in: ‘Antwoord je op haar brief?’ (‘je’ is onderwerp).

Ook bij werkwoorden van Engelse herkomst zoals 
‘deleten’ ga je op dezelfde manier te werk.

 stam uitgang
jij, je delete t
- delete - (jij, je)
hij, zij delete t

Hoe zit het vervolgens met voltooide deelwoorden,  
de werkwoordvormen die je met ‘hebben’ of ‘zijn’  
combineert? Is het ‘ik heb verzorgd’ of ‘ik heb verzorgt’?  
Is het ‘ik heb beweert’, ‘ik heb beweerd’ of misschien 
zelfs ‘ik heb beweerdt’? 

Ook dit is behapbaar. Als uitgang komt -dt hier nooit 
voor en als je twijfelt tussen -d of -t, kun je de werk-
woordvorm gewoon verlengen. ‘Verzorgde’ levert dan 
‘verzorgd’ op en ‘beweerde’ leidt tot ‘beweerd’.

Wellicht herinner je je uit de basisschool nog de regel 
van ’t kofschip (of ’t fokschaap). Als de stam van het 
werkwoord eindigt op een klank van ’t kofschip schrijf 
je bij het voltooid deelwoord een -t (soort zoekt soort), 
anders een -d.

Enkele voorbeelden
werken:  werk (je hoort als laatste klank een /k/, een 

klank van ‘t kofschip) ➺ ik heb gewerkt
hopen:  hoop (je hoort een /p/) ➺ ik heb gehoopt
mixen: mix (je hoort een /s/) ➺ ik heb gemixt
spelen:  speel (je hoort een /l/, die niet tot ’t kofschip 

behoort) ➺ ik heb gespeeld
… 
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•  analogie
•  infinitief
•  stam
•  uitgang

 Lees ook TINT 14.

De infinitief van een werkwoord (bijvoorbeeld 
kijken) bestaat uit een stam (kijk) en een uitgang 
(-en). Analogie is een goede spellingstrategie om 
werkwoorden correct te spellen in de onvoltooid 
tegenwoordige tijd. Om uit te maken of je bij het 
voltooid deelwoord een -t of een -d schrijft, verleng 
je het voltooid deelwoord (gespeeld, want gespeel-
de, gekookt, want gekookte).

De vervoeging van werkwoorden wordt dus gedragen 
door de logica. Ze is leerbaar en in wezen niet eens 
moeilijk. Er zijn voorwaar zaken in de Nederlandse 
spelling die minder op mijn begrip kunnen rekenen. 

Voor 2005 schreven we ‘zoëven’ (met trema of deel- 
teken). Sinds 2005 schrijven we ‘zo-even’ (met koppel-
teken). Om te begrijpen waarom moet je als taalgebrui-
ker al het onderscheid kennen tussen een afleiding en 
een samenstelling. 

Nederlandstaligen zijn in de ogen van spellingcommis-
sies blijkbaar oenen. Zonder het woordteken (hier een 
koppelteken) zouden Nederlandstaligen volgens de 
commissies bij deze ‘klinkerbotsing’ gegarandeerd in 
de fout gaan en ‘zoeven’ lezen. 

Duitsers zijn blijkbaar smarter. Geen enkele Duitser 
behoeft een woordteken om ‘soeben’ juist te lezen. 

Wedden dat Nederlandstaligen ook zonder woordteken 
‘ruine, naapen, en financiele’ correct zouden lezen (nu 
moet je ruïne, na-apen en financiële spellen), net zoals 
Duitsers dat zonder moeite met Ruine, Klimaanlage en 
finanzielle doen.

Met andere woorden: weg met die rommel. We redden 
het hier ook wel zonder deelteken of koppelteken.
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Een tijd geleden was ik aan het fietsen door Nederland. 
Leuk fietsland met goede fietspaden, waarlangs het 
vol paddenstoeltjes staat die je heel adequaat vertellen 
waar je allemaal heen kunt. Het was warm en ik had 
ontzettend zin in een pompelmoes. Toeval wilde dat ik 
langs een fruitzaak passeerde in een middelgroot dorp 
en daar zag ik hem liggen, in volle ornaat, de pompel-
moes die mijn dorst zou lessen. 

Ik steeg van mijn stalen ros, spoedde mij naar binnen 
en bestelde met nauwelijks verholen pret een pompel- 
moes. Ik kreeg echter meteen een dreun voor mijn 
raap. ‘Hebben we niet, meneer’, zei de winkelier. Ik 
keek hem ongelovig aan. Hij had natuurlijk direct 
gehoord dat ik uit Vlaanderen kwam. Ik fantaseerde: 
hij had ooit nog een lief gehad in Vlaanderen. Hij was 
smoor op haar, wilde voor haar zelfs zijn toen pas 
opgestarte zaak in de steek laten, maar ze had hem 
de bons gegeven en was gaan lopen met een andere 
Nederlander, iemand uit Vinkeveen.

Nadat ik mijn eerste verbouwereerdheid overwonnen 
had en mijn eigen fantasie als fictie geklasseerd had, 
zei ik: ‘Maar, meneer, kijk daar liggen ze, zes stuks zelfs 
en ik vraag u er maar eentje van’.
Nu was de man uit zijn lood geslagen. ’Nou’, zei hij, 
‘als u grapefruit bedoelt, meneer, daar heb ik er inder-
daad zes van’. Ik ken voldoende Engels om te weten 
dat grapefruit pompelmoes betekent, maar wist niet 
dat grapefruit in Nederland de hedendaagse gebruike-
lijke naam is voor wat wij in Vlaanderen pompelmoes 
noemen.

Ik kon mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. Ze was 
zelfs groter dan mijn dorst. Ik liet de grapefruit/pompel- 
moes nog even in de zon rijpen, nam mijn smartphone 
en ging benieuwd kijken op de etymologiebank.

Ik las dat de herkomst van ‘pompelmoes’ onduidelijk 
is, maar dat het eventueel zelfs een woord van Neder-
landse oorsprong zou kunnen zijn. Daarvoor spreekt 
dat het woord in verschillende Europese talen uit het 
Nederlands ontleend is, o.a. in het Engels als (verouderd) 
pompelmoose, in het Frans als pamplemousse en in het 
Duits als Pampelmuse.
Verder las ik dat grapefruit de naam is voor een vrucht 
die oorspronkelijk een kruising is van de in Nederland 
al veel langer bekende veel grotere pompelmoezen 
en de zoete sinaasappel. Het artikel sloot af met de 
opmerking dat pompelmoes nu nog in het Belgisch- 
Nederlands en het Surinaams-Nederlands het gewone 
woord is voor grapefruit.

Naast mij in de zon lag dus een vrucht die ik pompel-
moes noemde, maar die eigenlijk te klein was om een 
pompelmoes te zijn en daarom een grapefruit was. 
Alleen was dat niet zo in de variant van het Nederlands 
die mijn moedertaal is. 
Er zijn wel meer van die dingen die we in Vlaanderen 
anders noemen dan in Nederland.

Nu de Rode Duivels meer en meer de evenknie worden 
van Oranje had het volgende bericht kunnen verschijnen 
in een Vlaamse krant:
‘Wie gedacht had dat Oranje de Rode Duivels weg 
zou spelen, sloeg duidelijk de bal mis. De Rode Duivels 
domineerden de wedstrijd en speelden de pannen van 
het dak. Uiteindelijk wonnen de Belgen dubbel en dik 
verdiend.’

In een Nederlandse krant van diezelfde dag had  
kunnen staan:
Wie gedacht had dat Oranje de Rode Duivels weg zou 
spelen, sloeg duidelijk de plank mis. De Rode Duivels 
domineerden de wedstrijd en speelden de sterren van de 

Over taalvariatie

POMPELMOES HEBBEN WE NIET
 5
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 Lees ook TINT 24, 28, 29.

•  Belgisch-Nederlands
• Nederlands-Nederlands
• Standaardnederlands
• taalvariatie
• taalvariëteit

Het Nederlands kent heel wat variëteiten. Er zijn 
dialecten, regiolecten, sociolecten, groepstalen en 
noem maar op. Het Standaardnederlands is net 
als de andere taalvariëteiten, zelf ook een variëteit. 
Geografische taalvariatie binnen de standaardtaal 
is duidelijk merkbaar tussen België en Nederland 
(bijvoorbeeld pinpas en bankkaart, grapefruit en 
pompelmoes).

hemel. Uiteindelijk wonnen de Belgen dubbel en dwars 
verdiend.’

Niet zo lang geleden nog verscheen er een artikel in De 
Volkskrant van de hand van Onno Kleyn. Het ging over 
Dagelijkse kost, de kookboekenreeks van de populaire 
Vlaamse tv-kok Jeroen Meus. Kleyn bestempelde ‘het 
vermakelijke boek’ als ‘zo goed als onbruikbaar in Ne-
derland’. Hij had liever een aparte druk voor Nederland 
gezien waarin bijvoorbeeld zwarte pens en scampi 
vervangen werden door bloedworst en gamba.

En een lezer van Taalschrift kwam naar aanleiding van 
het nummer 100 ervan tamelijk militant uit de hoek. 
‘Kunt u er de hoofdredacteur (een Vlaming) even op 
wijzen dat wij met correcte taal bezig zijn, niet met 
Belgisch-Nederlands. Welke Belgische tekst ik ook be-
gin te lezen, na een paar woorden struikel ik over een 
taalfout. Luister ik naar de Vlaamse televisie (meestal 
zet ik het geluid af bij het zappen), dan hoor ik na een 
paar woorden een taal- of uitspraakfout. Belgen praten 
al gebrekkig Nederlands sinds Willem Weg Was.’
 
Zo’n visie druist lijnrecht in tegen het standpunt dat 
het ‘Belgisch-Nederlands’ en het ‘Nederlands-Neder-
lands’ twee vol- en evenwaardige varianten zijn van de 

standaardtaal die bestaat uit alle woorden, uitspraak-
vormen en constructies die in het hele Nederlandstalige 
gebied gebruikt worden. Taalunieversum brengt dit op 
taaladvies.net mooi in beeld.

Anekdotisch is het voorval met auteur Eriek Verpale. In 
zijn debuut Alles in het klein schreef hij over de periode 
toen hij in een megadancing ‘buitenwipper’ was. Zijn 
toenmalige redacteur Benno Barnard wees hem erop 
dat in Nederland een ‘buitenwipper’ iemand is die 
buiten de deur neukt. Barnard stelde als alternatief 
‘uitsmijter’ voor, wat Verpale dan weer afwees omdat 
hij ‘niet als eiergerecht in een dancing wilde werken’.
En nu we het toch over vleselijke lusten hebben. In een 
Belgisch-Nederlands huwelijk is enige duidelijkheid 
over de betekenis van ‘poepen’ best noodzakelijk.

Standaardtaal
(in het hele taalgebied)

appel
van een mug een olifant maken

mooi
echter
maar

...

Geen standaardtaal
blaffeturen

astreen
Hun hebben goed gespeeld

boozen
...

Standaardtaal
in België

bankkaart

Standaardtaal
in Nederland

pinpas
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Leentje leerde Lotje lopen langs de lange Lindenlaan
Maar toen Lotje niet meer wilde lopen
Liet Leentje Lotje staan in de lange Lindenlaan!

Zo gaat (of loopt) een kinderrijmpje. Een ander gaat zo:
Wie weet waar Willem Wever woont? 
Willem Wever woont wijd weg.
Wie weet waar Willem Wouter woont?
Willem Wouter woont wijd weg.
Wie weet wat Willem Wouter weeft?
Willem Wouter weeft witte warme wollen  
winterwanten.

De stijlfiguur waarbij een aantal gelijke beginmede-
klinkers elkaar opvolgen, op school leerden we hem 
‘stafrijm’ noemen, is zeer populair. Striptekenaars  
lusten er in ieder geval pap van. Een paar voorbeelden 
van albumtitels uit de Suske-en-Wiskereeks: De brullen-
de berg, De snorrende snor, De briesende bruid,  
De malle mergpijp. 

Een van de bekendste voorbeelden van stafrijm heeft 
een politieke achtergrond. Tijdens de Belgische Opstand 
werden in Brussel in de zomer van 1830 ‘de 3x4 W’s’ 
op muren geschilderd: 
Wij Willen Willem Weg 
Wilde Willem Wijzer Worden 
Wij Wilden Willem Weer 

Vanwaar die populariteit van stafrijmen? Rijm, ook 
stafrijm, verlevendigt in het algemeen een tekst, maakt 
hem onthoudbaar, klankrijk, muzikaal, scandeerbaar …  
Het is dan ook logisch dat de reclamewereld zeer 
graag gebruikmaakt van rijm. Niet alleen van eindrijm: 
De smaak is raak (voor Stimorol chewing gum) of  
Verse pasta en daarmee basta (bij Albert Heijn), maar 
evenzeer van stafrijm. Bij Albert Heijn zijn de producten  

‘fris en fruitig’, ‘voordelig vers’ of zelfs ‘cool als 
clooney’. Het bekendste voorbeeld van commercieel 
gebruik van stafrijm is met voorsprong Heerlijk helder 
Heineken. Deze slogan gaat bij wijze van spreken al 
eeuwen mee en is in het collectief geheugen van  
Nederlanders en Vlamingen gegrift, met dit verschil 
dat deze laatsten de voorkeur geven aan Jupiler  
(Mannen weten waarom).

Waarom is die slogan Heerlijk, helder Heineken zo  
succesvol? Hij bevat een drieslag, een stijlfiguur die uit 
de retorica in de Oudheid stamt. Een drieslag bestaat 
uit drie zinnen, woorden of klanken die herhaald 
worden om naar een applaus toe te werken. Vervang 
‘applaus’ door ‘verkoop’ en de commerciële relevantie 
van deze stijlfiguur wordt duidelijk. Een slogan of slag-
zin wordt in de reclamewereld trouwens een pay-off 
genoemd. Reclame is duur, elke centimeter beschikbare 
ruimte, elke seconde kost geld. De boodschap moet 
direct aanslaan en literaire vormen blijken hierbij dus 
commercieel goed te functioneren.

In de literatuur zelf zijn er tal van voorbeelden van het 
gebruik van stafrijmen. Boerecharleston van Paul van 
Ostaijen begint zo:
Tulpebollen bolle tulpen tulpetuilen
rozetuilen
boererozen boerewangen boerelongen
boerelongen ballen wangen
ballen bolle bekkens
bugel en basson - o hop!

Ook in uitdrukkingen, zegswijzen enz. bedient het  
Nederlands zich graag van stafrijmen, zoals blijkt  
uit het begin van het volgende meeslepende  
mysterieuze minimoordverhaal.

Over alliteraties

LEENTJE LEERDE LOTJE LOPEN
 6
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 Lees ook TINT 7, 8, 11, 15, 22.

• alliteratie
• stafrijm

Alliteratie of stafrijm is een vorm van rijm waarbij 
van woorden die in elkaars nabijheid staan de 
beginmedeklinkers van beklemtoonde lettergrepen 
gelijk zijn.

Het lamentabele leven van Mia Mijlemans

Het leven van Mia Mijlemans stak vol kommer en kwel. 
Ze droomde ervan ooit in pracht en praal te leven, maar 
daarvoor moest ze paal en perk stellen aan de ellende 
waarin ze zich willens nillens week na week moest  
wentelen. Ze verkocht al haar stripalbums van Piet 
Pienter en Bert Bibber, de partituur van ‘k Heb de zon 
zien zakken in de zee en het waardevolle Boekenweek- 
geschenk van 1950 ‘Mario of de lotgevallen van een  
miezerige Madrileense malloot’. Met de opbrengst  
daarvan kocht ze een donkerblauwe dolk van het  
Mexicaanse merk ‘Damocles’.
Mia Mijlemans had kind noch kraai, zodat ze zich 
zonder blikken of blozen kon concentreren op haar 
verwerpelijk voornemen om de brave burgemeester van 
Zwevegem, die elke zondag in zijn zwierige zwembroek 
zeven kilometer ging zwemmen van kant te maken. 
Nog even en alles was in kannen en kruiken. Dat was voor  
haar klaar als een klontje. Ze wilde alleen nog even de 
intrigerende zin ‘Toentomatentomatentomatentovrat’ * 
ontcijferen.

Leuk zijn ook de op stafrijm gebaseerde ‘tongue  
twisters’ of ‘tongbrekers’ zoals
-  ‘De postkoetskoetsier poetst zijn postkoets met 

postkoetspoets’
-  ‘Wat was was voordat was gewassen was? Voordat 

was gewassen was, was was ongewassen was.’

-  ‘Knip de kapper knipt en kapt heel knap, maar Knap 
de knecht van Knip de kapper, knipt en kapt nog 
knapper dan Knip de kapper knipt en kapt.’ 

Tot slot nog een waarheid als een koe: 
‘Als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen 
vliegen achterna’. 

*  To en Tom aten tomaten, 
Tom at en To vrat.
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Je moet er al heel wat dienstjaren opzitten hebben om 
nog weet te hebben van De lachende kerk, de confe-
rence waarmee Fons Jansen begin van de jaren zestig 
van de vorige eeuw Nederland en Vlaanderen plat 
kreeg. Het was voor mij een eerste bewust contact met 
taalhumor. Een magistrale woordspeling van Jansen 
is me tot op vandaag bijgebleven: ‘De deken zei het 
kussen te laken’. 

De meervoudige betekenis van een woord of woorden, 
zoals in het voorbeeld van Jansen, ligt meer dan eens 
aan de basis van taalhumor. Onder andere in kranten-
koppen gedijt dit soort taalhumor goed, zij het dan dat 
het meestal de lezer is die lacht en niet de argeloze 
journalist.

Man schiet niet in knie
Ziekenhuizen snijden in personeel
Wasmachine rukt arm jongetje af
Heineken boert goed
Tijdelijk minder zomers

Een andere vorm van taalhumor ontstaat wanneer 
je een mix opdist van twee of meer talen zoals in het 
gedicht Rot Yong van John O’ Mill.

Rot Yong
A terrible infant, called Peter
Sprinkled his bed with a gheeter
His father got woost
Took hold of a cnoost
And gave him a pack on his meter.

Weer een andere vorm verkrijg je door spoonerismen 
te gebruiken. De Engelse dominee William Archibald 
Spooner (1844-1930) was befaamd voor het verwisse-
len van de (meestal) eerste letters van de woorden die 

hij uitsprak. Had hij Nederlands gesproken, dan had hij 
in het ‘Sprooie mookje van Koodrapje en de woze bolf’ 
ongetwijfeld zinnen geproduceerd zoals: 

Koodrapje woonde in een bonker dos in een harig kutje. 
Ze leefde van scheiten en gapen en kakte boekjes voor 
haar mootgroeder.

Ook foute samentrekkingen wekken de lachlust op.

Hij brak haar hart en zijn benen
Hij is door rood en spookgereden
Hij zette thee en over.
Hij stopte haar woorden en zijn pijp

Figuurlijke uitdrukkingen letterlijk opnemen werkt 
eveneens op de lachspieren. 
Bekend is het volgende gedicht van C. Buddingh’.

Grafschrijft
Hier ligt Gijs van Amerongen
In de grond geen kwade jongen.

Andere (onbedoeld) grappige voorbeelden hiervan 
vind je in de krantenkoppen:

Tennis in de lift
Liedjes op nieuwe album Willeke Alberti op haar lijf 
geschreven
Gratis parkeren op de helling

Ook spellingfouten kunnen een zeer hilarisch effect 
hebben.

Reuzenrat op kermis
Oplaatbare lampen
Hoe bereid je een paard?

Over taalhumor

PIL TEGEN KATER
 7
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 Lees ook TINT 6, 8, 11, 15, 22.

• homoniem
• homonymie
• taalhumor

Er wordt doorgaans een onderscheid gemaakt tus-
sen karakterhumor, situatiehumor en taalhumor. 
Taalhumor heeft te maken met grappig taalge-
bruik. Bij taalhumor speelt homonymie vaak een 
belangrijke rol. Homoniemen zijn woorden die 
sterk in betekenis verschillen, maar gelijk gespeld 
en uitgesproken worden (zoals ‘boeren’ in ‘Heine-
ken boert goed’). 

Er zijn nog wel meer middelen om humoristisch met 
taal om te springen, bijvoorbeeld als je
-  regels uit verschillende gedichten en/of liedjes  

combineert 
Zie de maan schijnt door de bomen 
O, als eieren zo groot

-  uitdrukkingen dooreenhaspelt  
via versa (via via en vice versa)

-  zinsdeelgrenzen troebel maakt 
Buur probeert vlammen in onderbroek te blussen

-  bestaande woorden vervormt 
Contador boog moederloos het hoofd 
Hij deed haar oneetbare voorstellen 
Ze had een bril met multivocale glazen 
Dit is een automatisch genegeerd e-mailbericht 
Eendenkroost uit grachten verwijderd 
Ambachterlijk roomijs

In Haarlem bestond er zelfs een snackbar die naast 
een nasihap een bambihap aanbood. Dierenrechten-
organisaties hebben daar een stokje voorgestoken. Nu 
wordt er weer gewoon bamihap verkocht. Verwarring 
ligt duidelijk alom op de loer. Zoals ook bij de man met 
vijf Siamese poezen die bij de apotheker om een pil 
tegen een kater vroeg. 
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Stadspromotie is een onderdeel van citymarketing. 
Stadspromotie heeft te maken met het imago van een 
stad. Logo’s en slogans dragen eraan bij om een stad 
een ruimere aantrekkingskracht te geven. Vaak maken 
slogans gebruik van de vele mogelijkheden die de taal 
biedt om sprankelend en beklijvend te zijn.

We gaan dit na aan de hand van een aantal slogans  
in Vlaanderen en Nederland. Een hele mooie is  
Harlingen heeft wad. De Friese stad Harlingen ligt  
aan de Waddenzee. Met een kleine kunstgreep veran-
der je dus ‘Harlingen heeft wat’ in ‘Harlingen heeft 
wad’.

Ook stafrijm doet het bijzonder goed. Enkele voorbeel-
den
In Vlaanderen

Tervuren/ Bonheiden: verrassend veelzijdig
Herselt: gastvrij en groen
Gingelom: gewoon genieten
Haaltert: beeldig en beeldrijk

In Nederland
Hengelo: Helemaal Hengelo
Houten: Bouwen, Binden, Bruisen
Winschoten: Roos in de regio
Ede: Ede verrassend veelzijdig
Meppel: Stad met stijl
Weert: Warm welkom in Weert
Emmen: eMMen Maakt Meer Mogelijk

Andere slogans mikken op eindrijm
In Vlaanderen

Kasterlee: Uw avontuur ligt in onze natuur
Houthalen-Helchteren: allemaal helemaal centraal

In Nederland
Lingewaard: Lingewaard is een bezoek meer  
dan waard

Oostmarsum: Puur, Natuur, Cultuur
Dordrecht: Hoe dichter bij Dordt, hoe groener  
het wordt!

In Utrecht vonden ze eindrijm blijkbaar te clichématig. 
‘Je vindt het pas echt in Utrecht’ werd er vervangen 
door ‘Utrecht te veel te leuk voor één dag’

Leuk zijn de slogans waarin een woordspeling verwerkt 
zit.
In Vlaanderen

Menen: Stad Menen, grensverleggend (Menen ligt 
op de grens met Frankrijk)
Aalst: Denderend Aalst (Aalst ligt aan de rivier de 
Dender)
Heusden-Zolder: Heusden-Zolder inspireert van H 
tot Z (variatie op van A tot Z)

In Nederland
Harlingen: Harlingen heeft wad
Olst-Wijhe: Een dijk van een gemeente (Olst-Wijhe 
ligt aan de IJssel)
Baarn: Vorstelijk Baarn (Van 4 september 1948 tot 
30 april 1980 was Baarn een koninklijke residentie. 
Koningin Juliana woonde toen op Paleis Soestdijk 
dat op het grondgebied van Baarn ligt).

