Voetbaltaal. Van aanspeelpunt tot zwabberbal van Arno Kantel
berg. Pregnant en hel
der legt hij uit wat we
ons moeten voorstellen
bij onder veel meer knijpen, doordekken en beleving. 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 en am e n

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

Rutger Kiezebrink
Wat is er zo opmerkelijk aan stresssituatie? Wat is
het langste palindroom met afwisselend klinkers
en medeklinkers? Zijn er meer woorden als arbeidsonrust, lateihout en tafeldiscours? Om dat
soort vragen draait het in de tweemaandelijkse
rubriek ‘Spelen met taal’.

H

et 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) telwoorden diréct achter elkaar staan, dus zonder andere woorden ertussen. Oké, er
mag ergens anders nog wel een telwoord 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 veelgebruikte woordgroep een-twee-drie mag
niet meedoen, omdat dat geen drie losse woorden zijn.

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



E n g e l s vo o r ki n d e r e n

Van Dale maakt al zo’n
twintig jaar woorden
boeken voor kinderen,
en de nieuwste loot aan
deze stam is het Basiswoordenboek 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

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

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

lingen: www.gopher.nl.

ISBN 978 90 6648 044 5



ISBN 978 90 517 9581 3

Spelen met taal

Paleiscoup in
Wadelincourt
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’ (ingestuurd door Ina Heijting en Dick Koblens), 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 hierboven, 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 Bouwmans 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 leestekens 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 arbeidsonrust, lateihout en tafeldiscours uit het intro van deze rubriek. Die woorden bevatten 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 paleiscoup bijvoorbeeld, en de naam Artemidorus, 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).
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