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 Venter S en HUn ro ep
De schillenman, de lor
renboer en straatven
ters waren tot in de ja
ren vijftig vertrouwde 
verschijningen op 
straat. De kreten waar
mee ze zichzelf of hun 
waren aankondigden, 
waren vaak moeilijk 

verstaanbaar, maar wie ze ooit gehoord 
heeft, zal ze nooit vergeten. In het boek 
Vodduh! beschrijft Piet van der Eijk hoe de 
venters de straten verlevendigden met hun 
verschijning, hun eigenaardigheden en 
vooral ook hun kreten en roepen – zoals  
“’k Heb mooie andijvie, wijffie waar blijfie”, 
“Cent de moot de kokosnoot” en “Rozen als 
heipalen”.

Vodduh! Venters en hun straatroep is een uitgave 

van BZZTôH en kost € 13,50 (gelijmd, 160 blz.). 

ISBN 978 90 453 0689 6

 Vo e tBA ltA A l
Er zijn al aardig wat boeken en boekjes over 
de typische taal van het voetbalveld, die 
vaak verschenen rond een EK of WK voet
bal. Een daarvan is het uit 1997 daterende 

 g e VleU g eld e woo rd en
‘Kennis is macht’, ‘Pluk 
de dag’, ‘Na mij de 
zondvloed’, ‘Tijd is 
geld’ – het zijn gevleu
gelde woorden die ie
dereen kent. Minder 
bekend is van wie ze af
komstig zijn en waar
om ze werden uitge

sproken. De Duitse journalist Helge Hesse 
vertelt in Dan liever de lucht in! het verhaal 
achter “de vijfenzeventig beroemdste uit
spraken van de afgelopen 2600 jaar”, van 
onder anderen Thales van Milete en Heracli
tus, maar ook van Bill Clinton en George W. 
Bush. Hesse beperkt zich overigens niet tot 
enkel de feiten, want hij probeert de uit
spraken ook in de context van hun tijd te 
plaatsen: wat zegt Caesars ‘De teerling is 
geworpen’ over de Romeinse tijd, en wat  
Maarten Luthers ‘Hier sta ik, ik kan niet an
ders’ over de Reformatie?

Dan liever de lucht in! De wereldgeschiedenis in  

75 beroemde uitspraken werd vertaald door  

Sander Hovinga. Het is een uitgave van Balans en 

kost € 18,95 (gelijmd, 343 blz.).  

ISBN 978 90 501 8925 5

 VAn dAle mee o p rei S
Met de zomervakantie 
op komst heeft Van 
Dale Lexicografie een 
aantal taalhulpen voor 
toeristen uitgegeven. 
Ten eerste zijn er de  
‘Miniwoordenboeken’. 
Dit zijn tweetalige zak
woordenboekjes met 

elk 20.000 trefwoorden, verkrijgbaar in de 
talen Frans, Duits, Engels, Spaans en Itali
aans. Verder zijn er de taalgidsen Engels, 
Duits, Frans en Spaans, onder de titel ‘Jouw 
1000 belangrijkste woorden’. Voor elke taal 
zijn er drie delen verschenen: ‘Basiswoor
den’, ‘Vakantie & reizen’ en ‘Liefde & verlan
gen’. Ze bevatten zinnetjes die de toerist 
goed van pas kunnen komen, hoewel de in
houd van het sterk op jongeren gerichte 
deeltje ‘Liefde & verlangen’ ook de lachspie
ren lijkt te willen prikkelen, getuige zinnen 
als “Manfred wollte mit Claudia zu einem 
Intimhaarfriseur gehen” en “Sie wollen ge
meinsam den Gipfel der Lust erklimmen.”

De Van Dale Miniwoordenboeken tellen elk ca.  

480 blz. en kosten € 7,50. De Van Dale Taalgidsen 

tellen elk ca. 160 blz. en kosten ook € 7,50.

InZichtRaymond Noë

Eten en gerechten in het dialect

In 2006 richtten zestien Vlaamse dialectverenigingen het samenwerkingsverband 
‘Variaties’ op, een “koepelvereniging voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen”. 
De doelstelling van deze organisatie is “de publieke opinie een positieve attitude te