Een zeldzame keer wordt de naam van de stad of regio 
als werkwoord gebruikt.
In Vlaanderen

Genk: Iedereen Genkt
In Nederland

Twente: Twente jezelf

Sommige Nederlandse steden mikken met hun slogan 
uitdrukkelijk op een internationaal publiek en kiezen 
resoluut voor het Engels

Arnhem: Made in [Arnhem]

Over slogans

HARLINGEN HEEFT WAD
 8
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 Lees ook TINT 6, 7, 11, 15, 22. 

• frame
• metafoor
• paradox
• slogan

Een slogan (ook wel slagzin, tag line of pay-off 
line genoemd) is een korte regel tekst waarmee 
in slechts enkele woorden een overtuigende en 
activerende boodschap wordt overgebracht. Een 
goede slogan is kort en gemakkelijk te onthouden. 
Vaak worden daartoe taalkundige middelen ingezet 
zoals alliteratie, eindrijm, contrast, paradox (een 
schijnbare tegenstrijdigheid) metafoor (een verge-
lijking zonder gebruik van een vergelijkend woord, 
bijvoorbeeld Westerlo: Parel van de Kempen) …

Delft: Creating history
Eindhoven: Leading in technology
Groningen: City of talent (‘Er gaat niks boven Gro-
ningen’ is de slogan van de provincie Groningen)
Roermond: That’s all you need

Alkmaar heeft een Nederlandstalige en een Engelstalige 
slogan:

Alkmaar Prachtstad 
Say Cheese, Say Alkmaar (Deze slogan refereert 
uiteraard aan Alkmaar als ‘kaasstad’).

Mooi gevonden is ook de slogan van Amsterdam  
‘I amsterdam’. Als je die slogan googelt, kun je zien 
hoe die overal op zeer creatieve manier in het stads-
beeld opduikt.
 
Slogans zijn ook wel eens opgebouwd op een schijnbare 
tegenstrijdigheid of een tegenstelling.
In Vlaanderen

Zonnebeke: Zonnebeke, waar de toekomst een ver-
leden heeft (De slogan refereert aan de strijdtonelen 
die er in de Eerste Wereldoorlog plaatsvonden).

In Nederland
Brielle: Stad van toen, sfeer van nu 

Barendrecht gaat dan weer voor een ‘drieslag’:
Samen wonen, Samen werken, Samen leven.

Slogans spelen meer dan eens de ligging van de stad of 
gemeente uit. Daarbij schuwen ze de beeldspraak niet. 
In Vlaanderen

Westerlo: Parel van de Kempen
In Nederland

Leudal : De tuin van Limburg

Een Nederlandse blogger heeft helemaal geen hoge 
pet op met de kwaliteit van de slogans:
‘De meeste slogans zijn hopeloos nietszeggend.’ 
Ik ben tot meer mildheid bereid. Op vlak van taal valt 
er tussen de slogans best iets moois te sprokkelen.  
Bovendien is een slogan een frame. De verbeelding 
wordt aan het werk gezet. In Emmen ben ik nog nooit 
geweest. Maar ‘eMMen Maakt Meer Mogelijk’.  
Misschien Moet ik eMMen Maar eens op een  
MaandagMorgen saMen Met Mijn Moeder bezoeken.
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Twee keer smalltalk om te beginnen.

Anita: Goeie morgen, hoe maakt u het?
Barbara: Fijn hoor, dank u wel.
 
Anton: Alweer regen. Het houdt maar niet op.
Bert: Inderdaad niet. Deze augustus is wel zeer nat.
Anton:  Ik vermoed zelfs een van de natste van de  

voorbije twee decennia.
Bert: Wellicht blijft het de hele namiddag regenen.

Korte gesprekken zoals deze spelen zich in gelijklopen-
de vorm duizenden keren per dag af in Vlaanderen 
en Nederland. Ze dienen om te socializen, om niet 
te doen alsof de ander een schim is, om vervelende 
stiltes (je staat met een onbekende samen in een lift 
die van 1 naar 27 moet) op te vullen, om …

Dergelijke gesprekken zijn zeer eenvoudig van structuur 
en toch is het de moeite waard om na te gaan hoe ze 
verlopen.

Neem nu het gesprek tussen Anton en Bert. Anton zegt 
iets over de concrete situatie op een bepaald moment 
op een bepaalde dag. Bert gaat iets verder. Hij breidt 
het gegeven uit tot de gehele maand. Daarop gaat An-
ton nog een stukje verder, een paar decennia zelfs. Bert 
tenslotte brengt het gesprek weer op het niveau waarop 
het startte (het zal de hele namiddag regenen).

Deze conversatie is typisch voor wat in vele conversa-
ties gebeurt. Conversaties lijken vaak op een harmonica. 
Ze verlopen wisselend op een hoger liggend (abstrac-
ter), gelijklopend of lager liggend niveau (concreter).

Ook het onderstaande gesprek tussen Robin en Eden, 
twee voetbalfanaten gaat op en neer van lager naar 

hoger en omgekeerd of blijft een tijdje op hetzelfde 
niveau hangen.

Robin: Barcelona heeft toch een fantastisch team. 
Eden: Inderdaad, en Real Madrid ook. 
Robin: Ik vind de hele Spaanse competitie beresterk. 
Eden: Ja, die kan beslist met de Engelse concurreren. 
Robin:  Als je een Messi of Ronaldo in je rangen telt, dan 

weet je het wel.
Eden: Of een Van Persie of Hazard.
Robin:  Belgische en Nederlandse teams hebben het geld 

niet om dergelijke spelers aan te trekken.
Eden:  Klopt, Praet , Denswil… en noem maar op. Dat 

scheelt toch een slok op een borrel. Die moeten 
nog heel veel leren. 

Robin:  En dat straalt natuurlijk op de hele competitie 
af. België en Nederland kunnen nooit het niveau 
van Spanje, Engeland of Duitsland halen. 

Het gesprek tussen Anita en Barbara in de inleiding is 
dan weer typisch voor een miniconversatie die uit twee 
uitingen bestaat, waarbij de woorden van de tweede 
spreker direct afhankelijk zijn van de woorden van de 
eerste (‘afhankelijke paren’). Bovendien verloopt de in-
teractie daarbij volgens vastgelegde types, bijvoorbeeld  
op een begroeting volgt een wedergroet.

Voorbeelden van dergelijke miniconversaties:

Eerste spreker Tweede spreker
Begroeten:  Begroeten:  
A: Hallo!  B: Hi!
Excuses aanbieden:  Excuses accepteren:
A:  Ik excuseer me B: Oké, geen probleem. 

daarvoor.
Afscheid nemen:  Afscheid nemen:
A: Tot ziens. B: Bye bye.

Over de structuur van gesprekken

BEURT OM BEURT
 9
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 Lees ook TINT 1, 2, 19, 25.

•  chunk
• smalltalk

Conversaties bestaan uit gesprekseenheden of 
chunks. Je kunt de conversatie op een hoger en 
abstracter niveau brengen, op een lager of concre-
ter niveau of je kunt op het zelfde niveau blijven. 
De kleinste conversatie-eenheid tussen twee 
gesprekspartners bestaat uit ‘afhankelijke paren’. 
De repliek van de tweede persoon is afhankelijk 
van de uiting van de eerste spreker, zowel wat type 
(bijvoorbeeld begroeting verlangt een wedergroet), 
als wat formulering betreft.

Compliment geven:  Bedanken:
A:  Dit hemd staat je B: Dank je wel. 

zeer goed.
Checken:  Ophelderen:
A: Hoe heet je alweer? B: Jan Maat.
Verzoek:  Ingaan op het verzoek:
A:  Kan ik dat boek B: Graag. 

van je lenen?
Verzoek:  Weigeren van het verzoek:
A:  Kunt u mij duizend B: Helaas niet. 

euro lenen?
Opinie weergeven:  Opinie onderschrijven:
A: Ik vind U2 fantastisch. B: Gelijk heb je.
Opinie weergeven: Opinie counteren:
A:  Ik vind John Green een B: Dat vind ik helemaal niet. 

schitterend auteur.
Vraag stellen:  Antwoord geven:
A:  Hoe laat is het? B: Vier uur.
…   …

Een gesprek als het onderstaande zou op zijn minst 
(behalve als het absurd bedoeld is) de wenkbrauwen 
doen fronsen.

Peter: Hallo! (begroeting)
Petra: Helaas niet. (weigering)

En wat gedacht van de volgende conversatie uit de 
Oudejaarsconference 1982 van Wim Kan:

Aangever: Bent u soms Wim Kan?
Wim Kan: Nee, altijd.
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De mus

Tjielp tjielp - tjielp tjielp tjielp
tjielp tjielp tjielp - tjielp tjielp
tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp 
tjielp tjielp tjielp

Tjielp
etc.

Hoewel dit gedicht van Jan Hanlo vrij berucht is, lijkt 
het voor de meeste Nederlandstaligen zeer aanneme- 
lijk dat een mus ‘tjielp’ zegt. Mussen tjilpen nu 
eenmaal. Hanlo’s mus tjielpt weliswaar in plaats van 
te tjilpen, maar in tijden van taaltolerantie is dat geen 
punt. Ongetwijfeld zou het vreemder zijn, mocht ze 
kwaken.

De mus

Kwaak kwaak- kwaak kwaak kwaak
kwaak kwaak kwaak- kwaak kwaak
kwaak kwaak kwaak kwaak kwaak kwaak 
kwaak kwaak kwaak

Kwaak
etc.

Toch zijn er voldoende scenario’s te bedenken waarin 
een mus kwaakt en niet tji(e)lpt:
1 De mus is na een medische ingreep een kikker 

geworden (transgenderthematiek).
2 De mus werd genetisch gemanipuleerd (ethisch 

probleem).
3 Als een kikker in een prins kan veranderen, waarom 

kan een mus dan niet in een kikker veranderen 
(sprookjesmotief)?

4 De mus is zeer bedreven in nabootsen van kikkers 
(imitator archetype).

5 De mus beheerst de kikkertaal (polylinguïsme).

Tjilpen en kwaken zijn klanknabootsingen. Het  
Nederlands beschikt voor vele dierengeluiden over 
klanknabootsende woorden. Wie Decibel bezoekt, 
de bekende zoo in Kakofonia, een land waar het gat 
in de geluidsmuur even groot is als elders de ozon-
laag, kan zich vermeien in blakende ezels, brullende 
leeuwen, brommende beren, blatende schapen, 
keffende honden (kleine), blaffende honden (middel-
grote), grommende honden (grote), kraaiende hanen, 
koerende duiven, krassende raven, sissende slangen 

Over de betekenis van woorden

TJIELP
 10
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en kwakende kikkers. Jammer genoeg is de afdeling 
met blaffende zeehonden gesloten. Die zijn namelijk 
allemaal besmet met de dollegeitenziekte, waardoor ze 
plotseling begonnen te mekkeren.
Dat een mus tjilpt, is dus geen toeval. Er bestaat een 
motivatie voor. Het woord ‘tjilpt’ bootst het geluid na 
dat de mus produceert.

Anders is het met bijvoorbeeld woorden zoals appel 
of boom. Dat je een appel ‘appel’ noemt of een boom 
‘boom’ is wel toeval. Een boom had ook ‘fiets’ kunnen 
heten en een appel ‘bel’: 
‘Wil je mijn bel even schillen?’
‘Ik heb net een fiets geplant.’

Feit is echter dat Nederlandstaligen nu eenmaal een 
boom een ‘boom’ noemen en precies door deze  
‘afspraak’ elkaar ook kunnen verstaan.

De Duitse auteur Peter Bichsel beschrijft wat er 
gebeurt als je de conventie aan je laars lapt en je eigen 
gangetje gaat.

‘Altijd dezelfde tafel’, zei de man, ‘dezelfde stoelen, het 
bed, het beeld. En de tafel noem ik tafel, het beeld noem 
ik beeld, het bed heet bed en de stoel noem ik stoel. 
Waarom is dat eigenlijk zo?’ De Fransen zeggen ‘lit’ 
tegen het bed, ‘table’ tegen de tafel, noemen het beeld 
‘tableau’, de stoel ‘chaise’ en ze verstaan elkaar. 
En de Chinezen verstaan elkaar ook. 
‘Waarom heet het bed niet beeld’, dacht de man en 
glimlachte, dan lachte hij, lachte tot de buren op de 
muur klopten en ‘stilte’ riepen.
‘Nu verandert het’, riep hij, en van dan af aan zei hij 

‘beeld’ tegen het bed. ‘Ik ben moe, ik wil naar beeld’, zei 
hij en ’s morgens bleef hij vaak lang in beeld liggen en 
dacht na over hoe hij de stoel zou noemen en hij noemde 
de stoel ‘wekker’. 
Af en toe droomde hij al in de nieuwe taal en hij ver-
taalde liedjes uit zijn schooltijd in zijn taal en zong ze 
stilletjes voor zich uit. 
Hij stond dus op, ging op de wekker zitten en steunde 
met zijn armen op de tafel. Maar de tafel heette niet 
meer tafel, maar tapijt. 
’s Morgens stond de man dus op uit zijn beeld, trok zijn 
kleren aan, ging op de wekker aan het tapijt zitten en 
overlegde wat hij tegen wat kon zeggen.

…

Maar een grappig verhaal is het niet. 
Het is treurig begonnen en eindigt treurig. 
De oude man met de grijze mantel kon de mensen niet 
meer verstaan, dat was niet zo erg. 
Veel erger was dat zij hem niet meer konden verstaan. 
En daarom zei hij niets meer.

… 

Uit Peter Bichsel, Een tafel is een tafel (eigen vertaling)

Als je het verband tussen de vorm en de betekenis 
van een woord niet kent, begrijp je niet wat er gezegd 
wordt. Als iemand een stoel en een tafel plotseling 
wekker en tapijt begint te noemen, ontstaan er com-
municatieproblemen. Dat is ook de reden waarom je 
een vreemde taal niet begrijpt als je ze niet geleerd 
hebt.
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6 Betekenen de Hongaarse bijvoeglijke naamwoorden 
nagy en kicsi  
a) groot en klein, of  
b) klein en groot?

7 Als een Samoaan ongololo zegt, heeft hij het dan 
over  
a) een duizendpoot, of  
b) een mier?

8 Verwijst het woord chichichi uit de aboriginaltaal  
Yir-Yoront naar een hond die  
a) zit, of  
b) rent?

Uit Daniel Tammet, De wijde lucht omvatten.

Hier zijn de antwoorden.

1a/2b/3a/4b/5b/6a/7a/8b

Wie geen Spaans kent, weet bijvoorbeeld niet dat 
‘llamada’ appel betekent.

En doe eens de volgende proef
1 Beschrijft het bijvoeglijk naamwoord pambaala uit 

de Afrikaanse taal Siwu  
a) een rond, dik persoon of  
b) een hoekig, mager persoon?

2 Is het woord durrunda Baskisch voor  
a) een zacht, of  
b) een hard geluid?

3 Staan de Japanse kleuren aka en midoro voor  
a) rood en groen, of voor  
b) groen en rood?

4 Verwijst het Maleise werkwoord menggerutu naar 
iemand die  
a) lacht, of  
b) moppert?

5 Is de Italiaanse piro piro  
a) een vis, of  
b) een vogel?

APFEL

APPLE

ÄPPLE

POMME

MELA

APPEL

LLAMADA
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Wedden dat je het niet zo slecht deed?

Blijft dus de vraag of het wel waar is dat de vorm van 
een woord (gesproken of geschreven) zo ‘toevallig’ 
is als beweerd wordt. In De stof van het denken geeft 
Steven Pinker twee figuren.

Hij vraagt welke figuur we ‘malooma’ en welke we 
‘takata’ (twee niet-bestaande woorden) wensen te 
noemen. Bijna elke bevraagde geeft ‘de wolk’ de naam 
malooma. Blijkbaar associëren we vormen toch meer 
dan we denken met klanken en betekenissen.

 Lees ook TINT 17, 21.

• conventie
• gemotiveerd woord
• klanknabootsing
• onomatopee
• niet-gemotiveerd woord

De vorm (geschreven of gesproken) van een woord 
berust op conventie. Er is geen dwingende reden 
om bijvoorbeeld een appel of een boom ‘appel’ of 
‘boom’ te noemen. Appel en boom zijn niet-gemo-
tiveerde woorden (je kunt geen motivatie geven 
waarom een boom ‘boom’ heet). Anders is het 
met appelboom. Deze samenstelling uit appel en 
boom is wel gemotiveerd (als je appel en boom 
‘vastgelegd’ hebt, kun je niet meer anders dan een 
appelboom ‘appelboom’ noemen).
Ook onomatopeeën of klanknabootsingen zijn 
gemotiveerde woorden.
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Een van de eerste liedjes die ik op de kleuterschool 
leerde, was:
Sinterklaas kapoentje
Gooi wat in mijn schoentje
Gooi wat in mijn laarsje
Dank u Sinterklaasje

Ik moet toen al ergens aangevoeld hebben dat de 
Sint een nepfiguur is, want ik zong altijd: ‘Dank u 
Sinterklaarsje’. De enige juf die ik in heel mijn school-
carrière had (Georgette), mepte met haar liniaal op 
mijn kneukels en zei boos: ‘ niet Sinterklaarsje, maar 
Sinterklaasje’. Ze voegde er nog een zin aan toe, die ik 
tot op vandaag onthouden heb, maar toen als vijfjarige 
nog niet begreep: ‘ Je bent nog veel te klein om nu al 
contaminaties te maken.’

Later leerde ik gedichtjes op de basisschool. Van een 
ervan ken ik de beginverzen nog volledig uit het hoofd. 
Het is er een van Guido Gezelle, een dichter die bij 
leraren in de contreien waar ik woon destijds zeer 
populair was.

Aanschouwt mij, hier en daar;
die bende Casselkoeien;
die, louter bruin van haar,
als zoveel blommen bloeien.

Het rijm heeft er ongetwijfeld aan bijgedragen dat 
ik me een halve eeuw later die verzen nog herinner. 
Rijm is lijm. Rijm helpt te onthouden. Dat wisten ze 
in de middeleeuwen ook al, toen verhalen mondeling 
overgeleverd werden. Niet alleen gedichten, maar ook 
verhalen en toneelstukken stonden in de middeleeu-
wen op rijm.

In Karel ende Elegast, een spannend ridderverhaal, 
ziet Karel de Grote hoe een zwarte ridder in volle vaart 
komt aanrijden. Ook zijn schild, maliënkolder en paard 
(‘ors’ is ros of paard) zijn zwart. Karel is er niet al te 
gerust in.

Swart was helm ende schilt
Die hi aenden hals hilt
Sinen halsberch mochtmen loven
Swart was den wapenroc daer boven.
Swart was dors daer hi op sat
Ende quam enen sonderlingen pat
Dwers riden doer den woude
Alsen die coninc ghemoeten soude.

Het zou tot de achttiende eeuw duren vooraleer verha-
len en toneelstukken in doorlopende teksten werden 
geschreven. 

In poëzie heeft rijm overleefd. Het heeft echter ook 
daar een forse deuk gekregen. Dichters laten zich niet 
meer kooien door rijmklanken.

Toch zijn er een aantal domeinen waar rijm nog alive 
and kicking is. Scabreuze poëzie is er een van.

Een opa op zaal twee
Die had een goed idee
Hij zei: ‘We zijn wel oud
Maar daarom nog niet koud’
Hij pakte oma beet
En kneep eens in haar reet
Die kreeg opeens weer trek
En zei: ‘Kom ouwe gek
En steek ‘m in mijn pruim
Al is die wel wat ruim’

Uit: Seks in de bejaardenflat

Over de functies van eindrijm

RIJM IS LIJM
 11
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•  eindrijm
•   rijmschema  

(gekruist, gepaard, 
omarmend)

 Lees ook TINT 6, 7, 8, 15, 22.

Eindrijm is de meest voorkomende vorm van rijm. 
Een vaak voorkomend rijmschema is het gekruist 
rijm.
Slechts éénmaal heb ik u gezien. Gij waart (a)
Gezeten in een sneltrein, die de trein(b)
Waar ik mee reed, passeerde in volle vaart (a)
De kennismaking kon niet korter zijn. (b)
(Piet Paaltjes, Aan Rika)
Ook gepaard rijm (aabb) en omarmend rijm (abba) 
tref je geregeld aan.

Rijm maakt die tekst precies nog wat smeuïger dan hij 
al is.

Ook bij koldergedichten versterkt rijm het nonsensicale.

Twee zwijnen belden vol jolijt
De nachtredactie van De Tijd
De redacteur sprak afgemeten:
‘Pardon meneer, wat wilt u weten?
‘De tijd’ sprak toen het leukste zwijn,
‘en dat we toffe jongens zijn.’
(Kees Stip)

Verder doet rijm het ook nog steeds uitstekend bij de 
smartlap

Zomaar een plein, zomaar een bar 
Zomaar wat wijn, zomaar in de war 
Zomaar jij die naast me zit 
Ach zomaar jij, die ik zo aanbid
(André Hazes, Blijf bij mij)

of

Je zal nu trouwen met een andere man
Toch weet ik dat je niet vergeten kan
Hoe we hielden van elkaar
‘t Sprookje werd helaas nooit waar
‘t Duurde iets meer dan een jaar
(Willy Sommers, Zeven anjers, zeven rozen)

Maar hier is rijm eerder slijm dan lijm.
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‘Hun geven steeds meer tweede spullen op een  
rommelmarkt de afgedankte mensen leven.’

De journalist die deze krantenkop schreef, was aan  
vakantie toe. Alle woorden uit de krantenkop zijn  
perfect Nederlands. Je vindt ze alle in Van Dale.  
Alleen schort er iets (zelfs heel veel) aan de volgorde 
waarin ze in de zin voorkomen.

Zinnen bouwen is meer dan ongeordend bestaande 
woorden aan elkaar plakken. Een zin bestaat doorgaans 
uit twee grote delen: een onderwerp en wat er over dat 
onderwerp gezegd wordt. 
Er zijn bevestigende zinnen (Je gaat naar huis.), 
ontkennende (Je gaat niet naar huis.), vragende (Ga je 
naar huis?) en gebiedende (Ga naar huis!). 
We focussen in deze Tint op bevestigende zinnen.

In het Nederlands en ook in de vreemde talen die in 
ons taalgebied het vaakst gebruikt worden (Engels, 
Duits en Frans) staat het onderwerp in bevestigende 
zinnen meestal voorop; dan volgt het werkwoord en 
dan het voorwerp of object.

Zijn vriend koopt een boek.
His friend buys a book.
Son ami achète un livre.
Sein Freund kauft ein Buch.

De volgorde onderwerp-werkwoord-voorwerp is ons 
zo ingebakken dat we er bij een zin als ‘Peter ziet Jan’ 
automatisch van uitgaan dat het Peter is die Jan ziet en 
niet omgekeerd, wat nochtans zou kunnen. Het Duits 
lost dit op door naamvallen te gebruiken (Der Peter 
sieht den Jan = Peter ziet Jan/ Den Peter sieht der Jan = 
Jan ziet Peter). 

Maar wat gebeurt er als je deze zinnen laat voorafgaan 
door bijvoorbeeld ‘Hij zegt’?

