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  ta al o p advERtENtI E sItE s
Advertentiesites op in
ternet, zoals eBay, 
Marktplaats en Speur
ders, zijn een groot suc
ces en trekken miljoe
nen bezoekers. Maar de 
teksten waarmee adver
teerders hun koopwaar 
aanbieden zijn niet altijd 

even vlekkeloos, en soms in al hun onbehol
penheid onbedoeld komisch. Tekstschrijver 
en taaladviesauteur Eric Tiggeler schuimde 
een aantal Nederlandse vraagenaanbod
sites af en vond “kronkelend taalgebruik, 
fantasiespellingen, onbegrijpelijke verkoop
argumenten en absurde aanbiedingen geïl
lustreerd met wazige foto’s”. In Marktpraats 
presenteert hij een bloemlezing uit de 
oogst van zijn zoektocht, met daarin onder 
meer een “mooi safedruk herman brood” 
een “friese straatklok” en een “zeer kwali
tieve schoonheidsspecialiste”.

Marktpraats. De mooiste advertentiemissers van 

het web verscheen bij de Sdu en kost € 9,95  

(ingenaaid, 95 blz.). ISBN 978 90 12 12296 2

  ta al I N Ro UWadvERtENtI E s
Barend Weegink, predikant in Katwijk aan 
Zee,verzamelt al lange tijd rouwadverten

je hoeft geen Battus te heten om te 
zien wat er bijzonder is aan de woor-
den jazzzangeres, stresssituatie en 

Churchilllaan. En wie in een van Battus’ 
Opperlandse naslagwerken gaat neu-
zen, vindt niet alleen voorbeelden van 
woorden met driemaal dezelfde letter 
achter elkaar, maar ook met drie keer – 
of vaker – dezelfde combinatie van drie 
letters. Zoals kerkerker (‘erker in een 
kerk’; drie keer ker) en het bekende hot-
tentottententententoonstelling (vier keer 
ten achter elkaar).
 Herhaling van één letter of drie let-
ters is dus een veelbeproefd taalspelle-
tje, maar hoe zit het met de herhaling 
van twéé letters? Een mooi voorbeeld is 
stagegegevens, aangedragen door Onze 
Taal-lezer Guy Willems: dat woord be-
vat drie keer achter elkaar het bigram 

ge (een bigram is een combinatie van 
twee letters). Het mooie is: het is geen 
gekunsteld woord, zoals Battus’ kerker-
ker, maar een begrip dat je zomaar in 
het wild kunt tegenkomen. Met Google 
levert stagegegevens een paar honderd 
treffers op, net als het vergelijkbare fa-
bricagegegevens overigens.
 Is dat nou bijzonder, zo’n bigramdrie-
ling? Tot nu toe kwam ik in de gangbare 
woordenboeken en -lijsten maar twee 
voorbeelden tegen. Van Dale vermeldt 
het – kunstmatige – chemische element 
unununium, een woord dat net zo 
kunstmatig is als het element zelf (het is 
door wetenschappers opgebouwd uit 
driemaal het Latijnse woord voor ‘één’: 
unus, vanwege het atoomnummer: 111). 
En het Groene Boekje noemt in zijn lei-
draad het woord parallelelementen (met 

daarbij trouwens de suggestie om dat 
met een streepje te schrijven). Overi-
gens staat er ook nog een in het Opper-
lans woordenboek (2007), namelijk me-
dededen, de verleden tijd van mededoen.
 Er moeten betere voorbeelden zijn, 
die min of meer ‘natuurlijk’ zijn ont-
staan. Met wat gepuzzel kwam ik op 
ukeleleleraar, rocococoncert en volwasse-
nenentertainment, die ook ‘in het wild’ 
op internet voorkomen (al dan niet met 
een streepje). En er zijn ook vast na-
tuurlijke bigramdrielingen te bedenken 
met ananas aan het eind of miserere aan 
het begin, maar een goed voorbeeld 
daarvan heb ik nog niet gevonden.
 Kennen andere Onze Taal-lezers  
meer voorbeelden? Ze zijn welkom op  
spelen@onzetaal.nl of via het postadres 
van Onze Taal (zie colofon).                 

De ukeleleleraar gaf 
een rocococoncert

Spelen met taalRutger Kiezebrink s
Wat is er zo opmerkelijk aan stresssituatie? Wat is 

het langste palindroom met afwisselend klinkers 

en medeklinkers? zijn er meer woorden als ar-

beidsonrust, lateihout en tafeldiscours? om dat 

soort vragen draait het in de nieuwe, tweemaan-

delijkse rubriek ‘spelen met taal’.

ties, ook omdat ze vol
gens hem goed weerge
ven hoe wij in Nederland 
aan het einde van een le
ven de balans opmaken. 
Een greep uit de vele door 
Weegink verzamelde an
nonces is nu gebundeld in 
Einde oefening (een citaat 

uit de overlijdensadvertentie van een mili
tair). De citaten zijn thematisch gerang
schikt (‘natuur en seizoenen’, ‘werk’, ‘er is 
meer’, etc.), en als extraatje is ook een 
hoofdstukje met ontspoorde teksten op
genomen (“Voor de vijfde maal in een paar 
jaar tijds haalde de Here uit onze familie 
weg ...”). Bovendien gaat Weegink kort in 
op de tendensen die hij in zestien jaar rouw
advertenties heeft kunnen waarnemen.

Einde oefening. De boodschap van de rouwadver-

tentie is een uitgave van Meinema en kost  

€ 12,90 (gelijmd, 112 blz.).  

ISBN 978 90 211 4172 5

  U It va aRt tEK s tEN
Na een overlijden zal niet iedereen even 
makkelijk een grafrede of een rouwadver
tentie opstellen. Het boek Vaarwel! van Mo
nique Spangenberg helpt de nabestaanden 
bij het vervullen van zulke taken. Het biedt 

praktische hulp bij het 
schrijven (hoe stel je een 
levensbeschrijving op, hoe 
kies je “kleur en toon”) 
maar besteedt ook aan
dacht aan het verwoorden 
van de emoties die een 
sterfgeval oproept. Daar
naast geeft het tips, voor

beeldteksten en toepasselijke citaten en 
metaforen.

Vaarwel! Hoe schrijf je een treffende tekst bij de uit-

vaart is een uitgave van Servire en kost € 19,95 

(gelijmd, 191 blz.). ISBN 978 90 215 1141 2

EN v ERd ER
   Kèk mè nâh. Plat en bekakt Haags van Ad 
van Gaalen en Frans van den Mosselaar. 
Dertiende druk van deze uit 1985 stammen
de uitgave over het nog immer populaire 
Haagse stadsdialect, deze keer uitgegeven 
door Seapress. € 9,90 (gelijmd, 109 blz.). 
ISBN 978 90 73930 29 2 
  All Write. An Introduction to Writing in an 
Academic Context van Kris Van de Poel en 
Jessica Gasiorek. Schrijfhulp Engels voor 
academici met aanwijzingen voor het op
stellen van een lezing, een samenvatting, 
een debat of een essay. Acco, € 22,50 (inge
naaid, 112 blz.). ISBN 978 90 334 6627 4         


