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Wees maar niet bang, al gaat het over jou. 
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Voorwoor d

Ook als je zegt: ik ben geen taalpurist, dan denken 

mensen dat je een taalpurist bent. Als je je bezighoudt 

met taal, dan zul je ook wel vinden dat mensen alles 

‘goed’ moeten uitspreken en uitdrukken.

 Ik ben geen taalpurist. Taalpuristen zijn mensen die 

zó ontzettend genieten van de Nederlandse taal dat ze er 

een beetje opgewonden van raken. Ze worden verdrietig 

als ze iemand ‘hun hebben’ horen zeggen. Dit zijn zeur-

pieten die vermoedelijk vies eten en slechte sex hebben. 

Maar ik heb er verder geen onderzoek naar gedaan. 

 Ik ben geen taalpurist, want daarvoor vind ik taal 

veel te leuk. Vooral als je erdoor verrast wordt. 

 Een tijdje geleden zat ik in een trein in het oosten van 

het land. Naast mij kwamen twee jongemannen zitten, 

ze waren mid-twintig, ze zagen er stoer uit. Ze hadden 

baarden, maar van het coole soort, en een van de twee had 

ook nog een hoedje op om dat hippige te benadrukken. 

 Ze gingen zitten, en het eerste wat de een tegen de 

ander zei was: ‘Zoooo. Als we in Enschede zijn wil ik 

écht even je naaimachine lenen.’
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 Dit was het laatste wat ik had verwacht. 

 Kort daarop zag ik een heel erg softe man met san-

dalen met sokken erin. Hij zei in zijn telefoon: ‘Maar 

kun jij aangeven hoe lang je er dan niet bent? Kun je 

anders aan die psycholoog vragen of hij een indicatie 

kan geven van hoe lang die depressie gaat duren? Want 

ik zit ook met mijn planning. Ja, kun je dat vragen? Be-

dankt man.’ Dit klonk allemaal helemaal niet sandaal-

met-sok-erin. Vooral dat ‘bedankt man’ stond hem heel 

erg vreemd.

 Als het over kleding gaat, dan kun je nog wel eens 

zeggen: ‘Leuke broek, maar hij staat je niet.’ Bij taal gaat 

dat niet. ‘Sorry, maar uw taal staat u niet.’

 Alleen pubers doen dat, bij hun moeder, als die in 

een onbewaakt moment van moderniteit ineens iets 

‘vet’ vindt. ‘Mahammmm,’ zeggen ze dan, en de moder-

ne moeder zegt dan: ‘Dat mag ik toch wel zeggen? Jullie 

zeggen het ook.’ Maar ze weet het diep in haar hart na-

tuurlijk donders goed: pubertaal staat haar niet.

 Over zulk soort dingen denk ik graag na. Dat de ene 

persoon ‘hun hebben’ zegt en de andere persoon niet, 

dat is mij eerlijk gezegd worst. 

 Ik ben geen taalpurist. Ik vind taal juist leuk. 

 

 

PS: Veel van de stukken in dit boek verschenen elders in 

andere vorm. Ik schreef ze bijvoorbeeld voor nrc.next, 

of ik las ze voor in het radioprogramma Klare Taal van 
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Arie Bras, van Radio Nederland Wereldomroep. Som-

mige tekeningen verschenen eerder op de achterpagina 

van nrc Handelsblad. Veel van de teksten in de tekenin-

gen werden geuit door u. Gehoord op straat, op de radio, 

in de trein. Waarvoor dank.
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L eu k-l eu k

In het Nederlands kun je vrij veel woorden verdubbe-

len. Leuke woorden zijn dat. Denk aan hè hè, kom kom, 

nou nou, zo zo, gut gut en poe poe. 

 Er is een andere categorie verdubbelingen, en die is 

nog veel leuker. Meisje 1: ‘Hij studeert Nederlands. En 

hij roeit. Hij is wel leuk.’ Meisje 2: ‘Oké… Maar is ie leuk? 

Of is ie leuk-leuk?’ ‘Leuk’ betekent dat iemand aardig is, 

maar dat is je broertje ook. Leuk-leuk betekent dat je je 

kunt voorstellen dat er uiteindelijk dingen gaan gebeu-

ren zonder onderbroek. (In het Engels komt deze dub-

beling trouwens ook voor. ‘Do you like him? Or do you like 

him like him? ’)

 Dit soort dubbelingen zijn geloof ik bedoeld om de 

‘serieuzere’ vorm van het oorspronkelijke woord uit 

te drukken. ‘Ik ben niet echt een meisje-meisje’, want 

meisje-meisjes, dat zijn archetypische meisjes, die al-

tijd roze dragen en nooit naar de wc gaan – of alleen 

voor kleine plasjes.