Hij zegt dat zijn vriend een boek koopt.
He says (that) his friend buys a book.
Il dit que son ami achète un livre.
Er sagt, dass sein Freund ein Buch kauft.

De woordvolgorde in het Engels en Frans blijft  
onveranderd. In het Nederlands en het Duits doen  
werkwoord en voorwerp echter haasje-over. 
Je hoort bijgevolg wel eens vaker uit de mond van 
Frans- of Engelstaligen die Nederlands spreken het 
voor hen meer natuurlijke ‘Hij zegt dat zijn vriend 
koopt een boek’.

Terug naar de krantenkop. Die is als zin complexer.  
Er zijn namelijk twee voorwerpen (een meewerkend 
‘hun afgedankte spullen’ en een lijdend ‘een tweede  
leven’) en daarenboven ook nog een bepaling van 
plaats (op de rommelmarkt). 

Desondanks had de journalist beter moeten doen. 
De volgende versie was al een hele sprong vooruit 
geweest: ‘Steeds meer afgedankte spullen geven hun 
mensen een tweede leven op de rommelmarkt’. Ze 
had vermoedelijk niet tot ontslag, maar slechts tot 
loonverlies geleid, want goed is ze evenmin, ondanks 
het feit dat de woordvolgorde klopt. De zin is welis-
waar grammaticaal correct, maar er is iets anders dat 
wringt: de zin heeft geen betekenis. Afgedankte spullen 
zijn levenloze dingen. Ze kunnen niets geven.

Befaamd is een voorbeeld van Noam Chomsky, de be-
kendste taalkundige uit de twintigste eeuw: ‘Colorless 
green ideas sleep furiously’. Grammaticaal is deze zin 

Over correcte en zinvolle zinnen

KLEURLOZE GROENE IDEEËN
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 Lees ook TINT 23.

•  constituent
•  SVO-taal
•  SOV-taal
•  woordgroep

Zinnen bestaan uit een combinatie van woorden  
die aan een grammaticaal correcte volgorde 
gebonden zijn. Deze woorden vormen woord-
groepen of constituenten, die op hun beurt weer 
een vastgelegde volgorde bezitten. Het Frans en 
het Engels zijn svo-talen. De normale volgorde 
van constituenten in bevestigende zinnen is er 
Subject-Verb-Object (onderwerp-werkwoord-voor-
werp). Sommigen beschouwen ook het Nederlands 
en het Duits als een svo-taal. De meeste taalkun- 
digen bestempelen het Nederlands en het Duits 
echter als een sov-taal (Hij zegt dat zijn vriend 
(S) een boek (O) koopt (V).). Zinnen moeten ook 
betekenisvol zijn. Een zin die grammaticaal correct 
maar betekenisloos is, is communicatief van 
weinig nut.

volledig correct, maar hij is evenzeer betekenisloos 
(behalve als beeldspraak in een gedicht misschien). 

We grijpen even terug naar zinnen zoals ‘Peter ziet 
Jan’, waarbij ons brein automatisch ‘Peter’ als onder-
werp selecteert. Bij de grammaticaal gelijkaardige zin 
‘Het vlees bakt de kok’, zullen we wellicht even met de 
ogen knipperen, maar wel zonder aarzelen ‘de kok’ als 
onderwerp detecteren, omdat de zin anders betekenis-
loos is.

We hebben het nog niet over woordgroepen gehad. 
Zinnen bestaan uit woorden en die woorden vormen 
weer woordgroepen, die op hun beurt aan een interne 
volgorde gebonden zijn. Bijvoorbeeld De oude vrouw 
bedankt de behulpzame buschauffeur, bestaat uit drie 
woordgroepen (De oude vrouw/ bedankt/ de behulp-
zame buschauffeur). Binnen die woordgroepen ligt de 
volgorde eveneens vast. ’De vrouw oude bedankt de 

buschauffeur behulpzame’ is zonder meer een foute 
zin.

En wat aangevangen met ‘De agent doodde de man 
met het geweer’? Is het geweer van de agent? Dan heb 
je te maken met vier woordgroepen (De agent/dood-
de/ de man/met het geweer). Of is het geweer van de 
man? Dan heb je te maken met drie woordgroepen 
(De agent/ doodde/ de man met het geweer).

Zinnen kunnen zinsverbijsterend complex zijn.  
Onlangs hoorde ik iemand zeggen ‘Lukas gaf Paul een 
foto van zichzelf.’ Het was me helemaal niet duidelijk 
wie er op de foto stond, Lukas of Paul. 
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Kookprogramma’s scoren hoge kijkcijfers en kook- 
rubrieken zijn niet weg te slaan uit kranten en tijdschrif-
ten. Er wordt aan Vlaamse en Nederlandse fornuizen 
blijkbaar aanzienlijk meer gezwoegd dan vroeger. Ik 
ben volgens mijn omgeving een niet-onverdienstelijke 
kok, maar me een keukenprins noemen, is dan weer te 
hoog gemikt. Om eerlijk te zijn interesseren gerechten 
in kranten en tijdschriften me meer om hun woordge-
bruik dan om hun calorieën.

Weet je hoe je mediterrane couscous maakt? 
Here we go!

Kook de couscous volgens de instructies. Spoel hem 
daarna af met ijskoud water om het gaarproces te 
stoppen. Kruid de kipfilet, gril de kip in een grillpan en 
snij in reepjes. Rooster de pijnboompitten in een pan 
zonder vetstof. Voeg er de spinazieblaadjes, lente-uitjes 
en zongedroogde tomaten aan toe. Besprenkel met 
olijfolie. Het resultaat is een smaakvolle maaltijdsalade 
die je ook tijdens een lunchpauze kunt eten.

Let op de cursieve woorden (13 van 66!). In dit gerecht 
krioelt het van de samenstellingen. Het lijkt wel een 
mierenhoop (wat trouwens ook een samenstelling is 
van ‘mier’ en ‘hoop’). 

In de Nederlandse woordenschat komen er steeds maar 
samenstellingen bij (enkele populaire: tentslet, friet-
chinees, bangalijst, cupcakemama, opacriminaliteit, 
comazuipen … allemaal geplukt uit recente nominatie-
lijsten voor woord van het jaar). Nieuwe samenstellingen 
maken is in het Nederlands met voorsprong het meest 
productieve procedé om de woordenschat uit te breiden.

Er zijn bij samenstellingen diverse combinaties van 
woordsoorten mogelijk, waarvan zelfstandig naam-

woord + bijvoeglijk naamwoord (ijskoud, smaakvol) 
en werkwoord + zelfstandig naamwoord (gaarproces, 
grillpan) er maar twee zijn. Veruit het frequentst is 
de combinatie zelfstandig naamwoord + zelfstandig 
naamwoord (kipfilet, lente-ui, olijfolie …)

De kern van een samenstelling wordt bepaald door  
de ‘rechterhandregel’. Het woord in de samenstelling 
dat het meest naar rechts staat, is de kern. Van olijfolie 
is olie, en van maaltijdsalade salade de kern (welke  
olie, welke salade?). Vandaar ook het verschil in  
betekenis tussen melkchocolade en chocolademelk, 
tomatensoep en soeptomaten, waterleiding en leiding-
water.
De kern van de samenstelling bepaalt ook het geslacht 
ervan (het station + de straat = de stationsstraat).

De laatste jaren zijn samenstellingen zoals computer-
gestuurd, milieubelastend, tijdbesparend, zonge-
droogd … (zelfstandig naamwoord + voltooid deel-
woord) sterk in opmars. Ook goed op dreef zijn de 
‘doe-het-zelfsamenstellingen’: samenstellingen van 
een zin + een zelfstandig naamwoord (een blijf-van-
mijn-lijfhuis, een dat-heb-je-nu- eenmaal-met-die-jon-
gerengevoel, een hé-hoe-is-het-nou-met-joufeestje …). 
De mogelijkheden hiervan zijn zo goed als onbeperkt. 
Vanzelfsprekend komen die dingen zelden in een woor-
denboek, maar je kunt ze wel in teksten schrijven.

Samenstellingen kunnen bijzonder lang zijn:
Tenten waarin Hottentotten wonen zijn Hottentotten-
tenten.
Een tentoonstelling daarvan is een Hottentotten- 
tententoonstelling.
Als die tentoonstelling plaatsvindt in tenten dan zijn 
dat Hottentottententententoonstellingstenten.
Als die tenten waarin tentoongesteld wordt op hun 

Over samenstellingen

HOTTENTOTTENTENTENTENTOONSTELLING
 13
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beurt tentoongesteld worden is dat een Hottentotten-
tentententoonstellingstentententoonstelling.
Als …

Uiteraard komen dergelijke lange samenstellingen 
alleen op papier voor. J. en K. van der Horst stellen in 
Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw 
dat onze dagelijkse conversatie voor ongeveer de helft 
uit eenlettergrepige woorden bestaat, zoals ik, hij, de, 
het, een, van, wie, waar, dus, maar, en, niet. Vervolgens 
heeft zo’n 30% van de woorden die we zeggen, twee 
lettergrepen, zoals grote, worden en eerste, en 13% 
heeft drie lettergrepen. Vierlettergrepige woorden 
maken ongeveer 6% uit en alles wat langer is dan 
vier lettergrepen, vormt samen amper 1% van wat we 
zeggen.

In gesprekken komen woorden zoals ‘raskonijnenten-
toonstellingssecretariaatsopeningsuren’ dus nooit 
voor, maar op papier kan het wel. Zeker in Duitsland 
lusten ze er pap van.
Volgens het Guiness Book of World Records is
‘Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbe-
triebswerkbauunterbeamtengesellschaft’ het langste 
ooit gepubliceerde Duitse woord. Het telde tot voor de 
Duitse spellingshervorming (1996) 79 letters,  
maar sinds die hervorming zijn het er 80 geworden 
(Schifffahrt in plaats van Schiffahrt)

 Lees ook TINT 3, 16, 18, 26, 33.

•   geleed woord
•   morfeem (gebonden, vrij)
•   neologisme
•   ongeleed woord
•   samenstelling

Een morfeem is de kleinste betekenisdragende 
eenheid in een taal. ‘Boeken’ bijvoorbeeld  bestaat 
uit twee morfemen: boek (duidt het voorwerp aan) 
+ en (duidt aan dat er meer dan één is). ‘Boek’ 
is een ongeleed woord. ‘Boeken’ is een geleed 
woord. ‘Boek’ komt zelfstandig voor en is een vrij 
morfeem in tegenstelling tot ‘-en’ dat een gebonden 
morfeem is. Bij een samenstelling heb je een 
combinatie van twee of meer vrije morfemen. 
Samenstellingen zijn altijd gelede woorden. Nieuwe 
samenstellingen maken is het meest frequente 
procedé om de Nederlandse woordenschat met 
neologismen of nieuwe woorden uit te breiden.
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Er zijn weinig domeinen binnen de taalkunde waarover 
zo gezeurd wordt als over spelling. Begrijpelijk, want je 
kunt de Nederlandse spelling en de verantwoordelijken 
ervoor moeilijk  van standvastigheid beschuldigen. 

Mijn tante Elodie (geboren in 1930) heeft het in ieder 
geval opgegeven. Ze houdt het voor bekeken. Ze 
schrijft nochtans nog veel, met de hand. De computer 
en de smileys heeft ze in haar wereldbeeld geen plaats 
meer willen geven. Ze schrijft ook nog relatief goed, 
wat ouderwets en stijf naar hedendaagse normen, met 
lange zinnen en veel uitroeptekens. Werkwoordfouten 
maakt ze niet (struikelblokken als deleten en down- 
loaden, kruisen haar pad niet), maar van de tussen  
-n trekt ze zich niets aan. Ze ‘pannekoekt’ en  
‘paddestoelt’ naar ‘hartelust’.

Tante Elodie en de spelling: het komt nooit meer goed. 
Ze voelt zich een beetje bedot en ik kan er inkomen 
sinds ze me een allegorie vertelde. ‘Stel je voor’, zei ze, 
‘Je vraagt de weg naar Zoutenaaie. Ze sturen je tot bij 
de kruising en zeggen dat je dan naar rechts moet. En 
dat doe je ook.’ Hier pauzeerde ze even en nipte aan 
haar dagelijkse glaasje jenever (‘Met Bols, houd ik het 
tot mijn honderdste vols’ pleegt ze met enige dichterlij-
ke vrijheid te zeggen). Ze vervolgde: ‘Nadat je een paar 
honderd meter gelopen hebt, roepen ze je terug en 
sturen je de andere kant op. En dat herhaalt zich een 
paar keer. Je zou je voor minder belazerd voelen. Hier 
keek ik verrast op. ‘Belazerd’ paste stilistisch niet bij 
de rest van haar betoog. Ik had er zelfs geen benul van 
dat het woord tot haar vocabularium behoorde. Maar 
ik kon ze niet echt ongelijk geven. Een mens zou zich 
inderdaad ge(zoute)naaid durven voelen.
Ik lijst op wat mijn tante Elodie allemaal meemaakte.
1946:  Elodie is 16 jaar. Ze moet mens en bos schrijven 

in plaats van mensch en bosch

1955:  Elodie is 25 jaar. Ze mag zowel cultuur en copie 
als kultuur en kopie schrijven.

1995:  Elodie is 65 jaar. Ze moet paardebloem en  
paddestoel schrijven.

2005:  Elodie is 75 jaar. Ze moet paardenbloem en 
paddenstoel schrijven.

Ik kan haar het scepticisme niet kwalijk nemen waar-
mee ze als een dolle mina tekeergaat, als  ze hoort dat 
het boekje weer groener wordt aan de andere kant van 
het hekken. 

Ook in mijn stamcafé durft men mij wel voor een potje 
uitleg te claimen. Ik probeer dan altijd duidelijk te maken 
dat de spelling logischer en beredeneerder is dan gedacht 
wordt, en dat vier principes aan de basis ervan liggen. 
Wat ik dan zeg, komt ongeveer op het volgende neer.

Het basisprincipe van de spelling is: ‘Schrijf het woord 
zoals je het in het Standaardnederlands uitspreekt.’ 
Dat is een heel gezond basisprincipe. Vergelijk maar 
eens met het complexe Engels waar je de geschreven 
‘a’ op minimaal vijf verschillende manieren kunt uit-
spreken (ball, amaze, glass, bad).

Van het basisprincipe wordt om een drietal redenen 
afgeweken. Een daarvan is het gelijkvormigheidsprin-
cipe dat wil dat je hetzelfde woord zoveel mogelijk op 
dezelfde manier schrijft. Neem een woord als hand. Je 
spreekt ‘hant’ uit, maar toch schrijf je ‘hand’ omdat het 
meervoud ‘handen’ is.

Een tweede is het analogieprincipe dat wil dat je 
gelijkaardige woorden op een gelijkaardige manier 
schrijft. Mooie voorbeelden zijn ‘breedte’ en ‘grootte’. 
Je behandelt ze zoals bijvoorbeeld ‘hoogte’ en ‘dikte’ 
(je schrijft het bijvoeglijk naamwoord + te).

Over spelling

BRUITSGAT
 14
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 Lees ook TINT 4.

• analogie
• donorprincipe
• etymologie
• fonologie
• morfologie
• orthografie

De Nederlandse spelling of orthografie vertrekt 
vanuit vier basisprincipes. Het eerste principe is 
het fonologische (schrijf de woorden zoals ze in 
het Standaardnederlands worden uitgesproken).  
Er wordt om drie redenen van dat basisprincipe 
afgeweken. Twee ervan zijn morfologisch: het 
principe van de gelijkvormigheid (schrijf eenzelfde 
woord zoveel mogelijk eenvormig)  en het principe 
van de analogie (schrijf een woord zoals je een 
ander verwant woord schrijft). Het derde is het 
etymologische principe, waarbij je rekening houdt 
met de oorsprong van het woord. Men noemt dit 
ook wel eens het donorprincipe.

Een combinatie van deze beide principes vind je in  ‘je 
antwoordt’. Je schrijft eerst een -d (antwoord) omdat je 
ook antwoorden schrijft (gelijkvormigheid). Vervolgens 
voeg je nog een -t toe (je antwoordt) omdat je ‘ant-
woorden’ zoals de andere werkwoorden (bijvoorbeeld  
je werkt) wilt behandelen (analogie).

De laatste reden waarom van het basisprincipe wordt 
afgeweken, heeft te maken met de herkomst van de 
woorden. Je zegt ‘tuis’, maar schrijft ‘thuis’ omdat het 
van ‘te huis’ komt. Je zegt ‘kompjoeter’, maar spelt 
‘computer’. 

Deze uitleg levert me telkens een paar gratis consump-
ties op. Ik slaag erin te doen alsof de Nederlandse 
spelling gemakkelijk is en meer nog … leerbaar.
Vervolgens leg ik uit hoe spellinghervormers telkens 
hun best doen om de spelling nog eenvoudiger 
te maken. Zo veranderden ze in 2005 dineetje en 
souveniertje in dinertje en souvenirtje omwille van de 
gelijkvormigheid.

En als ik mijn publiek helemaal aan mijn kant gekregen 
heb en de rondjes die me dat opgeleverd heeft tot  
vlokjes schuim herleid heb, stel ik voor bij wijze van 
proef een klein dicteetje te geven. Ze zijn enthousiast. 
Ik geef ze elk een bierviltje en dicteer dan zin: ‘De  
consciëntieuze impresario tatoeëerde een parallellepi-
pedum op het hoofd van een agressieve guerrillaleider.’

Op het ogenblik dat ze de bierviltjes naar mijn hoofd 
gooien, speel ik mijn tweede troef uit. Ik vertel over 
Bernard Shaw en ‘ghoti’. Shaw vroeg hoe je ‘ghoti’ zou 
uitspreken, mocht het een bestaand Engels woord zijn. 
Tot verbazing van zijn omstaanders bewees hij dat je 
het woord als fish moet uitspreken (laugh/women/
national). Later bewees een slimmerik overigens dat je 
‘ghoti’ helemaal niet kunt uitspreken (though/people/
listen/parliament).

Tot slot vertel ik over de pogingen uit de jaren 60 van 
de vorige eeuw om volledig te spellen zoals je spreekt. 
Dat leverde voorstellen op zoals bloedjiens (bluejeans) 
en odeklonje (eau de cologne). Het oogt verfrissend, 
maar heeft ook zijn nadelen. Ik liet me ooit vertellen 
dat het hele opzet spaak gelopen is op één enkel 
woord: bruitsgat.
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Toen ik op de basisschool zat, ging ik elke zaterdag 
naar de bibliotheek. Ik was achtereenvolgens gek op  
De Rode Ridder, Eric de Noorman en de Bob Evers-serie. 
Ik droomde ervan om zelf ooit een boek te schrijven. 
Mijn eerste poging dateert van toen ik tien jaar oud 
was. Ik had nog niet genoeg inventiviteit om zelf een 
plot te bedenken. In een notitieboekje begon ik aan 
een verhaal dat het eerste moest worden in de reeks 
van De Zwarte Ridder. Ik was zeer ambitieus, want op 
de achterflap had ik al titels genoteerd voor de eerste 
vijf boeken uit de nieuwe succesreeks. Deel 1 was De 
zwarte ridder op kruistocht. Deel 5: De Zwarte Ridder 
weer thuis. Onbewust had ik het queestemodel in 
mijn serie ingebouwd. Uiteraard had de Zwarte Ridder 
net zoals de Rode Ridder een paard. Dat van de Rode 
Ridder heette Jago, dat van mijn ridder Joga. Wat kan 
het leven toch eenvoudig zijn. Ik raakte een twintigtal 
pagina’s ver. Joga had zijn poot bezeerd en de Zwarte 
Ridder moest een kamp opslaan. Toen ik dat kamp 
wilde beschrijven, raakte ik in de rats. Het wilde maar 
niet lukken. Beschrijvingen, weet ik nu, zijn samen met 
dialogen bananenschillen waarover een prille auteur 
gemakkelijk uitglijdt. Stephen King gaf me de sleutel 
tot beter literair schrijven: ‘If you want to become a 
writer, first read a lot and then write a lot’.
Voorbeelden strekken, tonen de weg. Ik zag vele jaren 
geleden de film In the cut (met Meg Ryan). Daarna 
las ik (meestal neem ik de omgekeerde volgorde) het 
boek. Ik botste daar op de volgende beschrijving:

Het was een klein vertrek. Er stond een metalen bureau. 
Een koffiemok stond op het bureau en een lampje en 
een digitale klok. Een cijfer op de klok versprong met  
luide weifelende klik. De lamp was een neonreclame 
voor bier. Er stond een jukebox in de hoek met een plas-
tic vuilzak eroverheen. Ook stond er een oude divan. En 
op de divan zat een man. Zijn hoofd tegen de muur, zijn 

gezicht in het donker. De rest van hem kon ik duidelijk 
zien, in een kleine kring van roze licht. Zijn colbertje 
hing over de rugleuning van de divan. Zijn stropdas 
zat los, een van die modderkleurige dassen die je op de 
markt kunt kopen, bij zo’n kraam dat ook zakdoeken en 
cassettebandjes verkoopt. Zijn handen lagen aan weers-
kanten van hem, ontspannen met de bleke palmen naar 
boven in een smekend gebaar. Er zat een tatoeage aan 
de binnenkant van zijn linkerpols. Hij had zijn benen ge-
spreid. Lang ontspannen. Hij had zwarte veterschoenen 
aan en dunne, zwarte sokken, het soort sokken van een 
man die ijdel is. Zijn schoenen moesten gepoetst worden 
en ik vroeg me af hoe ijdel hij eigenlijk wel was. Hij zat 
in een aantrekkelijke symmetrische houding.

Dat was een leermoment. Susanna Moore beschrijft 
alsof ze een camera in de hand heeft. Het eerste wat 
ze ziet is het metalen bureau. Ze zoomt erop in (de 
koffiemok, het lampje, de klok). Dan beweegt ze de ca-
mera horizontaal door de kamer. Ze ziet een divan en 
daarop een man. Ze toont nu de man en beweegt de 
camera van boven naar beneden (zijn hoofd, stropdas, 
handen, benen, schoenen). Tussendoor zoomt ze nog 
even opnieuw in (handen, handpalmen, pols, tatoea-
ge). Beschrijven is filmen.

Ook het volgende fragment uit Hokwerda’s kind van 
Oek de Jong is filmisch geschreven, maar hier gebeurt 
het omgekeerde. De auteur zoomt uit (de magnolia’s, 
de takken, de aarde onder de bomen, de iepen in het 
park).

Het was voorjaar en vroegtijdig warm. In het Oosterpark 
waren de magnolia’s na twee weken al bijna uitgebloeid: 
op de takken lag nog een enkele bloemkelk, amechtig 
en wijdopen tussen het lichtgroen blad, en de aarde 
onder de bomen was met witte en roze bloembladeren 

Over literair Nederlands
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 Lees ook TINT 6, 7, 8, 11, 22.

•  literaire analyse 
• literatuur

Literaire teksten worden vaak ontleed op basis 
van een analysemodel. Je bestudeert dan onder 
andere de verhaalopbouw, de personages, de 
chronologie, het vertelstandpunt, de ruimte, de 
stijl … Bij stijlanalyse onderzoek je voornamelijk de 
woordkeuze, zinsbouw en verteltrant (bijvoorbeeld  
dialogisch, beschrijvend …).

bezaaid. De iepen stonden al vol in blad, de wind blies 
de dorre bloesem voor zich uit over de paden en veegde 
ze her en der in hopen bijeen.

