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Het is gebruikelijk om elkaar na 
de jaarwisseling op de werk-
plek een gelukkig nieuwjaar te 

wensen. Sommigen genieten daarvan, 
anderen wringen zich in allerlei boch-
ten om zich eraan te onttrekken. Moet 
het goede-wensen-wensen blijven?

 teg en s tand er
Natuurlijk bedoelen alle goede-wensen-
wensers het goed. En natuurlijk is nie-
mand te beroerd om een ‘wederzijdsje’ 
te formuleren. Maar o, wat zijn die ein-
deloze herhalingen van dezelfde wens 
vervelend! Vreemd dat er nog geen 
communicatiebureau een training ‘origi-
neel gelukkig nieuwjaar wensen’ op de 
markt heeft gebracht. Of dat bedrijven 
niet op de morgen van de eerste werk-
dag in januari het personeel in koor ‘De 
beste wensen allemaal’ laten uitroepen. 
Dan zijn we ook meteen af van het ge-
zeur omstreeks de vijftiende januari of 
een wensje nog wel gepast is.
 Maar dat is nog niet alles. Al dat ge-
wens is van een stuitende opdringerig-
heid. Allereerst in letterlijke zin: hoe-
veel vrouwen gaan er in januari niet 
met lood in hun schoenen naar het 
werk omdat ze vrezen dat sommige col-
lega’s zich niet tot een klam handje zul-
len beperken, maar een vochtige zoen 

proberen te laten landen in hun hals of, 
nog weerzinwekkender, op hun mond? 
Maar in de tweede plaats heeft het 
wensproces ook inhoudelijk iets be-
moeizuchtigs. Wat heeft de wenser met 
mijn geluk te maken? En wat weet de 
wenser van mijn omstandigheden, dat 
ik zijn wensen zo goed kan gebruiken? 

 Voo r s tand er
Kerstkaarten, kaarsen en oliebollen: in 
dat gezellige rijtje horen de nieuwjaars-
wensen thuis. Vroeger kwamen een half 
uurtje na middernacht buren en kennis-
sen langs om elkaar een goed jaar toe 
te wensen. Een moment waarin de door 
het tafelen en lange wachten wat be-
nauwd geworden familiesfeer opklaar-
de, wederzijdse goede bedoelingen  
werden uitgesproken en oude banden 
herbevestigd. Kortom, er is veel voor 
het wensen te zeggen.
 Nu de ceremonie zich grotendeels 
verplaatst heeft naar de werkplek, geldt 
hetzelfde. Het aanbreken van een 
nieuw jaar heeft als elke cesuur iets af-
schrikwekkends: wat zou ons nu weer 
boven het hoofd hangen? Gelukkig is er 
een manier om die angsten te bezwe-
ren: door wederzijds de hoop uit te 
spreken dat het de ander goed zal gaan. 
Met dat ritueel geven we de gevoels-

temperatuur op het werk een zetje in 
de goede richting. Dat er wat sleet in 
de formulering van de wens gaat zitten, 
is eerder een voordeel dan een nadeel, 
omdat het het ritueel alleen vertrouw-
der maakt, en dus geruststellender. 

Wat vindt u ervan?  
Zijn goede wensen  
wenselijk? 

Geef voor 6 februari uw mening  
op onze website: www.onzetaal.nl/
homofkuit. Of stuur een briefkaart 
met ‘Goede wensen zijn wenselijk’ of 
‘Goede wensen zijn niet wenselijk’ 
naar de redactie van Onze Taal, 
Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In 
de volgende aflevering de uitslag. 

A. Spelling
1.  c. 30kmzone
2.  a. Cruesli (merknaam)
3.  a. gefruite ui
4.  b. nordic walking
5.  a. op zoek gaan
6.  b. Prittstift (merknaam)
 

B.  Woordenschat
1.  b. schaatsranglijst
2.  b. francofiel
3.  b. kruidenmengsel
4.  a. iets makkelijks

Zijn goede wensen 
wenselijk?

Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend 

kan worden gedacht. Taalkundige Frank Jansen 

behandelt iedere maand zo’n kwestie, en nodigt 

iedereen uit te reageren.

Antwoorden Taaltest   (zie bladzijde 16)

C.  Zoek de fouten
1.   onstuimige, Middellandse 

zee-gebied mag ook, voeren, 
ons plezierjacht (onze plezier-
jacht is jagen als sport),  
kosmopolitische wereldstad  
is dubbelop, Istanboel mag 
ook, komma voor waar,  
laven, minnaressen

2.   decade, de Krim, derde moet 
weg, liever zwarte zee-land 
om verwarring met Zeeland 
te voorkomen

D.  Extra
2007 in letters weergegeven  
levert twee losse woorden op: 
tweeduizend zeven. De algemene 
regel voor het aaneenschrijven 
van getallen in letters luidt: zet 
een spatie na duizend en schrijf 
de woorden miljoen en miljard 
los; de rest is aaneen. Dat levert 
bijvoorbeeld zestien miljoen drie-
honderdnegenenvijftigduizend  
negenhonderdtwintig op (de be
volking van Nederland op de 
ochtend van 1 december 2006), 
maar ook tweeduizend zeven.

Hom of kuitFrank Jansen

uitslag 

vorige stemming

Hadden er niet meer talige onder
werpen moeten voorkomen in de 
half oktober gepresenteerde canon 
van de Nederlandse geschiedenis? 
Het kan de meeste Onze Taallezers 
weinig schelen. Slechts 258 inzenders 
– beduidend minder dan anders – 
brachten hun stem uit, waarbij de 
voorstanders van meer taal in de  
canon met 190 stemmen (73,6%)  
duidelijk in de meerderheid waren. 
De volgende onderwerpen werden 
canonwaardig geacht: onze dialec
ten, de wederopstanding van het  
Nederlands in het negentiende
eeuwse België en de kindergedichtjes 
van Hiëronymus van Alphen (“Jantje 
zag eens pruimen hangen”). 
 De tegenstanders van meer taal  
in de canon waren met 68 stemmen 
(26,4%) dus in de minderheid. Mini
maal een van hen vond zelfs dat het 
wel wat minder kon, en wel ten gun
ste van meer bètaonderwerpen.