genover taalvariatie bij te brengen”, en een van de eerste wapenfeiten was een dialect
enquête naar een aantal uiteenlopende woorden die met eten en drinken te maken 
hebben, zoals vergiet, kieskeurige eter, sleeuw (‘oneffen gevoel op de tanden na het eten 
van zure vruchten’), zwoerd, ranzig, vlies op gekookte melk, drop, slappe koffie, koffiegruis, 
boterham smeren, dronken en rest bier in glas. Bovendien werd er een onderzoek gedaan 
naar jongerentaal op het gebied van eten, drinken, roken en drugs.
 Deze dialectenquête heeft nu geleid tot de publicatie van het smakelijk vormge 
geven boek Variatie(s) op je bord! Dialect en jongerentaal voor eten en drinken. Het boek 
bestaat uit drie gedeeltes. Het eerste gaat in op vijf woorden uit het bovengenoemde 
onderzoek, namelijk peul, hoofdkaas, bloedworst, snoepen en peperkoek. De Vlaamse  
enquêteresultaten zijn voor de gelegenheid aangevuld met gegevens uit de grote 
Vlaamse, Brabantse, Limburgse en Zeeuwse dialectwoordenboeken, zodat voor deze 
begrippen de volledige geografische variatie beneden de grote rivieren in kaart is  
gebracht. De verspreiding, de etymologie en de meer culturele aspecten van alle vari
anten worden uitvoerig besproken.
 Hierna volgt een uitgebreid gastronomisch intermezzo, geschreven in verschillende 
dialecten, dat vooral over lokale Vlaamse culinaria gaat (met veel recepten). In het der
de deel, ten slotte, komt de jongerentaal aan de orde. Omdat de door jongeren ge
bruikte woorden voor groente en fruit e.d. niet bleken af te wijken van die van de vol
wassenen, werd hun gevraagd naar woorden “die meer aansluiten bij hun leefwereld”. 
Het resultaat is een inventarisatie van de in Vlaanderen gebruikte woorden voor onder 
meer ‘veel eten’ (fretten, boefen, schrokken), ‘zeer dronken’ (zat, scheef, murg), ‘overge
ven’ (kotsen, brokken, een kalf leggen) en ‘sigaret’ (saf(ke), peuk, koet). En als Vlaamse 
jongeren met elkaar proosten, zeggen ze ‘santé’ – net als hun ouders.

Variatie(s) op je bord! Dialect en jongerentaal voor eten en drinken onder redactie van Evelien Van  

Renterghem e.a. is een uitgave van Variaties vzw en kost € 20,– (ingenaaid, 300 blz.). Bestellingen  

bij Veronique De Tier: variaties@huisvanalijn.be of +32 478 65 79 85.

‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congres-

sen en lezingen in taalkundig Nederland en  

België. Vermelding in deze rubriek betekent  

niet dat de redactie ze aanbeveelt. Voor een zo 

volledig mogelijk beeld hebben wij ook uw hulp 

nodig. Weet u iets waarvan u denkt dat het in 

deze rubriek thuishoort, laat het ons dan weten. 

Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.
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Voetbaltaal. Van aan-
speelpunt tot zwabber-
bal van Arno Kantel
berg. Pregnant en hel
der legt hij uit wat we 
ons moeten voorstellen 
bij onder veel meer knij-
pen, doordekken en bele-
ving. Van zijn boek ver
schijnt dezer dagen een 

geactualiseerde heruitgave. (Zie ook de le
zersaanbieding op blz. 177.)

Voetbaltaal. Van aanspeelpunt tot zwabberbal, 

tweede druk, verschijnt bij Prometheus en  

kost € 9,95 (gelijmd, ca. 160 blz.).  

ISBN 978 90 446 1231 8

 Sm i d i n fAm i li enAmen
Amateurgenealoog Jan Spendel heeft een 
grote belangstelling voor familienamen. Al 
eerder schreef hij boeken over van meier af
geleide namen en namen die met het mole
naarsvak te maken hebben, en onlangs is 

zijn boek over ‘smid’na
men verschenen. Het 
bevat een lexicon van 
alle Nederlandse achter
namen die met het 
smidsvak te maken heb
ben (behalve Smid en 
Smit ook Cannegieter, 
Potgieter, Ketelaar en 
vele andere), alsook 

zeer veel Europese varianten. Dat zijn met 
name Duitse (Schmidt, Degener) en Engelse 
namen (Smith, Nemeth), maar ook Portuge
se (Ferreiro), Hongaarse (Kovacs) en Poolse 
(Kowalski). Daarnaast bevat het boek een in
leiding over naamkundige en etymologische 
aspecten van de ‘smid’namen, en een ‘uit
leiding’ met allerlei (cultuur)historische in
formatie over het smidsvak.

Smid in familienamen is een uitgave van Gopher en 

kost € 17,50 excl. porto (gelijmd, 264 blz.). Bestel

lingen: www.gopher.nl.  