Goede dialogen schrijven is een tweede bananenschil. 
In Het geheim van de schrijver toont Renate Dorrestein 
hoe het niet moet.

‘Zullen we wat drinken?’ vroeg ze. Ze had dorst.
Voortvarend nam ze plaats aan een van de tafeltjes op 
het terras.
‘Hè, nee’, zei hij. Hij had geen zin. Hij bleef staan.
‘Maar we zitten hier nou al’, protesteerde zij. Ze was 
niet van plan uit haar stoel te komen.
‘We kunnen thuis toch ook iets drinken, schat?’
Hij deed zijn uiterste best vriendelijk te klinken.
‘Ober! Twee koffie!’ riep ze, en dacht: hè, daar heb ik 
echt zin in.

Zowat bij elke zin vind je hier een overbodige verklaring  
waarom hij uitgesproken wordt. 
Wat een contrast met bijvoorbeeld een dialoog uit 
Vrijheid van Jonathan Franzen.

‘Patty.’ Hij drukte zijn sigaret uit in Dorothy’s Deense 
kerstkom, die hij al die tijd als asbak had gebruikt. 

‘Ik pieker er niet over om het huwelijk van mijn beste 
vriend kapot te maken.’
‘Nee! God nee, natuurlijk niet!’ Ze kreeg bijna tranen in 
haar ogen van teleurstelling. ‘Neem me niet kwalijk,  
Richard, maar wat zei ik dan verkeerd? Ik zei toch alleen 
maar dat ik naar bed ging en tot morgen? Meer heb ik 
niet gezegd! Ik zei toch dat mijn gezin me dierbaar was, 
waar of niet?
Hij schonk haar een blik vol scepsis en ongeduld.
‘Ja toch zeker?’ riep ze uit.
‘Ja hoor,’ zei hij. ‘ik wil je ook geen woorden in de mond 
leggen. Ik probeer gewoon grip te krijgen op die rare 
spanning tussen ons. Je zult je herinneren dat we ooit 
eerder een gesprek als dit hebben gehad.’
‘Natuurlijk herinner ik me dat.’

In rake zinnen confronteert Franzen ratio en gevoel, 
zet hij een hele wereld van ingehouden passie en 
verlangens neer. Deze dialoog hoeft geen bijkomende 
verklaring. Door de impliciete verwoording roept de 
auteur een wereld van spanning en dreiging op. En 
dan dat ene zinnetje dat hij daar schijnbaar achteloos 
tussen gooit: ’Ze kreeg bijna tranen in haar ogen van 
teleurstelling.’ Meesterlijk!

Auteurs wroeten en kneden tot hun taal geboetseerd 
is. Het zijn stielmannen met een alaambak vol tools 
waarmee ze literaire registers van de taal opentrekken. 
En dan hebben we het nog niet over die andere Friese 
ruiters zoals de plot, de psychologische karakterteke-
ning, de chronologie, de structuur, het vertelstandpunt 
en noem maar op.
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‘On’, meer dan deze twee letters zijn er niet nodig 
om van iets leuks iets akeligs te maken. Geluk wordt 
ongeluk, bekwaam onbekwaam, trouw ontrouw, gemak 
ongemak. 
Maar hoe klein ‘on’ ook is, het munt uit in onstandvas-
tigheid. Het kan net andersom van iets akeligs ook iets 
leuks maken. Gevaarlijk wordt ongevaarlijk, aangetast 
onaangetast, afhankelijk onafhankelijk, besmet onbe-
smet.
In Van Dale vind je ‘on’ niet terug als zelfstandig 
woord.
Altijd hangt het aan een ander woord vast, als een 
parasiet. Men heeft er in de taalkunde een naam voor 
gesmeed, weinig poëtisch, eerder mechanisch. Wat je 
voor een ander woord voegt, noem je een voorvoegsel 
en wat je er achter voegt een achtervoegsel. Ordinair-
der kan het bijna niet.

Er zijn veel van die parasieten in het Nederlands. Als 
voorvoegsel vind je o.a. be- (bedenken), ge- (gebergte), 
ver- (verwachten), ont- (ontvlammen), reuze- (reuze-
leuk), oer- (oerdegelijk), a- (asociaal), hyper- (hypermo-
dern), vice- (vicevoorzitter), über- (übergelukkig) en 
aarts- (aartslui). 

Een behoorlijk aantal voorvoegsels kan ‘versterkend’ 
gebruikt worden. Zo wist een dweperige vriend me 
te vertellen dat hij een superfijn weekend had, in een 
hypermodern hotel sliep met een gigagrote badkamer,  
waar het bovendien niet megadruk was. Hij had 
übergezond gegeten en de cocktails waren oerdegelijk. 
Alleen vond hij de overbezorgde receptioniste met haar 
aartslelijke neus minder passend.

Sommige van die voorvoegsels kunnen zowel een 
positief als een negatief gevoel oproepen. Oergezond 
en oersterk is heel wat anders dan oeroud en oersaai. 

En of ‘ultrakort haar’ positief of 
negatief geïnterpreteerd wordt, hangt 
van de spreker af. Houdt hij of zij 
van gemillimeterd haar of eerder van 
lange lokken?

Achtervoegsels zijn o.a. -achtig 
(vergeetachtig), -loos (inspiratieloos), 
-zaam (leerzaam), -aard (gierigaard), 
-heid (blijheid), -dom (rijkdom), -te 
(breedte).

Het achtervoegsel -loos komt vaak 
voor. Het is nog steeds productief. Er 
ontstaan nog altijd nieuwe woorden 
met -loos. Er zijn af en toe zondagen
waarop je de wagen moet laten 
staan. Dat zijn autoloze zondagen.  

Over afleidingen

AFGELEID
 16
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 Lees ook TINT 3, 13, 18, 26, 33.

•  achtervoegsel
•  afleiding
•  prefix
•  suffix
•  voorvoegsel

Afleidingen bestaan uit een combinatie van vrije 
en gebonden morfemen. Zie daarvoor Tint 13. Een 
gebonden morfeem kan een prefix of voorvoegsel 
zijn (heropenen) of een suffix of achtervoegsel 
(reusachtig).

En een weekend zonder internet kun je perfect een 
internetloos weekend noemen. Soms bestaat er  
naast een vorm op -loos ook een vorm op -eloos: 
smaakloos en smakeloos, werkloos en werkeloos.  
Er is wel een verschil in betekenis. Soep zonder zout 
is smaakloos (ze smaakt niet lekker). Maar sommige 
grappen zijn echt smakeloos (ze getuigen niet van 
een goede smaak). Werkloos is wie geen werk heeft. 
Wie werkeloos toekijkt hoe anderen zich uit de naad 
werken, steekt geen handje toe.

Hoewel voorvoegsels en achtervoegsels geen woor-
denboekbetekenis hebben, zijn ze niet betekenisloos. 
Her- wijst vaak op ‘opnieuw’ (herbeginnen, heropenen),  
ont- op ‘beginnen’ (ontvlammen, ontwaken), -loos 
op ‘zonder’ (zoutloos , ideeëloos), -baar op ‘wat kan 
worden’ (draagbaar, verkoopbaar, drinkbaar).

Ook -baar is nog steeds productief (eetbaar, meetbaar, 
aanvaardbaar). Het komt zelfs vaak gecombineerd met 
-on voor (ontelbaar, onbewoonbaar, onberekenbaar, 
onvergelijkbaar, onovertrefbaar).

‘On-‘ wijst op ‘niet’. Onbetaalbaar is wat niet betaald 
kan worden. ‘On’ voelt zich goed in het gezelschap 
van -baar, maar er bestaan ook woorden die als ‘on’ in 
de buurt is hechtingsangst vertonen. ‘Ongeel, onjong, 
onoud, onblauw, onhoog enz.’ zijn geen Nederlandse 
woorden.

Achtervoegsels komen eveneens goed van pas om 
mannelijke tot vrouwelijke woorden om te bouwen: 
Er zijn er een hele resem van die deze taak op zich 
willen nemen: -es (burgemeesteres), -in (bakkerin), 
-ster (juwelierster), -ice (directrice), -e (leerlinge), -egge 
(dievegge), -esse (secretaresse) …

Ook om de inwoners van steden te benoemen, bestaat 
er een uitgebreid arsenaal aan achtervoegsels. In Den 
Haag maken sommigen zelfs het onderscheid tussen 
een Hagenaar en een Hagenees. Een Hagenaar woont 
in Den Haag, maar is er niet (per se) opgegroeid. Wie 
Haagse wortels heeft, er geboren en getogen is, is een 
Hagenees. 

Een vriend uit Kortrijk, een Kortrijkenaar, of is het  
een Kortrijkzaan, vertelde me dat hij onlangs op 
een congres was, samen met een Bruggeling, een 
Antwerpenaar, een Rotterdammer, een Milanees, 
een Madrileen en een Llanfairpwllgwyngyllgogery-
chwyrndrobwllllantysiliogogogochenees, iemand uit 
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysi-
liogogogoch in Wales. Jammer genoeg kon een collega 
uit Tweebuffelsmeteenskootmorsdoodgeskietfontein 
in Zuid-Afrika er wegens een spelfout in zijn visum niet 
bij zijn.
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Sommige mensen ontwerpen iets, bijvoorbeeld een 
dodelijk machinegeweer: 600 kogels per minuut,  
nauwelijks kapot te krijgen, makkelijk te onderhouden en 
zo populair dat Amerikaanse soldaten in Vietnam en in 
de Golfoorlog hun eigen wapens dumpten voor deze 
nooit haperende ‘Russian friend’. De naam: kalasjnikov, 
naar de ontwerper ervan: Michail Kalasjnikov. 
Anderen kunnen hun dagen met kaarten en gokken 
doorbrengen. John Montagu, de vierde graaf van 
Sandwich, was zo iemand. Hij was zo verslaafd dat hij 
zelfs geen tijd nam om te eten. Gelukkig voor hem had 
hij een zorgzame kok die ook aan zijn eigen werkze-
kerheid dacht. Een baas die niet eet, is niet gezond. 
Een baas die niet gezond is, leeft minder lang. Een 
baas die minder lang leeft, heeft minder lang een kok 
nodig. Daarom bedacht zijn kok een snack die bestond 
uit twee belegde, dunne sneetjes brood zodat de graaf 
kon eten terwijl hij kaartte. De sandwich was geboren. 
Waar of niet? Het verhaal spreekt in ieder geval tot de 
verbeelding.

Of je hebt een dochter die als achttienjarige nog uren-
lang met haar poppen speelt, ze steeds maar aan- en 
uitkleedt. Als moeder ontwerp je dan maar een pop 
voor haar die eruitziet als een achttienjarig meisje en 
de eerste pop ooit met borsten is. Als je dochter  
Barbara heet, hoef je niet lang over een naam na te  
denken. Barbie was een feit, geboortejaar 1959. Twee  
jaar later kreeg Barbie het gezelschap van Ken, genoemd  
naar Barbara’s broer. Barbie had borsten. De oorspronke- 
lijke Ken had echter geen ‘little bump’ waardoor hij er 
vanaf het middenrif eerder als een eunuch uitzag.

Geen condoom dus voor de oer-Ken. Als uitvinder 
van dat preservatief wordt dokter Condom naar voren 
geschoven. Hij was arts aan het hof van de Engelse 
koning Karel II. Karel was een kerel met een nauwelijks 

te temmen libido dat hij op vele minnaressen losliet. 
Hij had een dik pak onwettige kinderen en zijn genen 
waren zo dominant dat Londen vol liep met Charles 
lookalikes. Hij wilde zijn amoureus leven voortzetten 
zonder spiegelbeelden te verwekken en riep de hulp in 
van dokter Condom. Deze raadde hem het gebruik van 
een dichtgeknoopte dierendarm aan. Het prototype 
van Durex lag meteen op tafel. Waar of niet? Ook bij 
dit onstuimige verhaal zijn er believers en nonbelievers.

Met voedsel, een andere geneugten des levens, kun je 
eveneens het woordenboek ingaan. Agnès Sorel was 
de maîtresse van Karel VII van Frankrijk. Ze had meer 
dan één gave, want ze muntte ook uit aan het fornuis 
(ze besefte dat de liefde van de man door de maag 
gaat). Haar gerecht om kippensoep te maken, vind je 
in tal van kookboeken.

Wie een beginnend restaurant snelle naambekendheid 
wil geven, zou met het volgende menu kunnen starten.

Aperitief
kir royal
martini
Voorgerechten
waldorfsalade
Agnès Sorelsoep
carpaccio
Hoofdgerecht
chateaubriand
Nagerecht
pêche melba
sachertaart

Als je er achteraf nog een likeurtje bij wilt, kun je opte-
ren voor een grand marnier. Deze drank werd in 1880 
voor het eerst gemaakt door Alexandre Marnier. De 
beroemde Parijse hotelier César Ritz bedacht de naam 

Over naamgeving

HAM- EN ANDERE BURGERS
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 Lees ook TINT 10, 21.

•  betekenisverschuiving
•  eponiem
•  geoniem
•  metonymie

Een metonymie of betekenisverschuiving is een 
stijlfiguur, een soort beeldspraak waarbij wat 
feitelijk bedoeld wordt niet rechtstreeks genoemd, 
maar aangeduid wordt met behulp van een ver-
band. Zo kan de naam van een persoon gebruikt 
worden om een product of een voorwerp aan te 
duiden (bijvoorbeeld  kalasjnikov). Je noemt dit 
een eponiem. Ook de plaats van oorsprong kan 
gebruikt worden om een voorwerp of een product 
aan te duiden (een glaasje bordeaux). Dit is een 
geoniem.

ervoor. Hij voegde ‘grand’ er spottend aan toe omdat 
Alexandre Marnier eigenlijk heel klein van gestalte was.

Het gebeurt dus wel eens meer dat een persoon zijn 
naam geeft aan iets. Dat komt ook met plaatsen voor. 
Zo ging het met Bikini, een vrijwel onbewoonde atol 
in de Grote Oceaan. In 1946 werd een aanstootgevend 
tweedelig badpak op de Parijse catwalk gelanceerd. 
Kort daarvoor hadden de Verenigde Staten een atoom-
bom getest op Bikini. Het nieuwe type badpak moest 
inslaan als een bom. Daarom kreeg het de naam bikini. 
In de zestiger jaren van de vorige eeuw ontstond dan 
de monokini. ‘Bi’ betekent twee (bilateraal, binationaal, 
bipolair …) zodat de sprong naar ‘mono’ (één) snel 
gemaakt was. Niet meer de plaats, maar de vorm, het 
uitzicht bepaalt de naamgeving.

Iets gelijkaardigs is er aan de hand met ‘hamburger’. 
De hamburger is afkomstig uit Hamburg. Men bakte 
daar platgedrukte ballen gehakt vlees en serveerde die 
op ronde broodjes. Duitse emigranten namen deze 
eetgewoonte mee naar de Verenigde Staten, waar het 
vleesgerecht ‘hamburger’ werd genoemd. Ondertussen  

zijn er ook cheeseburgers en zelfs veggieburgers waar 
helemaal geen vlees meer aan te pas komt. De vorm 
van het gerecht is gebleven, maar de link met Hamburg 
is verdwenen.
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‘Gisteren heb ik genoten van het zonnetje. Ik maakte 
een wandelingetje, zat op een terrasje, dronk een pintje 
in zo’n landelijk cafeetje. Ze hadden er ook lekkere 
ijsjes. Tot slot bestelde nog ik een rood wijntje en een 
bordje met allerlei hapjes. Vooral de uitjes waren heer-
lijk. Dat was me nog eens een uitje waaraan ik mijn 
hartje kon ophalen.’

Het zonnetje … het gaat hier over een immense vuur-
bol. En een ‘landelijk cafeetje’ heeft wel vaker een tuin  
waarin de kelners verstoppertje kunnen spelen.

In het Nederlands kun je een stortvloed aan verklein-
woorden gebruiken zonder dat het als bizar ervaren 
wordt. In het Engels bijvoorbeeld  is het ondenkbaar 
dat je een zin produceert zoals: ‘Yesterday I enjoyed 
the little sun, had a little stroll, sat on a little terrace 
and had a little beer in a little rural café etc.’

Het is zelfs zo dat van sommige woorden in het 
Nederlands alleen de verkleinvorm, al dan niet in 
uitdrukkingen, gebruikelijk is. 

Wat je niet zegt
Ik speel verstopper.
De sprook van Sneeuwwit en Roodkap.
Het is wel.
Ze spelen haas-over.
Ze namen haar in de o.
Het laatste lood weegt het zwaarst.

Wat je wel zegt
Ik speel verstoppertje.
Het sprookje van Sneeuwwitje en Roodkapje.
Het is welletjes.
Ze spelen haasje-over.
Ze namen haar in het ootje.
De laatste loodjes wegen het zwaarst.

Wat merkwaardig genoeg wel kan, is ‘op de nipper’. 
Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek (Van Dale, 
2006) is dat de oude vorm van het nu gebruikelijke ‘op 
het nippertje’.

Met lichaamsdelen zijn we in het Nederlands ook meer 
dan eens geneigd om verkleinwoorden te gebruiken: 
een voetje voor hebben, z’n beste beentje voorzetten, 
een oogje op iemand hebben, een mondje Duits spre-
ken, een handje helpen …

Zo ook met dieren. ‘Ze knepen de katjes in het donker, 
deden het op z’n hondjes, praten wat over koetjes en 
kalfjes, daarna over hoe ze dat varkentje zouden was-
sen en knapten ten slotte een uiltje.

Over verkleinwoorden

OP DE NIPPER
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 Lees ook TINT 3, 13, 16, 26, 33.

•  allomorf
•  diminutief
•  diminutiefsuffix

Bij voorwerpsnamen kun je in de regel ook  
verkleinwoorden of diminutieven vormen door 
er een achtervoegsel of diminutiefsuffix aan toe 
te voegen. Het diminutiefsuffix kan in diverse 
vormen of allomorfen (-je, -tje, -etje, -pje, -kje) 
voorkomen.

Het Nederlands beschikt over verschillende achter-
voegsels om verkleinwoorden te vormen: -je (kindje, 
doosje), -tje (eitje, lepeltje), -etje (wandelingetje, 
leerlingetje) -pje (naampje, boompje), en -kje (konink-
je, woninkje). Verkleinwoorden op -ke (bloemeke) en 
-ie (boompie) zijn regionaal en behoren niet tot de 
standaardtaal.

Deze verkleinende achtervoegsels kunnen aan een 
hele waaier van woordsoorten vastgeknoopt worden, 
bijvoorbeeld  boekje (een zelfstandig naamwoord), 
zuurtje (bijvoeglijk naamwoord), een loopje met ie-
mand nemen (werkwoord), een uitje (voorzetsel) …

Het verkleinwoord heeft soms een andere betekenis 
dan het basiswoord: een broodje is geen brood, een 
buikje geen buik, een slaatje geen sla, een viooltje geen 
viool. En wielrenners hebben oortjes in hun oren.

Verkleinwoorden voegen vaak een gevoelswaarde toe 
aan woorden. Een vrouw kan tegen haar man ‘ventje’ 
zeggen, ook al is hij 2,20 meter lang en speelt hij in 
de NBA. Een moeder kan haar kleuter voor honden-
vrees behoeden en een Duitse dog van 80 kilogram 
een ‘hondje’ noemen. En in momenten van opperste 
vertedering kan een auto in de omgangstaal zelfs ‘een 
klein autootje’ worden.

Verkleinwoorden kunnen ook ironisch bedoeld zijn.  
Als je een kanjer van een neus een ‘schattig neusje’ 
noemt, hoeft er geen verdere uitleg bij. Of kleinerend: 
‘Daar heb je ons directeurtje weer’.

Het vermelden waard is ‘manneken’ of ‘mannekin’, 
waarvan mannequin afgeleid is. Kleermakers gebruik-
ten vroeger houten poppen om hun ontwerpen op 
te spelden. Zo’n pop werd in het Middelnederlands 
‘manneken’ of ‘mannekin’ (mannetje) genoemd.  
Het Frans leende het woord en vormde het om tot 
‘mannequin’. Het Nederlands nam op z’n beurt het 
woord weer uit het Frans over, maar met de nieuwe 
betekenis van ‘model’.

Als toetje een cryptogrammetje: Welke wegen tellen  
dertien letters en geen klinkers?

Antwoord: zandweggetjes.

Het is maar een weetje.
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Situatie
Je bent in een onbekende stad. Je hebt een inschat-
tingsfout gemaakt. Op je dashboard lees je af dat je 
nog drie kilometer kunt rijden. Zo weinig benzine heb 
je. Je stopt aan de kant van de weg en vraagt aan een 
passant waar er in de buurt een benzinestation is.
 
Variant 1
De man kijkt je aan en zegt: 
‘U rijdt de straat af. Over honderd meter ziet u links 
een bakkerij. Daar haal ik elke zondag vier heerlijke 
verse croissants voor mij en Irene, mijn vrouw. Een vijf-
tigtal meter verder, aan uw rechterhand, is keurslagerij 
Schaap. De barbecueworsten zijn er onovertroffen.  
Nog wat verder zou u linksaf kunnen, maar dan maakt 
u een ommetje. Ikzelf moet dikwijls die straat, de IJsbe-
renlaan, in. Daar woont mijn oudste dochter en die is 
net bevallen van een zoon. Willem heet hij. Hij weegt 
vier kilo en lijkt volgens mijn vrienden sprekend op mij. 
Het is mijn eerste kleinkind. Ik ben heel fier. ‘Zo trots 
als een pauw’, zei mijn eigen vader altijd. Niet afslaan 
dus, maar verder rijden tot de volgende straat links. 
Daar slaat u af. Wel afremmen voor de verkeersdrem-
pel. Het is heel slecht voor uw vering als u daar vaart 
blijft houden. Op het einde van deze straat, de Pool-
berenlaan, is het tankstation De Zes Pompen. En daar 
kunt u tanken, meneer. De eigenaar heet Toby. Doet u 
hem even de groeten van mij. Zegt u maar: ‘Toby, je 
hebt de groeten van Max. Zo heet ik namelijk.’

Variant 2
De man kijkt je aan en zegt:
‘In de Poolberenlaan’, waarna hij verder wandelt.

Variant 3
De man kijkt je aan en zegt:
‘Sinds vorige maand is er hier geen pompstation meer. 

Misschien hebt u over die ontploffing gelezen, maar 
omdat er geen doden waren, was dit vermoedelijk 
alleen op het regionale nieuws. Wie hier woont en wil 
tanken, moet tien kilometer ver rijden.’

Vervolg: je belt Wegenhulp op, want je wilt het echt 
niet meemaken geen druppel benzine meer in je tank 
te hebben. Wegenhulp komt en vraagt je waarom je 
niet gewoon een paar straten verderop getankt hebt.

Variant 4
De man kijkt je aan en zegt: 
‘Ik geloof dat het vanavond zal regenen.’

Diagnose
In alle vier de varianten is de conversatie niet verlopen 
zoals het hoort. Variant 1 is een voorbeeld van ‘te veel 
is te veel’. ‘Rechtdoor en dan de tweede links’ was als 
antwoord voldoende geweest. Variant 2 toont aan dat 
het tegenovergestelde ook niet goed is. Te weinig is te 
weinig. Weet jij namelijk veel waar die Poolberenlaan 
is. In variant 3 had je mogelijkerwijze met een patho-
logische leugenaar te maken en in variant 4 had je 
misschien de lokale weerman als aanspreekpunt, maar 
met zijn antwoord kon je niks aanvangen.