 Nog een voorbeeld: ‘Ik ben gestopt als invalhulp op 
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het kinderdagverblijf, ik werk nu bij het ministerie. 

Leuk, maar wel echt een baan-baan.’ Niet alleen maar 

geld verdienen, nee, je dient je nu serieus en volwassen 

te gedragen, want je hebt een baan-baan.

 Het is breed toepasbaar. Wie bijvoorbeeld de stap 

van appartement naar ‘huis met tuin en zolder’ heeft 

gemaakt, heeft nu eindelijk een huis-huis. 

 Je kunt er zelf creatief in zijn. Gehoord: ‘Ik was niet 

echt een student-student.’ (Ergo, ik studeerde wel, maar 

zoop niet, zat niet bij een vereniging, en had geen wis-

selende contacten.)

 Die creativiteit omtrent verdubbeling kan ook te ver 

gaan. Er zijn mensen die zo enthousiast zijn over het 

verdubbelen, dat ze het doen op een totaal onbegrijpe-

lijke manier. Ik heb wel eens iemand horen zeggen: ‘De 

sfeer was echt, zeg maar, gezellig-gezellig.’ Betekent dat 

dan echt gezellig? Of juist nepgezellig, met stukjes uit-

gedroogde leverworst op prikkertjes? Hm. Nogal vaag-

vaag. 
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E v en

‘Hee, even. Als iedereen gewoon even normaal en rus-

tig luistert dan kan Gerard-Jan gewoon vertellen over 

zijn buxushaagproject en dan kunnen we daarna ge-

woon aan de koffie. Goed? Goed.’

 

O, m ag i k dat?

Gottegot, wat mogen we toch veel tegenwoordig. Als je 

het vergelijkt met de Middeleeuwen of zo. Met vakan-

tie, passief én actief stemrecht, noem maar op. 

 Misschien is het daarom dat het woord ‘mogen’ zo 

enorm in zwang is geraakt. 

 Bevind je je in een horecagelegenheid en wil je af-

rekenen middels de pinpas, dan is het meteen: ‘U mag 

even de pas door de gleuf halen’, wat vagelijk obsceen 

klinkt, maar dat terzijde. Het gaat hier om het mogen. 

Bedoeld wordt: moeten. Maar dat is natuurlijk onbe-

leefd. Begrijpelijk, want die hele Befehl-ist-Befehlmen-

taliteit is alweer een ruime zestig jaar niet echt hot meer. 

 ‘Mogen’ is weliswaar beleefd, maar het heeft ook iets 

heel schooljufferigs. ‘Jullie mogen je dicteeschriftjes 

pakken.’ En: ‘Jij mag héél snel je mond gaan spoelen, 

jongedame.’ Of: ‘Jij mag even op de gang gaan staan tot 

je weer afgekoeld bent.’ Heel fijn, dat dat mag. 

 In het ziekenhuis is het ook een festijn van dingen 

die mogen. Je mag je kleren even uitdoen, dan mag je 

even op de tafel gaan liggen, dan mag je even tot tien 

tellen en dan zijn we zo weer klaar. Er zou natuurlijk 
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ook gewoon een verzoek geformuleerd kunnen wor-

den. ‘Zoudt u op de tafel willen gaan liggen?’ Maar 

waarschijnlijk lijkt dat toch te veel op de opening van 

een discussie (‘Nou, willen, willen, ik wíl eigenlijk he-

lemaal niet op die tafel. Nu ik erover nadenk.’).

 Eigenlijk overal waar een vage machtsverhouding 

bestaat die niet uitgesproken wordt, is er sprake van 

‘mogen’. Als er wel op een duidelijke manier iets wordt 

bevolen, dan wordt meestal ‘dienen’ gebruikt. ‘U dient 

uw papieren bekertjes in de groene afvalbak te depo-

neren!’ Geen wonder dat zulk soort taal alleen geschre-

ven wordt. In gesproken vorm zou het te gênant zijn en 

zou het al snel worden: ‘U mag uw bekertje daarin gooi-

en, hoor. Hallo. Uw bekertje. Mag daarin. Juist. Dank u.’

 Er zijn mensen die zich zo doodergeren aan ‘mogen 

als bevel’, dat ze elke keer als ze hun pas door de gleuf 

mogen halen, wanhopig roepen: ‘O, mag ik dat!’ Deze 

mensen worden nooit begrepen.

 

W e es voor zich t ig m e t j ezel f

‘Na drie maanden werken in die kantoorboekhandel 

heb ik echt tegen mezelf gezegd: “Lidy, dit is roofbouw 

op je lichaam.”’

 

En da n zi t j e e r a a n va st

Ik koester warme gevoelens voor een snackbar in Am-

sterdam-Oost die Snackbar ‘Hallo’ heet. Vooral die aan-

halingstekens vind ik lief. Ik denk dat alles al geregeld 