ISBN 978 90 517 9581 3

Het idee om zinnen met zo veel 
mogelijk telwoorden te maken 
(zie het aprilnummer, pagina 

103) bracht bij enkele lezers een oud 
tekstje in herinnering: ‘Een van de 
twee drielingen viert de vijfde van de 
zesde zijn/haar zevende verjaardag. 
Hoogachtend, je toegenegen Tinus.’ 
(Of: ‘je toegenegen tiener, Elfje.’)
 Erg creatief (en nostalgisch), maar 
het was niet helemaal de bedoeling. 
Het ging me om zinnen waarin zo veel 
mogelijk (homoniemen van) telwoor-
den diréct achter elkaar staan, dus zon-
der andere woorden ertussen. Oké, er 
mag ergens anders nog wel een tel-
woord staan, maar dat telt niet mee 
voor het eindtotaal. Bovendien moet 
elk woord in het homoniemenrijtje 
exact gelijk zijn aan een telwoord, dus 
woorden als achten(d), drieling en 
tweede tellen niet mee; ook de veelge-
bruikte woordgroep een-twee-drie mag 
niet meedoen, omdat dat geen drie los-
se woorden zijn.

 Strenge criteria misschien, maar het 
blijkt wel degelijk mogelijk om zinnen 
te maken die eraan voldoen. Zoals ‘Zes 
zeven acht één elf vijf te veel’ of ‘Vier 
zeven acht één elf drie te veel’ (inge-
stuurd door Ina Heijting en Dick Ko-
blens), met zes telwoordhomoniemen 
achter elkaar, en ‘Eén elf acht negen 
zeven vier zeven te veel’ (door Brans 
van Rossum), met zeven stuks. 
 Als je sommige (tel)woorden vaker 
gebruikt, zoals Brans van Rossum hier-
boven, blijkt de score verder te kunnen 
oplopen. Hans Walscheid van Dijk en 
Aad van de Wetering wezen erop dat 
de volgende zin – die al langer bekend 
is uit taalspelletjes – ook aan de criteria 
voldoet: ‘Als zeven zeven zeven zeven 
zeven, zeven zeven zeven zeven zeven’ 
(tien keer zeven). Ivo en Mirjam Bouw-
mans maakten een zin met een ‘score’ 
van 13: ‘Als in Acht zeven zeven één elf 
zeven, acht één elf zeven zeven zeven 
zeven te veel.’ (Acht is een dorp dat bij 
Eindhoven hoort.) En Laurence Ver-

kooyen wist een tekst te construeren 
met zestien opeenvolgende telwoorden, 
maar daar waren wel een paar lees- 
tekens voor nodig en, naar mijn smaak, 
iets te vaak het lidwoord een (zie www.
onzetaal.nl/spelen).

Een nieuw onderwerp: klinkers. Er is 
me al een paar keer gevraagd wat er zo 
bijzonder is aan die woorden arbeidson-
rust, lateihout en tafeldiscours uit het in-
tro van deze rubriek. Die woorden be-
vatten de klinkers a, e, i, o en u alle vijf 
precies één keer – en dan ook nog eens 
in precies die volgorde. Er zijn er meer: 
bakkerijproduct, marketingvrouw en pa-
leiscoup bijvoorbeeld, en de naam Arte-
midorus, een Griekse droomuitlegger 
uit de tweede eeuw na Christus, of  
Wadelincourt, een dorp in België.
 Zijn er mooiere voorbeelden? En 
misschien zelfs gevallen waarin ook 
nog een y (als klinker) voorkomt? Ik 
hou me aanbevolen: spelen@onzetaal.
nl of via gewone post (zie colofon). 

 en g el S Voo r ki nd eren
Van Dale maakt al zo’n 
twintig jaar woorden
boeken voor kinderen, 
en de nieuwste loot aan 
deze stam is het Basis-
woordenboek Engels. 
Het boek is bedoeld 
voor kinderen vanaf 8 
jaar, en het geeft van 
zo’n zesduizend woor

den een eenvoudige Engelse dan wel Ne
derlandse vertaling, inclusief voorbeeldzin. 
Veel trefwoorden worden verduidelijkt met 
tekeningen, en bepaalde onderwerpen krij
gen een wat encyclopedischer behandeling 
op 32 themapagina’s. De uitspraakinforma
tie is weergegeven in vereenvoudigd fone
tisch schrift.

Van Dale Basiswoordenboek Engels van Yvonne 

Meijer e.a. kost € 28,50 (gebonden, 505 blz.). 

ISBN 978 90 6648 044 5 

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 tweemaandelijkse 

rubriek ‘Spelen met taal’.

Paleiscoup in 
Wadelincourt

Spelen met taalRutger Kiezebrink