De vier varianten zijn eerder ongewoon. In normale 
conversaties zijn gesprekspartners coöperatief, streven 
ze hetzelfde doel na: efficiënt en effectief communiceren.

We gooien er nog variant 5 tegenaan.
De man kijkt je aan en zegt:
‘Hey, loser, ben jij nu echt zo stom dat jij niet weet 
waar die klerebenzinepomp in deze kutbuurt is.  
Je fucking karretje ziet er trouwens uit alsof het op 
suikerwater rijdt.’, waarna je hem vraagt of zijn naam 
misschien Gilles de la Tourette is, hem een peut op 

Over coöperatieve communicatie

VERSE CROISSANTS
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 Lees ook TINT 1, 2, 9, 25.

• coöperatief principe
• maximes van Grice

De Britse taalfilosoof Herbert Paul Grice stelt dat 
interactie tussen mensen volgens het coöperatieve 
principe verloopt. Hij formuleerde de ‘regels voor 
conversatie’ in vier maximes:
Het maxime van de kwantiteit: geef niet te veel en 
niet te weinig informatie.
Het maxime van de kwaliteit: zeg niets waarvan je 
denkt of weet dat het niet waar is of waarvoor je 
over geen bewijs beschikt. 
Het maxime van relevantie: zeg dingen die relevant 
zijn voor de conversatie.
Het maxime van de manier: communiceer op  
een duidelijke manier, vermijd ambiguïteit en  
communiceer op een beleefde manier.

zijn neus verkoopt en hem als doekje voor het bloeden 
een bijsluiter geeft met de vier wetten voor coöperatie-
ve communicatie:

Bijsluiter
- Doseer de hoeveelheid informatie die je geeft in 

functie van de situatie en van de hoeveelheid infor-
matie die je gesprekspartner verlangt. Zeg niet te 
veel en ook niet te weinig.

- Geef informatie waarvan je weet dat ze correct is. 
Verdraai de waarheid niet.

- Geef relevante informatie waarmee je gespreks- 
partner iets kan aanvangen. Zeg geen dingen die 
naast de kwestie liggen.

- Geef je informatie op de juiste manier. Wees  
duidelijk en creëer geen mist. Toon het nodige  
respect voor je gesprekspartner en wees beleefd.

Het volgende gesprek illustreert het risico van ondui-
delijkheid.

Albert: De man met wie Marie samenwoont, heeft een 
nieuwe auto gekocht.
Albertine: Heeft Marie dan iemand anders. Woont ze 
niet meer bij haar echtgenoot?
Albert: Toch wel.

Albert had verwarring bij Albertine kunnen voorkomen 
door zijn eerste zin zo te formuleren: ‘Maries echtge-
noot heeft een nieuwe auto gekocht.’
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Er zijn medeklinkers waarbij je stembanden trillen als 
je ze uitspreekt en er zijn er waarbij ze niet trillen. De 
eerste soort noem je stemhebbende medeklinkers, de 
tweede stemloze. Je kunt het verschil goed voelen als 
je met duim en wijsvinger je adamsappel vastneemt 
en eerst ‘zzzzz’ zegt (je voelt je stembanden trillen) en 
dan ‘sssss’ (je voelt geen trilling). 

Er bestaat een oeroud middeltje om te onthouden welke  
medeklinkers stemloos zijn. De meesten kennen het al 
sinds de basisschool: ’t kofschip. De medeklinkers die 
in ’t kofschip voorkomen (t, k, f, s, ch, p) zijn stemloos. 
Een animaler alternatief voor ’t kofschip is ’t fokschaap. 
Sommige spreken in een hypercorrecte bevlieging wel 
eens van ’t ex-kofschip, maar dat kunnen we als het 
product van een vergissing beschouwen. De adepten 
van dit onthoudmiddeltje zien over het hoofd dat het 

bij ’t kofschip over klanken gaat en niet over geschreven 
letters. ‘Mix’ spreek je uit als /miks/. De laatste klank 
die je hoort is een /s/. Dus ‘mix’ past netjes in het 
gareel van ’t kofschip. 
Iets anders is de /sj/-klank. Er zijn wel wat uit het 
Engelse afkomstige woorden met een stemloze /sj/: 
crash(en), brainwash(en), establish(en) … of een  
/tsj/: switch(en), bleach(en), brunch(en) … En die  
/(t)sj/-klank staat niet bij ‘t kofschip. Na enig pijnigen 
der hersenen kwam iemand met de suggestie  
fokschaapshit voor de dag, maar de goegemeente  
lijkt omwille van het fecale karakter niet echt  
ontvankelijk voor het woord.

Medeklinkers zijn lastposten. Bij het spellen van werk-
woorden zorgen ze voor troeblerende toestanden, en 
als je je daarbij vergist voor rode koontjes.

Medeklinkers zijn ook kameleons. Ze kunnen van 
stemloos in stemhebbend of omgekeerd veranderen 
in functie van de omgeving waarin ze voorkomen. 
Soms neemt een medeklinker de kenmerken over van 
een voorafgaande. Je zegt ‘af’ met /f/ en ‘val’ met /v/, 
maar in ‘afval’ /afal/ verandert de stemhebbende /v/ 
in een stemloze /f/. Ze neemt het stemloze kenmerk 
van de voorafgaande medeklinker over. Hetzelfde geldt 
bijvoorbeeld  voor afzakken /afsakken/.
Ook het omgekeerde komt voor. Soms neemt een 
medeklinker de kenmerken over van een volgende.  
Een voorbeeld daarvan is de combinatie van hand  
(je spreekt /t/ uit) en doek, wat ‘handdoek’ /handoek/ 
oplevert. De stemloze /t/ van ‘hand’ past zich aan de 
stemhebbende /d/ van ‘doek’ aan. Een bekend voor-
beeld hiervan is ‘pollepel’ (van potlepel).

Medeklinkers zijn ten derde wispelturig. In plaats van 
naar gelijkheid te streven zoals in de voorbeelden hier-

Over medeklinkers

KAMELEONS
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 Lees ook TINT 27, 31.

•  assimilatie 
(progressief, 
regressief)

•  deletie
•  dissimilatie

Klanken komen niet alleen voor, maar in com-
binatie met andere klanken. Zo ontstaat weder-
zijdse beïnvloeding. Wanneer een klank zich 
gelijkschakelt met een andere in zijn directe om-
geving spreek je van assimilatie. Assimilatie kan 
progressief zijn (bijvoorbeeld ‘afval’) of regressief 
(bijvoorbeeld ‘handdoek’). Het omgekeerde van 
assimilatie is dissimilatie, waarbij klanken onge-
lijk worden (bijvoorbeeld tovenaar, van toveren). 
Ook deletie of het uitstoten van klanken (die 
soms wel nog geschreven worden) komt geregeld 
voor: bijvoorbeeld ‘pos(t)zegel.

boven, zoeken ze soms liever de ongelijkheid. Iemand 
die kan ‘toveren’ zou normaliter een ‘toveraar’ moeten 
zijn, maar is in werkelijkheid een tovenaar.

Medeklinkers zijn verstoppers. Ze zijn soms leesbaar, 
maar niet meer hoorbaar zoals bij mar(k)t, er(w)t,  
kers(t)mis, pos(t)zegel ... Een wel zeer frequent 
voorkomend voorbeeld hiervan is de eind -en. In de 
beschaafde uitspraak wordt de -n van de eind -en niet 
uitgesproken: ‘Manne zonge liedere voor vrouwe.’ 
Als er een klinker volgt ‘Mannen en vrouwe’ en in uit-
drukkingen ‘in groten getale’ wordt deze -n doorgaans 
wel uitgesproken.

Medeklinkers zijn jumpers. Het Engelse ‘horse’ is 
verwant met het Middelnederlands ‘ors’. Toen ging 
de -r in het Nederlands op reis en de vorm ‘ros’ was 
geboren. Iets gelijkaardig gebeurde met de -r in drie/
derde. Vergelijk met het Duits drei/dritte waar de -r niet 
van plaats versprong. Kinderen ‘jumpen’ ook graag. 
Vandaar hun productie van vormen als ‘weps’ en 
‘heps’ in plaats van ‘wesp’ en ‘hesp’.

Medeklinkers zijn klevers. Soms verankeren ze zich 
aan woorden. ‘Lommer’ komt van het Franse ‘l’ombre’. 
Het lidwoord heeft zich in het Nederlands tot deel van 
het zelfstandig naamwoord opgewerkt. En ‘mon oncle’ 
leidde tot de Vlaamse vorm ‘nonkel’.

Medeklinkers zijn swingers. Neem nu /graat/ van 
‘graat’ en /graat/ van ‘graad’. De ‘d’ laat zich eventjes 
als een stemloze /t/ uitspreken, maar in het meervoud 
springt ze fluks terug in het gelid der stemhebbenden. 
Vergelijk graden (van graad) en graten (van graat).

Medeklinkers zijn pluralisten. Voornamelijk de -r dan. 
Je kunt een woord als ‘boer’ zonder enig verschil in 
betekenis met een rollende -r, een huig -r (de Franse -r) 
of een Gooise -r (de Engelse -r) uitspreken.

Medeklinkers zijn tot slot opdringerig. Soms palmen 
ze een woord in zoals in ‘angstschreeuw’, waar er acht 
medeklinkers na elkaar staan. Ze stapelen zich bijwijlen 
zonder schroom op. In ‘slechtstschrijvend’ staan er 
zelfs negen na elkaar, maar wie zo’n woord schrijft, kan 
bezwaarlijk een goed schrijver worden genoemd.
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Ik las een tijd geleden in een regionale editie van een 
Vlaamse krant: ‘De burgemeester verkoos over deze 
zaak niet uit te wijden’. Mijn oog, noem het misvorming, 
spotte op slag de spelfout. Ik dacht vrijwel meteen: 
‘had de auteur geweten waar het woord vandaan komt, 
dan had hij ‘uitweiden’ geschreven.’ ‘Uytweyden’ was 
namelijk een gebruikelijk woord om aan te duiden dat 
je koeien en paarden vanuit de wei waar ze gewoon-
lijk graasden naar een andere wei bracht (waar nog 
vers gras stond). ‘Uitweiden’ heeft dus niets te zien 
met ‘wijder maken’. In de zeventiende eeuw kwam 
dan de betekenisuitbreiding: ‘breedvoerig vertellen of 
omschrijven’. Het is in deze figuurlijke betekenis dat we 
het woord heden ten dage nog gebruiken. 

‘Zoeken’ waar woorden vandaan komen is een fasci-
nerende bezigheid. Of beter ‘opzoeken’ waar woorden 
vandaan komen. In tijden van internet is dit een fluitje 
van een cent. Op de etymologiebank bijvoorbeeld  vind 
je een schat aan informatie. 

Heel veel mensen zijn geboeid door de oorsprong van 
woorden. Hier ligt een sleutel tot succes in een gezel-
schap. Als je wilt scoren, probeer dan voortaan niet 
meer indruk te maken met je D-cup of je Beckham-
bobbel, maar snijd terloops de vraag ‘waar komen ze 
vandaan?’ aan. Ik heb het, toen mijn succes enigszins 
tanend was, zelf geprobeerd en het was meteen bingo. 
Ik voel me sindsdien weer gelukkig, slaap als nooit 
tevoren en kan weer alles eten. Weg maagzuur, weg 
stress. Het leven lacht me weer toe. 

Enkele toppers, in omgekeerd alfabetische volgorde, 
die het wel altijd goed doen, zijn:

- Yankee: dit was oorspronkelijk een spotnaam beperkt 
tot de bewoners van de Nieuw-Engelandstaten, maar 

later voor alle inwoners van de VS. Er waren namelijk 
veel Hollandse kolonisten (New York heette vroeger 
New Amsterdam) die Jantje of Janneke heetten, en 
bovendien gek op kaas waren. Spottend werden ze 
Jan Kaas of Jan Kees genoemd. Van Jan Kees naar 
‘yankee’ was de stap niet zeer groot.

- Ui: dit heeft te maken heeft met het woord ‘ajuin’ 
dat in het Middelnederlands onder diverse vormen 
voorkwam (onioen, ajune, enyuun …). Net zoals het 
Engelse ‘onion’ gaat het Middelnederlandse woord 
terug op het Franse ‘oignon’, dat zelf zijn wortels 
in het Volkslatijn (unionem) heeft. In Vlaanderen is 
tot op vandaag de vorm ‘ajuin’ naast ‘ui’ in gebruik 
gebleven. In Nederland werd ‘ajuin’ verdrongen door 
‘ui’. Een Hollandse en Utrechtse dialectvorm van 
‘onioen’ enz. is ‘uye’. ‘Uye’ is een verkorte vorm van 
‘uyen’. Uyen was in werkelijkheid een enkelvouds-
vorm, maar door de -n achteraan ervoeren de taal-
gebruikers dit als een meervoudsvorm. Zo ontstond 
‘uye’ als onnodige enkelvoudsvorm. Later erodeerde 
de slot -e, zodat ‘ui’ overbleef.

- Kattebelletje: betekent ‘een haastig geschreven  
briefje’ en vindt zijn oorsprong in het Italiaanse  
scartabello (een notitie van weinig belang), dat  
op zijn beurt uit het Latijn afkomstig is. In het  
Nederlands was de vroegere vorm ‘cartabelle’ of 
‘cartebelle’, maar door het feit dat het vaak om een 
stukje papier ging, gebruikte men al snel de verklein-
vorm ‘cartebellekens’. Dat woord leek zeer goed op  
‘kattenbelletjes’ (belletjes om de hals van een kat) 
zodat het maar een kleine sprong was om het 
weinig vertrouwd klinkende ‘cartebelle’ tot het meer 
vertrouwde ‘kattenbelletje’ om te vormen, waardoor 
uiteraard de verwantschap met de oorspronkelijke 
vorm een behoorlijke deuk kreeg. In de loop der 

Over de oorsprong van woorden

UIT DE BLOEMKOOL
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 Lees ook TINT 10, 17.

•  etymologie
• volksetymologie

De etymologie is de leer van de oorsprong en 
de betekenis van woorden. Naast de etymologie 
bestaat ook de volksetymologie. Die komt voor 
als een weinig bekend woord onder invloed van 
een daarop naar woordvorm lijkend bekend woord 
vervormd wordt (zoals ‘kattebelletje’).

tijden verschoof dan ook nog de klemtoon van het 
woord naar de eerste lettergreep.

Dat zijn er drie die goed aanslaan (wat mij betreft 
toch). Het staat je natuurlijk vrij je eigen toppers uit te 
kiezen. Je ervaart zelf wel waarmee je het best scoort.

Het is ook altijd goed een relativerende noot in je uit-
leg in te bouwen. Na je uitleg zeg je voor de vuist weg: 
‘De vakliteratuur geeft soms meer dan één verklaring 
voor de oorsprong van een woord. Volledige zekerheid 
hebben we niet altijd, maar dat is een deel van de 
charme van ons onderzoek.’

Let op de subtiele omschakeling in deze frasering naar 
‘we’ en ‘ons’. Dan lijkt het alsof je zelf bij het onderzoek 
betrokken bent. Dan ben je echt een etymoLOOG.
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Anton Voyl n’arrivait pas à dormir. Il alluma. Son Jaz 
marquait minuit vingt. Il poussa un profond soupir, 
s’assit dans so lit, s’appuyant sur son polochon. Il prit  
un roman, il l’ouvrit, il lut ; mais il n’y saisissait qu’un 
imbroglio confus, il butait à tout instant sur un mot 
dont il ignorait la signification.

Zo begint La Disparition (1969) van Georges Perec.

In het Nederlands klinkt het zo:
Anton Vocalis komt maar lastig in slaap. Hij knipt zijn 
licht aan. Zijn Jaz wijst twaalf uur twintig aan. Grondig 
slaakt hij ’n zucht, komt uit zijn lighouding omhoog, 
schudt zijn matras nogmaals op, stopt zich in. Hij pakt 
’n roman, slaat ’n aantal pagina’s om, hij tuurt daar-
naar, maar hij wordt al confuus als hij daarnaar kijkt; 
hij stopt plots bij ’n woord dat ‘m onzinnig voorkomt.

Bijna 300 bladzijden schreef Perec zonder ook maar 
één keer de letter ‘e’ te gebruiken. Guido van de Wiel 
had acht jaar nodig voor de Nederlandse vertaling.  
’t Manco verscheen in 2009. Ook bij van de Wiel  
staat geen enkele -e in de roman.

Beide boeken zijn voorbeelden van een lipogram, een 
tekst waarin de auteur met opzet een (of meerdere) 
letters niet gebruikt. La Disparition is een ‘e-lipogram’. 
Perecs moeder verdween in 1943 na deportatie naar 
Auschwitz. Dat was voor hem de aanleiding om de 
roman te schrijven. In de roman ontbreekt naast de 
vijfde letter uit het alfabet ook het vijfde hoofdstuk.
Een lipogram schrijven wordt moeilijker naarmate de 
niet-gebruikte letter meer voorkomt in het taalgebruik 
en de tekst langer wordt. De q komt in het Nederlands 
zo weinig voor dat een “q-lipogram” nauwelijks opvalt. 

Een ‘e-lipogram is het moeilijkst in het Nederlands, 
want de’ e’ is de meest voorkomende letter (net zoals 
in het Frans en het Engels). Dat houdt o.a. in dat ‘de’ 
niet kan gebruikt worden, ‘het’ en ‘een’ wel, maar 
dan als ’t en ’n, en infinitieven - behalve ‘zijn’- evenals 
verkleinwoorden uitgesloten zijn.

Een apart soort lipogram is waarin slechts één klinker 
is toegelaten, bijvoorbeeld: Ha Jaap, draaft daar Jans 
paard? Ja maat, dat prachtpaard gaat maar langzaam 
van Baarn langs Zaandam naar Landgraaf, alwaar Jans 
stal staat. 

In het kinderlied Drie Chinezen met een contrabas, 
komt in het refrein - behalve de eerste keer - telkens 
maar één klinker voor, bijvoorbeeld:
droo chonozo mot on controbos
do lopon ovor stroot, not ols gonzon on do pos
do poloto vond dot dot on ovortrodong wos
droo chonozo mot on controbos

Een andere taalkundige rariteit is een pangram, een zin 
waarin alle letters van het alfabet voorkomen, bv.:
Zwölf süße Boxkämpfer jagten querdurch Vinyl. 
Buvez de ce whisky que le patron juge fameux. 

Over merkwaardige taalverschijnselen

Z’N GRAM HALEN
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Moeten dit geen lange 
streepjes zijn?
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 Lees ook TINT 6, 7, 8, 11, 15, 22.

•  acrostichon
• anagram
• lipogram
• palindroom
• pangram

In het geschreven taalgebruik en dan nog het 
meest in literaire of literair georiënteerde com-
municatie tref je wel eens curiosa aan zoals een 
lipogram, acrostichon …

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 
Pechdag: sexy quizvrouw blijft mank.

Een anagram is een letterkeer, een woord of zin, 
gevormd met de letters van een ander woord of een 
andere zin maar in een andere volgorde. In ‘Elvis lives’, 
komen in ‘lives’ exact dezelfde letters voor als in ‘Elvis’. 
De biografie van Tony Miles, het veel te vroeg gestor-
ven schaakgenie, draagt als titel It’s only me. The Liar is 
een anagram van A. Hitler. Achter Avida dollars steekt 
Salvador Dali. Met een vingerknip wordt een koelkast 
een kakstoel. Lotte Suron uit Parijs is sportjournaliste 
en Chris Teipe uit Aalst hartspecialiste.
Een speciale vorm van anagram is het palindroom, een 
woord dat of een zin die je zonder enig betekenisverschil 
van voren naar achteren en omgekeerd kunt lezen. Een- 
voudige palindromen zijn pap, pop, lepel. Iets moeilij-
ker zijn parterretrap, en koortsmeetsysteemstrook.

Complexere voorbeelden vind je in:

Koos u de garage dus ook?
Baas, neem een racecar, neem een Saab
Was it a cat I saw
Madam I’m Adam
Eine treue Familie bei Lima feuerte nie

Een acrostichon is een naamdicht of lettervers, een 
gedicht waarvan de eerste letter van iedere regel achter 
elkaar gelezen zelf ook een woord of zin vormt.  

Een bekend voorbeeld is de tekst van het Nederlandse 
volkslied, het Wilhelmus, waarvan de eerste letters van 
de coupletten in de originele spelling samen de naam 
‘Willem van Nassov’ vormen. Een heel bekend voor-
beeld is ook het slot van het middeleeuwse dierenepos 
Vanden vos Reynaerde:

Bi Gode, ic dart u wel raden!’
Isingrijn sprac toten beere:
‘Wat sechdire toe, Brune heere?’
‘Ic ligghe in den rijseren
Lievre dan hier in den yseren.
Laet ons toten coninc gaen
Ende sinen pays daer ontfaen.’
Met Fyrapeel datsi ginghen
Ende maecten pays van allen dinghen.

De beginletters vormen ‘Bi Willeme’, door Willem,  
de auteur van het epos

Leuk tot slot, maar van een andere orde zijn woord-
spelletjes met namen van personen
Anna Kurnikova wordt omwille van haar rondingen wel 
eens Anna Kurvikova genoemd, de toneelstukken van 
Sjokofles (Sofocles) zijn nog altijd de moeite waard. 
En ‘Hey Bassie, daar komt Adri aan!’ doet het ook nog 
altijd goed.
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Ik houd van lange zinnen, zoals Homerus ze schrijft, of 
José Saramago of Javier Cercas bijvoorbeeld in Anato-
mie van een moment.

Bepaalde invloedrijke afgevaardigden van de UCD 
spelen met dat idee – vooral de afgevaardigden van de 
christendemocratische fractie die op goede voet staan 
met de militairen, in het bijzonder met Alfonso Armada, 
die persoonlijk met een van hen over die mogelijkheid 
gesproken heeft  en medio januari nemen de geruchten 
toe die al sinds de zomer bij herhaling de kop opste-
ken, geruchten over harde of zachte staatsgrepen en 
geruchten dat er een nieuwe motie van afkeuring tegen 
de minister-president in voorbereiding is, een motie die 
waarschijnlijk door de PSOE zal worden ingediend, maar 
met steun van een sector van de UCD, als hij al niet in 
die partij zelf wordt voorbereid, wat een garantie is 
dat hij zal worden aangenomen, en dat er misschien 
een noodregering komt waarover iedereen het heeft en 
waarvoor, zoals iedereen weet, te beginnen met Suarez 
zelf, generaal Alfonso Armada kandidaat staat.

143 woorden, 11 komma’s, meer dan 20 zelfstandige 
naamwoorden en dat allemaal binnen een enkele zin. 
Mooi is dat, een stilistisch hoogstandje. Ik kan me in 
lange zinnen echt vermeien, tenminste als het over 
literaire communicatie gaat. Bij zakelijke communicatie 
word ik echter kregelig van lange zinnen, zeker als ze 
in gesproken taal voorkomen. Ik word er zeeziek van, 
begin te hyperventileren en krijg een simultane aanval 
van de bof en de mazelen.

Het Nederlands kan namelijk bij lange zinnen a real 
bitch zijn, je voor het lapje houden, je spottend op het 
verkeerde been zetten. 

Ik heb gisteren een ex-klasgenote, je weet wel, we  

hebben haar twee jaar geleden eens ontmoet, toen we 
met vakantie waren in Zwitserland, je zei overigens dat 
je ze best aardig vond en dat ze zeer humoristisch uit de 
hoek kon komen …

Ja en dan? Wat heb je met die ex-klasgenote? Heb je 
ze gezien, gesproken, gefotografeerd, een pak slaag 
gegeven, getrakteerd, vermoord, bestolen, overreden, 
afgeperst, geholpen … of wat dan ook? Het Nederlands 
laat je soms een halve eeuwigheid wachten vooraleer je 
weet wat er eigenlijk aan de hand is.

Neem aan dat ‘ik’ de ex-klasgenote gewoonweg gehol-
pen heeft, dan duurt het in de bovenstaande zin 40 
woorden vooraleer de gesprekspartner weet wat er ge-
beurde. In het Duits is het van hetzelfde laken een pak. 
Het Engels en het Frans zijn veel meer straightforward 
en bannen binnen de paar woorden de twijfel. 

Yesterday I helped …
Hier j’ai aidé …

Het Engels en Frans zeggen zonder veel tierlantijntjes, 
met eerlijke zinnen die zonder omwegen op hun doel 
afgaan, waar het op staat. Het Nederlands daarentegen 
mag ongestraft gebruik maken van een constructie die 
we een tangconstructie noemen. Die tang kan zeer 
wijd openstaan: van ‘heb’ tot ‘geholpen’, zo wijd dat je 
er 40 woorden of meer tussen kunt proppen.

De helaas na een lange en slepende ziekte tot grote 
treurnis van iedereen die hem gekend heeft gisteren ten 
grave gedragen atleet zal ons eeuwig bijblijven.

Nog zo’n voorbeeld. Tussen ‘de’ en ‘atleet’, twee woor-
den die als partners in crime dicht bij elkaar horen, 
staan er 20 woorden. 

 23

Over lange zinnen
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 Lees ook TINT 12.

• tangconstructie

In een zin met een tangconstructie staan woorden 
die bij elkaar horen, ver uit elkaar. Ze omsluiten 
een groot deel van de zin als et ware als een tang. 
Enkele voorbeelden:
- de onderwerp-persoonsvormtang (Schakers, 

die te weinig openingstheorie kennen en te 
weinig aan toernooien deelnemen, bereiken 
nooit de top.)

- de werkwoordtang (Hij heeft alle banden met 
zijn in het buitenland verblijvende familie  
verbroken.)

- lidwoord-naamwoordtang (Een al lang geboekte 
en om een of andere reden altijd uitgestelde 
reis)

Een dergelijke breedvoerigheid kan de spreker enig 
stilistisch succes opleveren, maar evenzeer hoort ze 
thuis in de galerij der overtolligheden. Tangconstruc-
ties zijn moeilijk te ontcijferen en belasten bovendien 
het geheugen.

Ambtelijke taal is een biotoop waar tangconstructies 
gedijen, menig keer zelfs epidemische proporties 
aannemen: 

De met het onderzoek belaste diensten die de in artikel 
96 vermelde frauduleuze overtredingen moeten op-
sporen, moeten rekening houden met de bij algemene 
meerderheid decretaal vastgelegde verjaringstermijn.

‘Ambtenarees’ noemen sommigen dat.
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De media stonden er bol van. Een beloftevolle Vlaamse 
atleet werd op doping betrapt. Een dag later bleek dat 
onderzoek uitgewezen had dat de atleet teelbalkanker 
had en dat er van doping geen sprake was. Atleten  
die amper een paar dorpen verder woonden dan  
hun onfortuinlijke collega, tweetten hem niet in het 
Nederlands, maar in het Engels ‘Keep on fighting’ en 
‘Hope you win this one too’. 

Engels is meer dan ooit een deel van ons leven 
geworden. Achter de computer forwarden, deleten en 
printen we dat het een lieve lust is. We hebben een 
iPhone, een tablet, een iPad en een laptop. Als onze 
mondhoeken hangen, faceliften we. We backbenchen, 
brainstormen, mindmappen, mountainbiken, skate-
boarden en vervangen ‘of’ door ‘slash’: ‘De voorzitter 
slash ondervoorzitter zal de vergadering openen’. In 
de winkelstraten loop je van de ene shop, gerund door 
een shopkeeper in de andere en als je alles nog com-
pacter wilt, ga je naar een shopping mall. 

Er bestaat een woord om dit fenomeen aan te duiden: 
Nederengels. Ook in het Frans en het Duits voltrekt 
zich een gelijkaardig proces. Daar heet het respec- 
tievelijk franglais en Denglisch. Niet iedereen is daar 
gelukkig mee. Zo weerde de Deutsche Bundesbahn 
anglicismen uit haar communicatie. Hotline, f lyer, 
counter, call a bike, in-house meetings en andere beho-
ren tot het verleden in Duitse spoorwegmiddens. De 
Fransen zijn evenmin onverdeeld happy. Ze verkiezen 
soldes, dépliants, excusez-moi en ordinateur boven sales, 
f lyers, sorry en computer.

Bepaalde Engelse woorden zijn razend populair bij 
jongeren. Om er maar twee te noemen: shit en fuck. Ik 
heb me al meermaals afgevraagd wat een Engelstalige 
die geen Nederlands verstaat zich moet voorstellen als 

hij sommige gesprekken hoort: ‘Shit, shit, shit. Weer 
mijn trein gemist. Die fucking spoorwegen! Fuck, wat 
zal ik mijn baas nu vertellen. Shit, fuck, bloody Jesus!’ 
Ik noteer en vertaal de woorden die de Engelstalige 
verstaat: ‘Stront, stront, stront... Neukend… Neuk... 
Stront, neuk, bloederige Jezus.’ Ik vermoed sterk dat het 
verband tussen bloederige religie en meer lichaamsge-
richte activiteiten hem niet meteen duidelijk zal zijn.

Toch bestaan er redenen om het Engels te koesteren, 
het als een verrijking van het Nederlands te zien. Er 
bestaat soms een verschil in gevoelswaarde tussen het 
Engelse en het Nederlandse woord. Een smile is geen 
glimlach. Een single klinkt anders dan vrijgezel. Soms 
is het Engelse woord gewoon kernachtiger en korter.  
‘Ik werd ‘gestalkt’ is minder omslachtig dan ‘Ik werd 

Over Engels in het Nederlands

ON THE BITCH
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 Lees ook TINT 5, 28, 29.

•   bastaardwoord
•   leenvertaling
•   leenwoord
•   ontlening

Veel Nederlandse woorden zijn leenwoorden of 
ontleningen uit andere talen. Vreemde woorden 
zijn woorden die het Nederlands onveranderd 
heeft overgenomen (junkie, pageturner, sales 
manager …). Bastaardwoorden zijn gedeeltelijk 
vernederlandste woorden (seks, deleten …).  
Een letterlijk vertaald vreemd woord is een leen-
vertaling (skyscraper= wolkenkrabber).

hinderlijk gevolgd’ en een ‘programma in primetime’ 
bekt gemakkelijker dan ’een programma tijdens de 
zendtijd met de grootste kijk- en luisterdichtheid’. 
Engels geeft soms meer standing, in het bijzonder 
aan beroepen. Een hairstylist mag gerust het dubbele 
kosten van een kapper, en wie wil niet liever hygiënisch 
‘assistent’ zijn dan ‘vuilnisophaler’?
 
Het Nederlands is heel ontvankelijk voor Engelse 
woorden. Het haalt ze zelfs aan, burgert ze zonder veel 
tamtam in. We vervoegen Engelse werkwoorden vlotjes 
zoals Nederlandse: -ik update, je updatet, je updatete. 
Ook spellen lukt wel: je hebt geüpdatet. Engelse bij-
voeglijke naamwoorden doen in een mum van tijd mee 
aan het systeem van verbuiging. ‘A cool friend’ wordt al 
snel een ‘coole’ vriend. Ook met de uitspraak durven 
we zorgeloos snel een meer ingeburgerde toer opgaan. 
Ik hoorde onlangs ‘Ik had een leuke zonnige dag on the 
bitch’. Dat kan ik me best voorstellen. 

Soms is het Nederlands zelfs heiliger dan de paus. 

Woorden als ladyshave en hometrainer bestaan niet in 
het Engels. Dat zijn er die we zelf uitgevonden hebben. 
Of we passen dingen hautain aan, alsof ze zo maar 
van ons zijn. Van ‘happy ending’ maken we eigengereid 
‘happy end’. De laatste tijd hoor je ook steeds vaker: 
‘Je moet out of the box denken’. Engelstaligen denken 
‘outside the box’, maar weten zij veel!

Terug naar de doemdenkers. Wordt het Nederlands 
door het Engels bedreigd? Ik denk van niet. We blijven 
het Engels de baas. Nu ik eraan denk: ‘boss’ is een 
verengelsing van het Nederlandse ‘baas’ net zoals 
‘waffle’ van wafel. En zo zijn er nog wel een paar voor-
beelden. Engels opgelet: here we come! New Yorkers, 
straks wonen jullie weer in New Amsterdam. Voor wat, 
hoort wat!
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Een minister kondigde ‘Afslanking door boventallig-
heid’ aan. Mooi verpakt, inclusief de strik eromheen. 
De werkelijkheid is minder rooskleurig. De boodschap 
is: ‘geen werk meer, op straat gezet, gaan stempelen, 
de lening niet meer kunnen afbetalen.’ 
Een andere hoogwaardigheidsbekleder werd beticht 
van frauduleuze praktijken (hij had dus het land be-
lazerd). Hij herformuleerde wat hem ten laste gelegd 
werd als: ‘Ik ben creatief met de belastingwetgeving 
omgesprongen’.

Ook in militaire kringen wordt gretig verbloemd. 
Onbedoelde schade bij een bombardement, een hele 
school met kinderen die de lucht ingaat bijvoorbeeld, 
wekt minder weerzin op als je van ‘collateral damage’ 
spreekt. Nevenschade of randschade kan ook. En als 
een legerkolonne per abuis een dozijn van de eigen 
soldaten neerknalt, komen die om bij een friendly fire. 
Goed voor de nabestaanden dat hun familielid door 
een vriend werd neergeschoten. Als kers op de taart 
krijgt de ‘aflijvige’ dan een plechtige ‘uitvaart’ en wordt 

hij, die vroegtijdig ’de weg van alle vlees is gegaan’,  
‘ter aarde besteld’.

Taal laat zich gewillig kneden, verleidt en misleidt. Taal 
is een middel om de werkelijkheid te ontkennen, ze te 
manipuleren.

Dat hoeft echter niet altijd negatief te zijn. Het kan 
evengoed van tact getuigen als je een verbloemende 
of verhullende uitdrukking gebruikt omdat je iemand 
niet wilt kwetsen. ‘Ik heb vernomen dat je tussen twee 
banen in bent’, is empathischer dan ‘Ik heb gehoord 
dat je werkloos bent.’ ‘De dierenarts heeft je hond  
laten inslapen’ verstrekt meer troost dan ‘De dieren-
arts heeft je hond afgemaakt’, en ‘We kregen onge-
wenst bezoek.’ klinkt minder traumatisch dan ‘Er werd 
bij ons ingebroken.’

Het komt op de bedoeling van de taalgebruiker aan. 
Wil hij met zijn manier van formuleren verbloemen om 
te misleiden of om betrokkenheid uit te drukken?

We bevinden ons hier op het terrein 
van de gevoelswaarde van woorden 
en uitdrukkingen. De woorden-
boekbetekenis is één zaak, de 
gevoelswaarde van een woord is een 
andere. ‘Corpulent’ is minder erg 
dan ‘dik’, ‘suïcide’ minder dan ‘zelf-
moord’ en ‘incontinent zijn’ minder 
dan ‘in je broek poepen en plassen’.

Als verbloemende uitdrukkingen, of 
eufemismen zoals we ze noemen, 
ingeburgerd geraken, kunnen ze hun 
status van eufemisme verliezen. Dan 
moet er een eufemisme voor een 

Over verbloemend taalgebruik

ONGEWENST BEZOEK
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 Lees ook TINT 1, 2, 9, 19.

• connotatie
• denotatie
• dysfemisme
• eufemisme
• gevoelswaarde

Woorden hebben een denotatie of woordenboek-
betekenis en een connotatie of gevoelsbetekenis. 
Eufemismen zijn woorden of uitdrukkingen die 
verbloemen en verzachten, een positieve gevoels-
betekenis hebben. Dysfemismen zijn woorden 
of uitdrukkingen die verruwen. Ze hebben een 
negatieve gevoelswaarde.

eufemisme bedacht worden zoals in het volgende rijtje: 
gebrekkige ➺ gehandicapte ➺ mindervalide ➺ anders-
valide ➺ persoon met een beperking. Een ‘schoon-
maakster’ evolueerde tot een ‘hulp in de huishouding’ 
en flirt nu met de benaming ‘interieurverzorgster’. Een 
gekkenhuis werd eerst een krankzinnigengesticht en is 
nu een psychiatrische instelling.

Verbloeming wordt vaak uit de kast gehaald om over 
zaken te spreken die in de taboesfeer hangen of waar 
een geurtje aan is. Naar het toilet gaan kan omfloerst 
worden als ‘zijn handen gaan wassen’, ‘een kleine 
boodschap doen’, ‘gaan waar de koning te voet gaat’, 
‘zijn neus gaan poederen’ … Ook de naam van God 
wordt niet zomaar plompverloren uitgesproken, 
zeker niet in een vloek. ‘Godverdomme’ wordt vaak 
verbouwd tot ‘potvolblomme’, ‘potverdorie’ of zelfs 
‘potvolkoffie’.

Verbloemen is steeds contextgebonden en afhanke-
lijk van de omstandigheden. Het verschil tussen een 
vrijheidsstrijder en een terrorist is soms gewoon ‘the 
side you’re on.’

Het tegenovergestelde van een eufemisme is een dys-
femisme, een vergrovende uitdrukking. Naar het toilet 
gaan wordt dan, ‘gaan zeiken’, ‘gaan schijten’, ‘in het 
kakhuis gaan zitten’ … 
Onder andere misdaadfilms zijn een walhalla voor 
liefhebbers van dysfemismen:

Clyde:  Weer geen vreten op tafel, slet
Bonnie:  Houd je gore bek, klootzak
Clyde:   Denk je nu echt dat ik zeven kleuren stront 

schijt, bitch!
Bonnie:  Hier aarsgat, een dreun voor je raap. 

Waarna Bonnie en Clyde in een hoek van het witte 
doek, waar het peeskamertje is, coïteren. Dysfemismen 
als zuurstof voor hun relatie.
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Flutverkaveling, afpersopa, snorscooter, steekvlam-
journalistiek, piekerprins, zweetregering … Ver hoef je 
in een krant niet te zoeken om de Dikke Van Dale af te 
troeven. Elke dag vind je er woorden die in geen velden 
of wegen in Van Dale te bespeuren zijn. Toch zijn het 
goede Nederlandse woorden.

Naar schatting bevat de Dikke Van Dale 240 000 
verschillende woorden. In realiteit is het aantal woor-
den in het Nederlands echter een veelvoud daarvan. 
Naast de papieren versie is er ook Van Dale Online. 
Die kan uiteraard veel korter op de bal spelen. Twee 
keer per jaar wordt de digitale versie aangevuld. In 
totaal worden daar per jaar meer dan duizend woorden 
toegevoegd. Die oogst is ook sociologisch interes-
sant. Recente woorden als pisnicht, aandachtshoer en 
bitchfight geven ons een beeld van onze ‘expliciete’  
hedendaagse maatschappij. 
Een nieuw ‘onlinewoord’ dat drie jaar lang geregeld in 
bronnen voorkomt, maakt vervolgens kans om ook in 
de papieren versie opgenomen te worden. 

Waarom hebben we überhaupt nog nieuwe woorden 
nodig? Is 240 000  niet genoeg? Op ons twaalfde  
kennen we er gemiddeld 17 000 , als we twintig zijn  
60 000 en als we volwassen zijn 75 000. We leren 
woorden bij zolang we leven, maar ze allemaal kennen 
en gebruiken is sowieso uitgesloten. En het hoeft ook 
niet. Shakespeare, de grote bard, zou in al zijn toneel-
stukken samen ‘maar’ 15 000 verschillende Engelse 
woorden gebruikt hebben.

Het antwoord op de vraag naar het waarom is eenvou-
dig. De wereld waarin we leven kan niet zonder nieuwe 
woorden, al was het maar omdat hij niet stilstaat.  
Als er een nieuw product op de markt komt, is er een 
nieuw woord nodig om dat product te benoemen.  

Je kunt moeilijk een iPad, iPod, plasma-tv, skateboard, 
usb-stick … allemaal gewoon ‘dat ding’ noemen.

Anderzijds verdwijnen sommige woorden uit de Van 
Dale vaak omdat het ding waarnaar ze verwijzen niet 
meer bestaat of in onbruik geraakt is, bijvoorbeeld een 
lubbe (een bepaald soort kraag aan een kledingstuk).
Toch gaat dat verdwijnen niet zonder slag of stoot. De 
Dikke Van Dale wil het Nederlands van de laatste 150 
jaar beschrijven, zodat mensen van nu nog steeds de 
teksten van een eeuw of langer geleden kunnen lezen. 
Woorden als afpadig (afgedwaald), briezelen (openbre-
ken), kwips (onwel) en maaltand (kies) worden om die 
reden nog steeds gehandhaafd. Voor woorden defini-
tief uit het woordenboek verdwijnen, krijgen ze daarom 
eerst als tussenfase een tijdlang het label ‘verouderd’, 
tot de redactie tot definitieve schrapping beslist. 

Sommige auteurs bestaan het wel eens – al dan niet 
als spielerei – in de archaïsche taaltrommel te grabbe-
len.

‘Zijn gemalin verhief zich in hoge staat van tevreden-
heid van de echtelijke sponde en stevende op haar aan-
recht af alwaar ze havermoutpap nuttigde, zich aldus 
middels dat krachtvoedsel voorbereidende op de zware 
dagtaken waarvoor hare nakomelingen haar telkens 
weder stelden’.

In hedendaags Nederlands klinkt dit zo:
‘Ze was flink van bil gegaan. Ze at iets en bracht haar 
kids naar school;’

Iets anders is de beeldvorming die bij een woord 
ontstaat. De meeste woorden in een woordenboek 
(behalve bv. voorzetsels, lidwoorden …) verwijzen naar 
iets buiten het woordenboek, met andere woorden 

DIKBILPRIKPIL
Over de eindeloosheid van de woordenschat
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 Lees ook TINT 10, 17, 21.

• archaïsme
• betekenisinperking
• betekenisuitbreiding
• betekenisverandering
• betekenisverschuiving
• neologisme

De woordenschat van een levende taal is voort- 
durend in beweging. Er komen woorden bij  
(neologismen), vaak omdat er in de wereld nieuwe 
dingen bijkomen. Er verdwijnen ook woorden uit 
de woordenschat, vaak omdat er ook dingen niet 
meer bestaan. Eerst doen die woorden zeer ouder- 
wets aan (archaïsmen) tot ze in de ‘historische’ 
woordenschat verdwijnen. Bestaande woorden 
ondergaan soms ook een betekenisverandering. Er 
kan betekenisuitbreiding zijn (‘groenten’ werd oor-
spronkelijk alleen gebruikt voor groen moeskruid), 
betekenisinperking (ongesteld zijn betekende ziek 
zijn in het algemeen) en betekenisverschuiving 
(‘stout’ betekende oorspronkelijk ‘moedig, dapper’ 
in plaats van ‘ondeugend’).

naar de werkelijkheid, en die werkelijkheid staat niet 
stil. Het uitzicht van een koffiemolen van zestig jaar 
geleden heeft nog weinig te maken met dat van een 
koffiemolen uit de eenentwintigste eeuw. De beeld-
vorming die het woord oproept, is totaal veranderd. 
Toen het model waarmee je met draaibewegingen 
bonen kon malen concurrentie kreeg, werd de ‘nieuwe 
‘ koffiemolen ter onderscheid eerst nog ‘elektrische 
koffiemolen’ genoemd, maar dat ‘elektrische’ vloog er 
na korte tijd vanaf omdat zowat alle gezinnen al heel 
snel elektrisch maalden. Ook een televisie en een com-
puter lijken nog in weinig op het model van voorheen. 
In 1947 voorspelde IBM zelfs dat er ooit een computer 
zou komen die maar 1500 kilo zou wegen! 1500 gram 
was een betere gok geweest.

Creatief zijn met taal, is een beetje God zijn. Woorden 
scheppen kan heerlijk zijn en het resultaat om van te 
snoepen. De bekende Belgische tennisster Kim Clijsters 

verloor ooit eens een wedstrijd na een lange vlucht 
en werd de volgende dag in de krant de jetlagpineut 
genoemd. Voor olifanten bestaat er een dikbilprikpil 
(tegen slurfverlies vermoed ik). Michael Jackson en 
Elvis Presley blijven na hun dood verkopen. Ze zijn 
doodverdieners. En van Richard Nixons Watergate tot 
Janet Jacksons nipplegate was het maar een kleine 
(taalkundige) sprong.

Soms moet je de zaken een beetje geweld aandoen. 
Zo begon de actiegroep Over de Balk in 2002 een 
campagne ter promotie van het gebruik van het woord 
‘beurtbalkje’. Je weet wel, dat plastic of houten ding 
dat je tussen je eigen boodschappen en die van de per-
soon voor je legt aan de kassa van de supermarkt. Het 
doel van de actiegroep was ‘beurtbalkje’ in de Van Dale 
te krijgen, en zo geschiedde. De verspreiding van het 
woord kwam in een stroomversnelling toen TV Gelder-
land een kartonnen balkje liet maken, met het woord 
beurtbalkje daarop vermeld. In 2005 werd het woord in 
de papieren Van Dale opgenomen en kon Over de Balk 
feestvieren. Van campagne tot champagne.



64

Ik kom graag in Utrecht. Weliswaar word ik er elke 
keer bijna van mijn sokkel gefietst door studenten die 
blijkbaar geen studietijd wensen te verliezen, maar dat 
kan voor mij de charme van de grachten niet aantas-
ten. Ook de Utrechtenaar vind ik best te pruimen … 
alhoewel. Vele jaren geleden kwam ik voor het eerst in 
Utrecht. Ik moest op het Domplein zijn voor een ver-
gadering. Ik had geen stadsplannetje en vroeg aan een 
vriendelijk uitziende man – ik was er vrijwel zeker van 
dat hij een ‘local’  was – de weg naar het DOMplein. Ik 
legde de klemtoon op ‘Dom’. De man keek me aan en 
zei: ‘In Utrecht hebben we geen domme pleinen. Hier 
zijn alleen slimme pleinen.’ Vervolgens beschreef hij 
hoe ik bij het DomPLEIN kwam.

Deze confrontatie duwde me nog maar eens met mijn 
neus op de feiten. Vlaanderen en Nederland kunnen 
heel erg verschillen in de manier waarop ze op elkaar 
gelijken. Het verschil in klemtoon bij sommige woor-
den is een van die rariteiten (bijvoorbeeld dynamo, 
tabak in Vlaanderen en dynamo, tabak in Nederland). 
En er zijn er nog een pak andere uitspraakverschillen. 
Heb je stramme spieren, dan ga je in Nederland naar 
een fysiotherapeut en in Vlaanderen naar een kinesi- 
therapeut. Het gaat me hier niet om fysio- of kinesi-, 
wel om ‘therapeut’. In Vlaanderen zeg je ‘therapeut’, 
zoals je het schrijft, met de ‘eu’ van ‘deur’. In Neder-
land hoor je ‘therapuit’, of eigenlijk zelfs dat nog niet. 
Het klinkt eerder als ‘tere puit’ (wat we in Vlaanderen 
dan weer een ‘kwetsbare kikker’ noemen). En bij je 
eerste afspraak daar heb je het adres misschien op een 
‘pepiertje’ genoteerd. Vlamingen vinden die verdoffing 
van de ‘a’ heel merkwaardig, terwijl ze eigenlijk heel 
normaal is. Het in Nederland en Vlaanderen wereld-
bekende zogezegd alleroudste Nederlandse zinnetje 
‘Hebban olla vogala nestas bigunnan, hinase hic enda 
thu’, toont aan dat de verdoffingstendens helemaal 

niet nieuw is ‘Alle vogels hebben hun nesten begon-
nen …’. De heldere ‘a’ in een niet-beklemtoonde letter-
greep (bijvoorbeeld bij ‘nestas’ ligt de klemtoon op de 
eerste lettergreep: NESTas) veranderde in een ‘sjwa’ of 
doffe ‘e’ (zoals in het woordje ‘de’).

Weer iets anders gebeurt er bij de volgende zin: ‘Geef 
deze rozen aan de vriend van je zus’. Daar is zodanig 
veel aan de hand dat de oren van een Vlaming er soms 
van gaan tuiten. De zin klinkt in het Nederlands-Ne-
derlands ongeveer zo: ‘Gggeejf deejze wroowze aan de 
friend fan je sus’. We gaan er even bij zitten, want dit 
hoeft ‘eejnige fewklaring’. Er is in het Nederlands-Ne-
derlands iets aan de hand met een aantal klinkers. 
Sommige lange eenklanken (bijvoorbeeld ee, oo) zijn 
er zowat tweeklanken geworden. Ze klinken ‘Engelser’ 
(geejf, tweej, zeej/ roows, doows, groowt). Maar ook 
dat ligt in de lijn van de verwachtingen als je het over 
taalevolutie hebt. Hetzelfde is vroeger al eens gebeurd 

Over uitspraakverschillen

SLIMME PLEINEN
 27



65

 Lees ook TINT 20, 31.

• diftongering
• Poldernederlands
• verdoffing

Een levende taal evolueert o.a. op het gebied van 
woordenschat, spelling, spraakkunst en uitspraak.
Nederlands-Nederlands en Belgisch-Nederlands 
divergeren de laatste decennia sterk wat uitspraak 
betreft. Opvallend in het Nederlands-Nederlands 
zijn o.a.: verdoffing, diftongering en het stemloos 
maken van bepaalde stemhebbende medeklinkers.

in het Nederlands (ook in het Engels en het Duits 
trouwens). Een aantal Middelnederlandse eenklanken 
evolueerde tot hedendaagse tweeklanken. 

De proloog van het middeleeuwse riddertoneel  
Lanseloet van Denemerken eindigt als volgt:
Nu biddic u allen, arme ende rike,
Dat ghi wilt swighen over al,
Ende merct, hoet beghinnen sal.

De proloogzegger vraagt het lawaaierige publiek, arm 
en rijk dooreen, stil te zijn want het toneelstuk zal 
beginnen.
Ons interesseert hier ‘rike, ghi en swighen’. Er zijn nog 
steeds dialecten, onder andere mijn eigen dialect, het 
West-Vlaams, waarin je nog altijd ‘rike, gi en zwigen’ 
zegt in plaats van ‘rijk, gij en zwijgen’. Met klinkers is er 
in Nederland momenteel trouwens nog veel meer aan 
de hand. In het zogenoemde Poldernederlands wordt 
‘beet’ als ‘beit’, ‘tijd’ als ‘taaid’, ‘leuk’ als ‘luik’ en ‘koud’ 
als ‘kaaud’ uitgesproken; een evolutie waar Vlaanderen 
totaal buiten staat.

Op het medeklinkerfront is het evenmin stil. ‘Vriend’ 
en ‘zus’ klinken in Nederland meer en meer als ‘friend’ 
en ‘sus’. Ook die evolutie is weer normaler dan ze op 
het eerste gezicht lijkt. Vergelijk eens met de corres-

ponderende woorden in het Duits en Engels: Freund 
en friend/Schwester en sister.

De uitspraak van de ‘r’ is een ander fenomeen. Naast 
de tongpunt-r en de huig -r is in Nederland de Engelse 
of Gooise -r zeer sterk opgekomen.

Net zoals je meteen het verschil detecteert tussen het 
Engels van een Amerikaan en een Engelsman, hoor je 
in een fractie van een seconde of je met een Nederlan-
der of een Vlaming te maken hebt. Je hoort het aan de 
woordenschat, maar in eerste instantie hoor je het aan 
de uitspraak, inclusief zinsintonatie en ritmiek.

Een en ander heeft tot gevolg dat we op tv, onder-
tussen eigenlijk bijna standaard, ondertiteling nodig 
hebben om elkaar te begrijpen. Ik hoorde onlangs nog 
een radioreportage uit jaren vijftig van de vorige eeuw. 
Daar traden de meeste van die verschijnselen niet op. 
Ik heb de indruk dat ‘uitspraak 2.0’ zich in een versneld 
tempo doorzet, maar dan alleen in het Nederlands- 
Nederlands en niet in het Belgisch-Nederlands. Ik houd 
hier geen rekening met de zogenaamde tussentaal 
in Vlaanderen. De VRT-uitspraak van de standaardtaal 
wordt in Vlaanderen als ‘de norm’ of liever ‘het voor-
beeld’ beschouwd en daar hoor je nog altijd ‘vriend 
en zus met een ‘v’ en een ‘z’. Misschien kun je stellen 
dat Vlaanderen conservatiever, behoudsgezinder is en 
dat in Nederland dingen gebeuren die als je ze in een 
taalhistorisch perspectief plaatst onvermijdelijk zijn.
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Louis Van Gaal is vermoedelijk een betere voetbal- dan 
taalcoach. Toen hij door Manchester United naar de 
Premier League gehaald werd om het zinkende voet-
balschip weer zeewaardig te maken, bewees hij vrij snel 
dat zijn aanwezigheid op Engelse bodem een onwaar-
schijnlijke boost betekent voor de Engelse taal. Na een 
matig gelijkspel tegen West Brom, bestempelde Van 
Gaal de volgende match tegen leider Chelsea onver-
stoord als ‘another cook’. ‘Andere koek’ dus. Toen bleek 
dat de BBC-reporter hem duidelijk niet begreep, deed 
Van Gaal een nieuwe poging. ‘Another biscuit’, zei hij.

In Duitsland, bij Bayern München, had ‘der Louis’ 
voorheen ook al de Duitse woordenschat verrijkt. In 
een opwelling van familiale ontboezeming – dat woord 
lijkt hier wel erg op zijn plaats – wist hij te vertellen dat 
hij en zijn vrouw steeds ‘Löffel an Löffel’ slapen.

Daar kan slechts een pan-Europese gedachte achter 
zitten.  In een verenigd Europa hoort een taal gesproken 
te worden die bestaat uit flarden van alle Europese 
talen samen. Integratie op zijn best. Ook de Vlaamse 
voormalige topkeeper Jean-Marie Pfaff was van geen 
linguïstisch kleintje vervaard. In zijn Duitse periode, 
overigens ook bij Bayern, stelde hij dat hij een penalty 
had kunnen stoppen dank zij zijn ‘schwarze Broeke’, 
zijn zwarte broek, een soort talisman, eine Zauberflöte.

Het kan echter niet ontkend worden dat het gevaar 
achter elke hoek loert. Er bestaat namelijk zoiets als 
valse vrienden (false friends, faux amis, falsche Freun-
de): woorden uit een andere taal waarvan je denkt dat 
ze net hetzelfde betekenen in je eigen taal. Maar om 
je voor schut te zetten doen ze het net niet. Dat is de 
weerwraak van de woordenschat. Mensen gebruiken 
of misbruiken doorgaans woorden. In geval van valse 
vrienden gebruiken of misbruiken de woorden de mens.

‘Ich werde heute bellen’, klinkt een Duitser vreemd in 
de oren. ‘Hunde bellen’ in het Duits. ‘Ik zal vanavond 
blaffen’ duidt voor een Duitser hetzij op een niet te 
stelpen bestiale neiging bij de spreker, hetzij op een 
toekomstige metamorfose. ‘Ich bin blei, dass ich zu 
Hause geblieben bin. Es gab zu viel Mist’ betekent 
zoveel als ‘Ik ben lood dat ik thuisgebleven ben. Er was 
te veel stront.’ ‘Meer’ betekent ‘zee’, ‘See’ kan ‘meer’ 
betekenen (Bodensee) en ‘im Vorjahr’ heeft niets met 
voorjaar of lente te maken, wel met ‘vorig jaar’.

De Franse woorden conducteur, glace en ordinaire 
betekenen niet treinconducteur (kaartjesknipper), glas 
en ordinair, maar bestuurder, ijs en gewoon.

Ook in het Engels krioelt het bij wijze van spreken van 
woorden die een Nederlandstalige op het verkeerde 
been kunnen zetten. ‘Actual’ en ‘eventual’ zijn twee 
linke woorden. Ze betekenen niet actueel en eventueel, 
maar echt, werkelijk en uiteindelijk. ‘Stock’ is geen 
stok, ‘spin’ geen spin en ‘sparrow’ een mus en niet een 
spreeuw. Het Nederlandse stage is ‘internship’ en niet 
‘stage’ wat podium betekent.

Andere leuke voorbeelden zijn: ‘I always get my sin’, 
‘My compliments to your cock for the meal’, ‘Where can 
I strike my brook?’, ‘The wine is up’ en ‘Make that the 
cat wise’.

Voor dit soort Engels is de term steenkolenengels 
gebruikelijk. Politici zijn er bedreven in. De Vlaamse 
minister Crevits verwees bij een officiële gelegenheid 
naar de toenmalige Vlaamse minister-president als 
de man ‘with the white hemd’. Wijlen Joop den Uyl 
bestempelde de Nederlanders als een ‘nation of under-
takers’ (begrafenisondernemers). En oud minister-pre-
sident Pieter Gerbrandy heette ooit Winston Churchill 

Over de valkuil van taalgelijkenissen

ANOTHER COOK
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 Lees ook TINT 5, 24, 29.

•  code-mixing
•  steenkolenengels
•  valse vrienden

Steenkolenengels is een term die gebruikt wordt 
om slecht Engels te benoemen. Steenkolenengels 
ontstaat in het Nederlands doordat verschillen in 
de grammatica van de twee talen over het hoofd 
worden gezien, doordat er Nederlandse woorden 
zijn die in het Engels (bijna) dezelfde vorm, maar 
een andere betekenis hebben (valse vrienden) of 
doordat Nederlandstaligen Nederlandse woorden 
een twist geven zodat ze Engels klinken. Als je 
in een gesprek talen mixt, wordt ook de term 
code-mixing gebruikt.

welkom in Delft met de woorden: ‘I hate you welcome 
in this town’.

Er bestaan zelfs valse vrienden tussen het Belgisch- 
Nederlands en het Nederlands-Nederlands. Als een 
vervolg van een vergadering in een andere ruimte 
plaatsvindt, en de deelnemers gevraagd wordt hun 
‘tas’ mee te nemen, bestaat de kans dat Vlamingen 
hun kopje koffie meenemen en Nederlanders hun 
aktentas. En het Vlaamse gebruik van poep voor  
achterwerk en poepen voor vrijen leidt in Nederland 
tot een clichématig lachsalvo.

Soms beheersen we een vreemde taal dus onvoldoende 
en zien we overeenkomsten waar er geen zijn. Soms 
trekken we er ons ook niks van aan en gaan we ervan 
uit dat er in die vreemde taal wel een gelijkend woord 
zal bestaan à la ‘different cook’ en ‘You have a good 
cock’. 

Je kunt echter nog verder gaan en je conversatie  
larderen met zinnen die uit twee of meer talen 
bestaan. Toen ik een aanstormende tiener was, was 

de zwart-wit-tv nog aan zijn opmars bezig. ’s Avonds 
keken we naar Ivanhoe met Roger Moore in de 
hoofdrol. Overdag hielden schaarse sportuitzendingen 
ons aan het kolossaal grote toestel gekluisterd. Een 
jaarlijks evenement was De Vierdaagse van Duinkerke. 
Die zonden ze uit op wat toen ORTF (een van de vier 
zenders die we konden ontvangen) heette en wat we in 
de omgangstaal als ‘Rijsel’ bestempelden. De Vlaamse 
renner Willy Vanneste had daar een rit gewonnen en 
werd in het Frans geïnterviewd. Ik herinner het me nog 
altijd alsof het gisteren was. Willy begon goed met ‘J’ai 
démarré’. Toen liet zijn kennis van het Frans hem in de 
steek. Hij vervolgde zijn zin met ‘boven op dat bergje’, 
daarbij de Franse reporter in een toestand van verbijs-
tering brengend. Die sloot daarop wijselijk het gesprek 
af met ‘Félicitations’, waarna Willy weer op perfect 
Frans overschakelde en ‘Merci’ zei.
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De vrouw droeg broekiekouse. Ze was zeker nog niet 
aan winkeltande toe. Ze had een leuk naweekplasie 
waar ze regelmatig vrienden op vingerete uitnodigde, 
wat beslist vitaminerijker is dan gemorskos.

Volledig in het Nederlands is dat: De vrouw droeg een 
panty ze was zeker nog niet aan een kunstgebit toe. Ze 
had een leuk weekendhuisje waar ze regelmatig vrien-
den op koud buffet uitnodigde, wat beslist vitaminerijker 
is dan junkfood.

Bijzonder leuk aan het Afrikaans is de creativiteit in het 
scheppen van nieuwe woorden. Nog enkele voor-
beelden: skemerkelkie (cocktail), pletterpet (valhelm), 
hysbak (lift) en amperbroekie (baie kort broekie vir 
jong dames)

Veel nieuwe woorden van Engelse oorsprong krijgen 
gewoon een Afrikaans equivalent: een dynamiek die 
de opmars van het Engels, alvast in het woordenboek, 
deels afremt. Een homepage is in het Afrikaans een 
tuisblad, een computer een rekenaar, een smartphone 
een slimfoon. Voicemail en e-mail zijn stempos en 
e-pos. 

Ik googel geregeld Zuid-Afrikaanse kranten. Daar haal 
ik echt mijn hart aan op. Het Afrikaans is voor een 
Nederlandstalige helemaal niet zo moeilijk te begrijpen 
en als er toch struikelblokken zijn, brengt een beetje 
inzicht in het systeem snel soelaas.

Uit een lezersbrief in Beeld:

My man het onlangs werk oorsee gekry en ek het 
gewonder hoe ek die verlange gaan hanteer. Maar 
danksy Skype het ek sowaar die eerste week op my eie 
oorleef. Dit is vir seker beter as e-pos, WhatsApp of ’n 

SMS-boodskap, aangesien jy jou geliefde deur middel 
van videostroming kan sien. Dis seker nie so romanties 
soos om ’n brief te skryf of te ontvang nie, maar in ’n 
wêreld waar alles teen die spoed van lig gebeur, is dit ’n 
doeltreffende manier om naby aan jou geliefdes te voel. 
Ek weet reeds wat ek op Valentynsdag gaan doen. Wat 
is lekkerder as om in jou geliefde se oë te staar, al is dit 
dan deur middel van Skype? 

Neem woorden of zinsdelen zoals ‘oorsee’, ‘op my eie 
oorleef’, ‘in jou geliefde se oë te staar’. Daar is iedere 
keer hetzelfde aan de hand: overzee, op mijn eigen 
overleven, in jouw geliefde zijn ogen te staren: mede-
klinkers tussenin zijn weggevallen en klinkers zijn aan 
elkaar gaan klitten. 

Er valt wel nog meer weg in het Afrikaans. Ook achter 
aan woorden wordt er in vergelijking met het Neder-
lands duchtig gesnoeid: oorleef, lig … : overleefd, licht …

Talen die evolueren worden makkelijker, nooit moei-
lijker. Het Afrikaans is een mooi voorbeeld van verlies 
aan complexiteit. Ook hier bedienen we ons van een 
voorbeeld: op de website van de tv-zender die Boer 
soek ’n vrou uitzendt, probeert men kijkers te overtui-
gen om de laatste episode te bekijken. ‘Skakel in vir die 
laaste episode’ heet dat in het Afrikaans.

Angelique (de tv-presentatrice) gesels met elke paartjie 
in Mosselbaai en vind uit dat sommige paartjies nie 
meer so verlief is nie. Marius en Tamsin het byvoorbeeld 
besluit dat hulle eerder net vriende sal bly, aangesien die 
vonk vir liefde nie daar is nie.Tog, besluit hulle om vrien-
de te bly. Dieselfde kan ongelukkig nie genoem word 
vir Lindy en Fanie nie. Hulle paaie skei skielik wanneer 
Lindy besluit om liewer nie meer daar te wees nie. Nie 
alle verhoudings werk nie.

Over het Afrikaans

MA HET KLAAR OPGESKEP
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 Lees ook TINT 5, 24, 28.

• afkapping
• dochtertaal
• uitstoting

Het Afrikaans is een dochtertaal van het Neder-
lands. Het is erg verwant met het Nederlands, 
maar vertoont ook een aantal typische kenmer-
ken. Meer dan in het Nederlands nog schrijf je 
zoals je spreekt (vakansie, romanse). Uitstoting 
(oorsee) en afkapping (lig) komt heel vaak voor. 
Syntactisch valt de dubbele ontkenning op (ek wil 
nie eet nie) en de vervoeging van de werkwoorden 
is heel erg vereenvoudigd. In de onvoltooid tegen- 
woordige tijd gebruik je overal de stam en de 
onvoltooid verleden tijd is uit de taal verdwenen.

Eenvoudiger kan de vervoeging van een werkwoord 
bijna niet. In de onvoltooid tegenwoordige tijd is er 
maar een vorm voor alle personen (soek, vind, is, 
besluit, word, skei, werk). De onvoltooid verleden tijd is 
zelfs helemaal uit het Afrikaans verdwenen. Je gebruikt 
de voltooid tegenwoordige tijd om over het verleden te 
spreken. De vormen ‘zij sprak’ en ‘zij heeft gesproken’ 
vallen in het Afrikaans samen in ‘sy het gepraat’. Ook 
de sterke werkwoorden zijn uit het Afrikaans verdwenen 
(ik het gekry: heb gekregen: ek het geloop: heb gelopen)

Alleen het werkwoord ‘zijn’ is een buitenbeentje:
Ek wil by die huis wees (Ik wil thuis zijn).
Ek is siek (Ik ben ziek).
Ek was siek (Ik was ziek).

Verder heeft het Afrikaans ook maar één bepaald 
lidwoord, ‘die’: die baba kruip op die grond; die meisie 
vrijf haar oë, die ou dame plooi haar voorkop.
Als ik in Londen ben, ga ik steevast bij Foyles snuis-
teren in het aanbod Afrikaans. Zo kreeg ik vorig jaar 
Afrikaans a complete course for beginners in handen.

In les drie gaat het over gezondheid. Een stukje dialoog 
daaruit:

Ma  Kom eet.
Pa Maak gou. Ma het klaar opgeskep.
Danie Ek kom nou-nou.
Pa Kom dadelik, die kos word koud.
Sannie Ek wil nie eet nie.
Ma   Wat? Wie het vir jou lekkers gegee? (wie heeft 

je snoepjes gegeven?)
Sannie Niemand nie, ek is nie honger nie, net dors.
Ma Is jy siek?
Sannie My maag is seer
Ma Ja, jou kop voel warm. Jy het koors.

Opvallend in dit gesprekje is het gebruik van de dubbe-
le ontkenning (Ek wil nie eet nie, niemand nie, ek is nie 
honger nie) en dan dat grandioze plastische ‘jou kop 
voel warm’. Heerlijk!

Nederlandstaligen moeten zich ook bewust zijn van 
valse vrienden in het Afrikaans. Enkele voorbeelden: 
kombuis (keuken), lemoen (sinaasappel), seekoei (nijl-
paard) en poes (geen kat).

Klopt het dat ‘vrijf’ hier met een v is?
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‘Morgens stehe ich auf. Ich trinke ein Glas Wasser. Ich 
esse eine Banane, ein Stück Brot, ein Ei und trinke auch 
noch ein Glas Orangensaft.’

Mijn achtjarige kleindochter heeft geen benul van 
Duitse grammatica of wat dan ook. Toch begrijpt ze 
probleemloos wat hier gezegd wordt. Bij elementair 
Engels gaat het haar een beetje moeilijker af, maar 
dank zij allerlei videoclips is haar Engels voor haar leef-
tijd niet onaardig ontwikkeld en lukt het ook behoorlijk 
goed.

Nederlands is net zoals het Duits en Engels een Ger-
maanse taal. Ook Zweeds, Noors, IJslands en Fries zijn 
Germaanse talen en dus verwant aan het Nederlands, 
maar die verwantschap is minder uitgesproken dan bij 
het Engels en nog minder dan bij het Duits. 

Het Nederlands en het Duits waren lang geleden zelfs 
nog méér verwant dan nu. Het is eigenlijk pas sinds 
de negende eeuw, toen de tweede of Hoogduitse 
klankverschuiving zo goed als voltooid was, dat het 
Nederlands en het Duits meer afstand van elkaar 
genomen hebben.

De ‘p’ uit het Germaans zoals je die nu nog in het 
Nederlands en het Engels aantreft, verschoof in die 
periode in het Duits naar ‘pf’ of ‘f’, de ‘t’ naar ‘ts’ of 
‘s’ en de ‘k’ naar /X/, de klank die je bijvoorbeeld in 
‘lachen’ aantreft.

Enkele voorbeelden:

Net zoals veel tweelingen heel erg op elkaar gelijken, 
maar toch hun eigenheden ontwikkelen, zo ging het 
ook met het Nederlands. Het Nederlands kende een 
paar evoluties die het een eigen gezicht gaven, een 
eigen identiteit binnen de West-Germaanse tak van de 
Indo-Europese stamboom. 

Vanzelfsprekend heeft het Nederlands exclusieve woor-
den gecreëerd zoals fiets, jurk, kuieren. Maar dit ligt zo 
voor de hand dat we er hier niet verder op ingaan en 
op enkele andere aspecten focussen.

De uitspraak van de ‘sch’ aan het begin van een woord 
is typisch voor het Nederlands. Vergelijk bijvoorbeeld 
school (N) met school (E) en Schule (D); schip, ship 
en Schiff; schaap, sheep en Schaf. Buitenlanders aan 
wie je vraagt of ze het Nederlands een mooie taal 
vinden, vallen nog al eens over dat weinig muzikale 
gegorgel, in het Noorden meer nog dan in het Zuiden 
(‘Goedele, de schone maar vaak scheldende gegadig-
de van Geeraards schuwe schoonzoon, schiet graag 
met een verschrikkelijk groot geweer op onachtzame 
hongerige ganzen’). Een Engelse Erasmusstudent die 

Over de eigenheden van het Nederlands

EEN TAAL MET FLAPOREN
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Nederlands
appel
peper
schaap
slapen
eten
zitten
zout
boek
zoeken

Engels
apple
pepper
sheep
sleep
eat
sit
salt
book
seek

Duits
Apfel
Pfeffer
Schaf
schlafen
essen
sitzen
Salz
Buch
suchen
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 Lees ook TINT 29.

•  Germaans 
(West-, Noord-, 
Oost-, West-)

• Indo-Europees
• taalfamilie

Het Nederlands behoort tot de Germaanse tak van de  
Indo-Europese taalfamilie.

ondanks zijn gevorderde kennis van het Nederlands 
vruchteloos bleef proberen de ‘g’ en ‘ch’ correct uit 
te spreken zei me eens: ‘Nederlands is een taal met 
mooie ogen en flaporen’.

Verder ontwikkelde de Germaanse klankgroep ‘ft’ zich 
in het Nederlands tot ‘cht’. Vergelijk zacht met soft en 
sanft; lucht met Luft, kocht met kaufte. De Germaanse 
klankgroep ‘ol’ of ‘al’ gevolgd door een ‘d’ of ‘t’ evolu-
eerde in het Nederlands tot ‘ou’.
Vergelijk: oud, old, alt; zout, salt, Salz, goud, gold, 
Gold.

Soms stootte het Nederlands ook een ‘d’ uit midden  
in een woord. Vergelijk broer, brother, Bruder; weer, 
weather, Wetter. In eerder archaïsch taalgebruik hoor  
je in het Nederlands wel nog een zeldzame keer 
broeder en weder. Broeder heeft echter heden ten 
dage meestal een andere betekenis (‘een priester die 
op een ei zit’, pleegt een vriend te zeggen). Anderzijds 
laste het Nederlands tussen l, n, r gevolgd door -er 

meer dan eens een d in. Vergelijk: kelder, cellar, Keller; 
leerder, learner, Lerner, zwaarder en schwerer.

Ook de vele verkleiningsvormen van bijwoorden zijn 
typisch voor het Nederlands:
Wil je eventjes wachten, het is welletjes, ze zongen 
zachtjes …

Wie een selfie van het Nederlands, Engels en Duits 
bekijkt, ziet duidelijke gelijkenissen, maar ook duide-
lijke verschillen. Ze wonen onder hetzelfde dak, maar 
hebben er elk hun eigen kamer.

Indo-Europees

Oergermaans

Noord-GermaansOost-Germaans

Gotisch

Afrikaans

Zweeds Noors Deens IJslands Nederlands EngelsDuits Fries

West-Germaans
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Een netwerk gebaseerd op het onderzoek van de  
KU Leuven zou er kunnen uitzien zoals hieronder.

Ork, ork, ork, ik eet soep met een … 
Wit, wit, wit, de koe drinkt …
New, new, new, de hoofdstad van de VS is …

Als je vork, melk en New York ingevuld hebt, ben je 
drie keer in de val getrapt met dank aan het woorden-
boek in je hoofd, je mentaal lexicon.
Hoe klein ons menselijke brein ook is, er kan bijzonder 
veel in: onder andere een heel woordenboek, inclusief 
een ingenieuze zoekmachine. Dit woordenboek is een 
onderdeel van het langetermijngeheugen. Het bevat 
alle woorden die je je vanaf je babytijd eigen gemaakt 
hebt. Deze woorden zijn niet – zoals in een gewoon 
woordenboek – alfabetisch geordend, maar via netwer-
ken van associaties. 

Onderzoekers aan de KU Leuven onderzochten voor 
bijna tweeduizend woorden welke associaties het brein 
het vaakst erbij maakt. 

Enkele voorbeelden:
Appel leverde de volgende top vijf van associaties op: 
klokhuis, schil, fruit, peer, schillen.
Voor voetbal was dat: aftrap, goal, elftal, stadion, 
scheidsrechter. 
Film werd geassocieerd met cinema, bioscoop, acteur, 
dvd, regisseur. 
Blauw leidde tot smurf, lucht, jeans, kleur, hemel.
Groente riep spruit, rodekool, knolselder, courgette en 
artisjok op.
…

In het brein ontstaan op die manier ‘woordvelden’. 
Klokhuis, schil … behoren tot het woordveld van appel. 
Zo’n woordveld bevat dan zelf weer knooppunten of 
hubs waarrond nieuwe woordvelden en vervolgens 
hele netwerken ontstaan.

Over het mentaal lexicon

ORK, ORK, ORK
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golf

meeuw

schelp

kust
strand

duin

oester
mossel parel

oor

snuffelen
geurparfum

stinken

oorbel
gehoorzintuig

handvat

ruiken

tasten voelen
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Van elk in het mentaal lexicon opgeslagen woord 
houdt het brein een identiteitskaart bij. Het onthoudt 
de uitspraak, spelling, betekenis, vormkenmerken, 
syntactische rol en gebruikscontext.

Neem bijvoorbeeld het woord ‘boom’. Het mentaal 
lexicon vertelt ons hoe we het woord moeten uitspre-
ken en hoe we de klanken b, oo en m moeten vormen. 
Dit facet van het mentaal lexicon stelt ons o.a. in staat 
om vrij snel rijmwoorden te vinden. Probeer maar:

Ik hou van jou
Ik blijf je …
Ik sta hier in de …
En ben al helemaal …
Word dus maar snel mijn …

Her resultaat zal dit poëtisch pareltje vermoedelijk heel 
dicht benaderen:
 
Ik hou van jou
Ik blijf je trouw
Ik sta hier in de kou
En ben al helemaal blauw
Word dus maar snel mijn vrouw

Het brein associeert hier op basis van klankstructuren. 
Vandaar ook de spontane neiging om na ‘ork, ork, ork’ 
soep te eten met een vork en na ‘tepel, tepel, tepel’ 
aardappelen met een lepel. 

Ook de spelling van een woord wordt in het mentaal 
lexicon opgeslagen. Dit gebeurt niet zonder risico. 
Zelfs de meest zorgvuldige taalkundigen maken wel 
eens een dt-fout. Dat is niet omdat ze de regels niet 
beheersen, maar omdat hun brein ze te slim af is.  
Fouten zoals ‘Ik wordt morgen twintig.’ vinden meer 

dan eens hun oorsprong in het mentaal lexicon. 
‘Wordt’ en ‘word’ hebben wat klank betreft dezelfde 
identiteit, maar je kunt op twee manieren spellen. Het 
mentaal lexicon is dermate slim dat het automatisch 
deze vorm selecteert die het frequentst voorkomt. Dat 
is ‘wordt’. Daarom ook komt de fout ‘hij word’ veel 
minder vaak voor dan ‘ik wordt’. 

Het spellingbeeld van de meeste woorden zit goed in 
ons brein verankerd (behalve dan van een zin als ‘De 
paranoïde paparazzi ontvreemdden de parallellograaf 
van de cistercïenzers.’). Bij uitbreiding geldt dat ook 
voor de vreemde talen die we leren. Zo kunnen we 
zelfs na een kleine afstemming de volgende ‘Engelse 
tekst’ uit wrmmagzine.nl ontcijferen:

7H15 M3554G3 53RV35 7O PR0V3 H0W 0UR M1ND5 
C4N D0 4M4Z1NG 7H1NG5! 1MPR3551V3 7H1NG5! 1N 
7H3 B3G1NN1NG 17 WA5 H4RD BU7 N0W, 0N 7H15 
LIN3 Y0UR M1ND 1S R34D1NG 17 4U70M471C4LLY 
W17H0U7 3V3N 7H1NK1NG 4B0U7 17, B3 PROUD!

(This message serves to prove how our minds can do 
amazing things, impressive things! In the beginning it 
was hard but now on this line your mind is reading it 
automatically without even thinking about it, be proud)

Ten derde is de betekenis van een woord in het men-
taal lexicon gestockeerd. Dat heeft als gevolg dat je het 
woord ‘boom’ gebruikt om een boom aan te duiden en 
bijvoorbeeld niet een bloem. 

Sommige woordspelingen zijn erop gericht het brein 
eerst op het verkeerde been te zetten. Neem een 
reclameslogan als ‘Marie-Jo-ondergoed trekt u aan’. 
‘Ondergoed’ haalt in eerste instantie de betekenis van 
‘aantrekken’ als ‘aandoen’ naar boven. Tot het je daagt 
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dat de reclame uiteraard een dubbele bodem heeft en 
‘aantrekken’ hier even goed kan betekenen ‘aantrekke-
lijk vinden’.

Iets gelijkaardigs doet zich voor bij ‘Op Schiphol zijn 
twee nieuwe banen’. Je denkt omwille van ‘Schiphol’ 
aan landingsbanen, terwijl de overweging dat het even-
goed nieuwe jobs kunnen zijn pas later volgt.
Deze semantische identiteit (wat de woordbetekenis 
betreft) is van groot belang voor het uitbreiden van 
de woordenschat. Woorden neem je het snelst in het 
mentaal lexicon op als ze passen bij de woorden die er 
al in aanwezig zijn. Vandaar ook dat het nuttig is om bij 
het leren van een vreemde taal met synoniemen (fiets/
rijwiel, dokter/arts) en met antoniemen te werken 
(groot/klein, smal/breed). Betekenisrelaties tussen 

woorden onderling zijn cruciaal voor het uitbreiden 
van de woordenschat.

Interessant om te weten is ook dat we het eerst 
woorden op basisniveau leren en pas later de bovenlig-
gende begrippen (hyperoniemen) en de onderliggende 
begrippen (hyponiemen)
We leren bijvoorbeeld eerst ‘broek’ (basisniveau) en 
pas later kledingstuk (hyperoniem) en jeans, short, 
legging (hyponiem).

Het mentaal lexicon bevat verder ook een syntactische 
identificatie van woorden. Het weet bijvoorbeeld dat 
‘kopen’ een werkwoord is dat je kunt vervoegen, maar 
‘auto’ bijvoorbeeld niet. Eng daarmee samenhangend 
is de informatie over de vorm van een woord die in het 
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mentaal lexicon opgeslagen zit. Het brein weet bijvoor-
beeld dat ‘auto’s’ een meervoudsvorm, ‘taxietje’ een 
verkleinwoord en ‘liep’ een verleden tijd van ‘lopen’ is.

De identiteitskaart van een woord in ons brein is dus 
behoorlijk compleet. Het lijkt wel een CIA-f ile.

Noem, om deze Tint af te ronden, eerst voor de vuist 
weg drie dieren waarvan de naam met een ‘k’ begint:
…

Vul nu de volgende zin aan met de naam van een dier 
die met een k begint: 
‘In de vogelkooi zit een k … 

Wedden dat je bij de eerste opdracht helemaal niet 
aan kanarie hebt gedacht, wel aan bijvoorbeeld kat, kip, 
konijn, kikker …

Bij de tweede opdracht heb je vermoedelijk wel aan 
kanarie gedacht, want het woord ‘vogelkooi’ heeft het 
associatief opgeroepen.

 Lees ook TINT 10, 17, 21, 26.

•  antoniem
•  associatie
•  hyperoniem
•  hyponiem
•  mentaal lexicon
•  synoniem

In het mentaal lexicon worden van elk woord de 
volgende eigenschappen opgeslagen:
de klank en uitspraak: fonologische identiteit
de woordopbouw: morfologische identiteit
de betekenis: semantische identiteit 
de functie in zinnen: syntactische identiteit
de spelling: orthografische identiteit 
het gebruik: pragmatische identiteit
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Mijn broer heeft een huis in Sluis gekocht. Mijn broer 
wou al lang samen met zijn vrouw in Sluis gaan wonen. 
Mijn broer en zijn vrouw houden beiden van Sluis. De 
vrouw van mijn broer werkt in Knokke. De vrouw van 
mijn broer werkt in een winkel in Knokke. In de winkel in 
Knokke waarin de vrouw van mijn broer werkt, worden 
schoenen verkocht. De schoenen die ze in de winkel in 
Knokke waar de vrouw van mijn broer werkt verkopen, 
worden in Italië gemaakt. Deze in Italië gemaakte 
schoenen zijn eerder duur. In Knokke zijn vele dure 
winkels.

Ik zou het de lezer niet kwalijk nemen, mocht hij na het 
lezen van deze tekst een niet te onderdrukken neiging 
voelen om dit boek naar mijn kop te gooien. De tekst 
zit weliswaar logisch in elkaar: mijn broer en zijn vrouw 
hebben een betaalbaar huis gekocht in Sluis, niet zover 
van waar zijn vrouw als schoenenverkoopster in een 
chique zaak werkt.

Toch krijg ik het van een dergelijke tekst op de heupen. 
Hij bulkt van de herhalingen, omzeilt ten onrechte het 
gebruik van hij, zij, daar enz., bestaat uit een opeen-
hoping van bijna allemaal hoofdzinnen ... Deze tekst is 
ziek. Hij heeft een inenting nodig met een product dat 
‘cohesie’ heet.

Zo is het bijvoorbeeld al veel beter:
Mijn broer heeft een huis gekocht in Sluis. Daar wou hij 
samen met zijn vrouw al lang gaan wonen. Ze houden 
beiden van Sluis. Zij werkt in een schoenenwinkel in 
Knokke waar ze eerder dure Italiaanse schoenen ver-
koopt, maar dure winkels vind je daar wel meer. 

Ook aan de volgende tekst schort er een en ander:
Er is niemand die door haar gezang geboeid wordt. 
Onze zangeres heet Olga. Zingen is een woord dat uit 

zes letters bestaat. Zangeressen zingen veel woorden. 
Woorden staan in een woordenboek. 

Deze tekst vertoont een zekere eenheid door ener-
zijds de woordvelden ‘gezang, zangeres, zingen’ en 
anderzijds ‘letters, woorden en woordenboek’, maar 
ook hier kan er overwogen worden om de hulpdiensten 
te bellen. De tekst mist logica. Olga zingt blijkbaar niet 
zo goed. Tot dusver oké, maar wat het aantal letters in 
het woord zingen daarbij komt doen is onduidelijk, om 
niet te zeggen van de pot gerukt. De voorgeschreven 
behandeling hier heet ‘coherentie’.

Van goede teksten kun je verwachten dat ze inhoudelijk 
logisch samenhangen. Veel teksten vertrekken daarom 
vanuit eenvoudige inhoudelijke patronen. Ze zijn rond 
een aantal opeenvolgende vaste vragen gebouwd. 

Een voorbeeld van zo’n  inhoudelijk patroon met vaste 
vragen is de probleemstructuur. Achtereenvolgens 
beantwoordt zo’n tekst de vragen:

(1) Wat is het probleem?
(2) Waarom is het een probleem?
(3) Wat zijn de oorzaken ervan?
(4) Hoe is het probleem op te lossen?

Bewoners van de uitgaansbuurt van Enschede klagen 
over lawaaihinder. Tot in een gat in de nacht spelen de 
discotheken keiharde muziek en is er heel veel straatla-
waai. (1)
De bewoners kunnen daardoor niet slapen en voelen 
zich bovendien onveilig. (2)
De discotheken in Enschede genieten een grote popula-
riteit. Jongeren komen er van heinde en ver. Ze drinken 
ook behoorlijk veel alcoholische dranken en worden 
daardoor zeer luidruchtig.(3)

Over teksten

 32
AU!
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 Lees ook TINT 15.

•  coherentie
• cohesie
• vaste structuur

In de tekstlinguïstiek heersen er verschillende 
opvattingen over wat een tekst is. In een engere 
definitie kan een tekst geschreven of gesproken 
zijn en wordt het gebruik van woorden veronder-
steld. In een ruimere definitie kan bijvoorbeeld 
ook een verkeersbord als een tekst beschouwd 
worden, omwille van de communicatieve functie 
ervan.

Er zou kunnen overwogen worden om het sluitingsuur te 
vervroegen, de politie intenser te laten patrouilleren en 
de discotheekuitbaters te verplichten de geluidsnormen 
te respecteren. (4)

Teksten kunnen geschreven, maar evenzeer gesproken 
zijn. Ze kunnen, maar hoeven niet lang te zijn. De dia-
logen hieronder zijn teksten, hoe kort ze ook zijn. 
En altijd, behalve bij nonsens dan, verwacht je van een 
tekst dat er een logisch verband bestaat.

Neem het voorbeeld:
Vrouw: Het regent
Man: Wil je mijn paraplu?

Vergelijk dat met:
Vrouw: Het regent
Man: Wil je mijn krant?

De interpretatie die bij dit tweede voorbeeld bij de 
meeste mensen opkomt, is niet een nonsensicale, maar 
wel een ‘zorgzame’. De man wil niet dat de coiffure van 
de vrouw door de regen geteisterd wordt en biedt haar 
zijn krant aan om boven het hoofd te houden.

Teksten kunnen dus heel kort zijn. Ook dit is een tekst:

Man: Oei!
Vrouw: Au!

Je kunt je daar bij voorstellen dat de man op de tenen 
van de vrouw heeft getrapt (letterlijk dan) en zich nogal 
onhandig excuseert met ‘oei!’. De vrouw die maat 48 
hard heeft voelen aankomen op haar pumps laat met 
‘au’ merken dat ze pijn heeft.

Een vriend, een gynaecoloog met veel inzicht in het 
wonder van de taal, wees me erop dat dit niet noodza-
kelijk een dialoog hoeft te zijn. Het kan ook een dub-
bele monoloog zijn. ‘Tussen oei en au kan een periode 
van negen maanden liggen’, zei hij.
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Met de trein reizen is niet alleen ecologisch verant-
woord, maar ook taalkundig interessant. Als je zoals ik 
democratisch tweede klas reist, word je meer en meer 
geteisterd door te luide, aan de banaliteit grenzende 
gsm-gesprekken. Maar soms hoor ik ook wel, through 
the grapevine, iets wat mijn taalkundig hart doet  
popelen. Een tijdje geleden zaten twee dames voor 
me. Ze gingen naar Antwerpen. Ze wilden er enkele 
‘musea’s’ bezoeken en ’s middags in een gerenom-
meerd restaurant gaan eten. De ene met wijn, de 
andere zonder, want antibiotica ‘helpt’ niet in  
combinatie met alcohol. 

Ik werd er haast euforisch bij. Twee fouten in twee  
zinnen en alle twee tegen het gebruik van meer- 
vouden.

Aan de oppervlakte is het meervoud in het Neder-
lands relatief eenvoudig te vormen: olifanten, giraffen, 
luipaarden en tijgers, panters en buffels. Het is ofwel 
-en ofwel -s. Bij de spelling zijn er wel soms problemen 
(bijvoorbeeld auto’s - vergelijk met het Duitse ‘Autos’ 
en Franse ‘autos’ waar men ook zonder de apostrof 
kan - en olie-oliën/knie-knieën: afhankelijk van de 
klemtoon).

Bij vreemde woorden zijn er meer problemen bij het 
vormen van meervouden, vaak omdat het meervoud 
door de taalgebruiker als een enkelvoud wordt beschouwd.
Zo ontstaan ‘stapelmeervouden’. Musea bijvoorbeeld 
is al het meervoud van museum en daar wordt dan 
‘musea’s’ van gemaakt. Museums is trouwens ook 
goed. Twee andere voorbeelden zijn media en antibi-
otica (enkelvoud: medium en antibioticum). Je hoort 
heel vaak dingen zoals: ‘de media is heel belangrijk 
vandaag de dag’ (in plaats van ‘zijn’) en ‘de antibiotica 
die ik kreeg hielp niet.’ (in plaats van ‘hielpen’)

Merkwaardig genoeg wordt een stapelmeervoud als 
scampi’s (enkelvoud scampo, meervoud scampi) in 
het Nederlands wel geaccepteerd.

Stapelmeervouden komen ook bij gewone Nederland-
se woorden voor, hoewel we ons daar vaak niet meer 
bewust van zijn. Zo zijn ‘tee’ en ‘scoe’ oorspronkelijke 
enkelvoudsvormen, en ‘teen’ en ‘scoen’ meervouds-
vormen. Op de duur werden ‘teen’ en ‘scoen’ (later 
schoen) als enkelvoud ervaren en kregen ze een nieuw 
meervoud: tenen en schoenen.

Interessant is het ook om het Duits even naast het 
Nederlands te plaatsen.

Al deze Nederlandse woorden hadden vroeger een 
meervoud op -er ( eier, kinder …) zoals nu nog in het 
Duits. Na verloop van tijd werden eier, kinder … niet 
meer als meervoud herkend en kwamen de stapel-
meervouden eieren, kinderen… in de plaats, behalve 
in samenstellingen zoals kinderkamer, eiergerecht, 
kalverliefde ...

Over meervouden

DE SPAGHETTI ZIJN LEKKER
 33

Duits enkelvoud
Ei
Kind
Kalb
Lamm
Rind

Nederlands enkelvoud
ei
kind
kalf
lam
rund

Duits meervoud
Eier
Kinder
Kälber
Lämmer
Rinder

Nederlands meervoud
eieren
kinderen
kalveren
lammeren
runderen
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 Lees ook TINT 3, 13, 16, 18, 26.

•  collectivum
•  stapelmeervoud
•  verzamelnaam

De morfologisch meest kenmerkende eigenschap 
van zelfstandige naamwoorden is dat de meeste 
een meervoudsvorm hebben. Bij woorden uit het 
Latijn of Grieks wordt de meervoudsvorm soms 
mee ontleend. Bepaalde meervouden zijn dubbele 
meervouden of stapelmeervouden. Sommige 
zelfstandige naamwoorden hebben twee meer-
voudsvormen, al dan niet met betekenis- of regis-
terverschil (bijvoorbeeld collegae is formeler dan 
collega’s). Verzamelnamen of collectiva verwijzen 
naar ‘meer dan één’, maar zijn zelf enkelvoud 
(bijvoorbeeld gebergte).

Soms heeft een woord twee meervoudsvormen, in 
functie van de betekenis:
blad: bladen (papier) en bladeren (van de bomen), 
maar je bladert wel nog in een boek; of datum: datums 
(op de kalender) en data (gegevens, feiten). Soms 
zijn er ook twee meervoudsvormen zonder verschil in 
betekenis: bijvoorbeeld leraars, leraren/ collega’s, colle-
gae. ‘Leraars’ is echter de meest gebruikelijke vorm in 
Vlaanderen en ‘leraren’ in Nederland. ‘Collegae’ klinkt 
dan weer veel formeler dan ‘collega’s’.

Vorige zomer hoorde ik in een trattoria in Berlijn een 
Duitser naast mij zeggen: ‘Die Spaghetti sind lecker’ 
(de spaghetti zijn lekker). Dat klonk me behoorlijk 
vreemd in de oren. In het Nederlands is spaghetti 
(alhoewel ze met zijn velen zijn) enkelvoud. Enig 
snel opzoekwerk op mijn hotelkamer leerde me dat 
‘spaghetti’ het Italiaanse meervoud is van ‘spaghetto’. 
Dat verklaart natuurlijk de keuze van het Duits voor het 
meervoud. Merkwaardig genoeg wordt Spaghetti  dan 
weer in het enkelvoud gebruikt zodra er gespecifieerd 
wordt: ‘Spaghetti Bolognese ist lecker’.

Het Engels houdt het zoals het Nederlands bij een 
enkelvoudig werkwoord (‘spaghetti is delicious’), maar 
het Frans doet net zoals het Duits (‘les spaghettis sont 
délicieux’, maar ‘le spaghetti bolognaise est délicieux’).

Iets anders zijn dan weer de verzamelnamen zoals 
‘gebergte’. Hoewel er veel bergen tot een gebergte 
behoren, wordt het woord als een verzamelnaam en 
dus als een geheel beschouwd: ‘Het hooggebergte is 
ideaal om te skiën’. 
Het voorvoegsel ‘ge-’ wijst op het een verzamelnaam 
(gevogelte, ongedierte …). Bepaalde woorden zijn 
verzamelnamen zonder dat we ons dat nog realiseren. 
‘Gezin’ is daarvan een voorbeeld. In het Middelneder-
lands betekende ‘ghesinde’ zoveel als reisgezelschap. 
De betekenisvereniging naar ‘man, vrouw en kinderen’ 
dateert uit de twintigste eeuw.
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Vanzelfsprekend heb ik ook schermvrienden. Ze wonen 
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