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het Nederlands in feiten en cijfers 

De taal die je hier leest, noemen we het Nederlands. Bij benadering zijn er 23 miljoen moedertaal-
sprekers. Dat maakt van het Nederlands een van de veertig meest gesproken talen ter wereld. 
Best indrukwekkend is dat, want wereldwijd worden er zo’n zevenduizend talen gesproken. 
Nederlandstalige moedertaalsprekers wonen vooral in Nederland en België. In die landen is het 
Nederlands dan ook een officiële taal, net als in Suriname, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Die miljoenen moedertaalsprekers vinden het Neder
lands erg de moeite waard. In 2010 peilde de Neder
landse Taalunie, de beleidsorganisatie van Nederland, 
Vlaanderen en Suriname voor de Nederlandse taal, bij 
Nederlandstaligen uit Nederland, Vlaanderen en Suri
name naar hun emotionele band met het Nederlands. 
Maar liefst 90 procent is er trots op het Nederlands 
in het dagelijkse leven te gebruiken. Bij Vlamingen is 
dat vooral doordat ze zich goed in het Nederlands kun
nen uitdrukken, omdat ze de taal mooi vinden klinken 
en omdat ze vinden dat het BelgischNederlands veel 
mooie woorden heeft. Zo kroonden Vlaamse radioluiste
raars het pittige goesting tot mooiste woord, Nederland
se luisteraars kozen voor liefde.

Gek genoeg onderschat 75 procent het enthousiasme 
voor het Nederlands in landen waar het Nederlands 
geen officiële taal is. Dat is onterecht, want ook op plek
ken waar het Nederlands niets officieels te zeggen heeft, 
spreekt het heel wat mensen aan. Nederlands taligen 
zijn er vaak verbaasd over dat in onze vele buitenlan
den zo’n 700 docenten Nederlands als vreemde taal 
onderwijzen aan 15.000 studenten. Die studenten zijn 
verspreid over 175 universiteiten in 40 verschillende 
landen. Daarbovenop geven ruim 6000 leerkrachten 
Nederlands aan 400.000 leerders van de taal, verspreid 
over honderden nietuniversitaire instellingen. 

Maar zelfs als ze het Nederlands niet actief leren, spre
ken buitenlanders soms onbewust een woordje Neder
lands. Het Nederlands ontleent niet alleen woorden aan 
andere talen, het leent net zo goed woorden uit. Taal
kundigen vonden tot nog toe 18.242 Nederlandse woor
den die doordrongen in 138 talen. Dat bewijst de enorme 
expansiekracht van het Nederlands. Baas is het sterkste 
lexicale exportproduct. Dat woord is in 57 talen over
genomen, in sommige gevallen rechtstreeks, in andere 
indirect via het AmerikaansEngelse boss, dat van het 
Nederlandse baas is afgeleid. 

Het aantal Nederlandse exportwoorden komt ove
rigens aardig overeen met het aantal vertalingen van 
Nederlandse boeken, zowel poëzie, proza en toneel als 
nonfictie. Heel precies werden Vlaamse en Nederland
se auteurs 17.439 keer vertaald in bijna honderd talen, 
van het Albanees en het Punjabi tot het Zweeds. Wie 
geen Nederlands kent, hoeft dus toch niets van de beste 
Nederlandstalige fictie en nonfictie te missen.

Een taal van de wereld

        “Nederlands is een wereldtaal,  
want de Nederlanders spreken het en die vind je overal.”
 Hans De Four, ICT-coördinator op www.taalunieversum.org
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Een taal van de wereld

Als taal op internet en in de sociale media scoort het 
Nederlands heel goed. Het kaapt er een twaalfde plaats 
weg. Dat komt mede doordat de taaltechnologie voor 
het Nederlands hoog ontwikkeld is.

Het Nederlands is een van de  
40 meest gesproken talen in de wereld.  

Best indrukwekkend is dat, want wereldwijd worden er 
zo’n 7000 talen gesproken.

Opvallend: in de landen van het voormalige 
Oostblok stijgt het aantal studenten Nederlands 
het sterkst, omdat Nederlandstalige bedrijven er 
de belangrijkste economische partners zijn, na de 
Duitse. Neerlandici met het Pools, Tsjechisch of 
Hongaars als moedertaal zijn daarom erg gewild 
als bedrijfswoordvoerders.

In Indonesië, een voormalige Nederlandse 
kolonie, wordt het Nederlands vooral bestudeerd 
door rechtenstudenten. Veel (oudere) 
jurisprudentie is gesteld in het Nederlands. 
Juristen moeten het Nederlands dus beheersen 
als bronnentaal.
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JIPAS IR JANIKĖ,  
THE DISCOVERY OF HEAVEN en  

URUG
Litouwse, Engelse en Hongaarse vertalingen van Annie M.G. Schmidts  

Jip en Janneke, Harry Mulish’ De ontdekking van de hemel en  
Hella S. Haasses Oeroeg. Veel werken van Vlaamse en Nederlandse 

auteurs worden vertaald, en vooral deze auteurs:
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Dat Nederlands gretig gestudeerd wordt, wil niet zeggen dat het ook een 
eenvoudige taal is om te leren. Adelina Sharipova, studente economische 
wetenschappen aan de Universiteit Gent, leerde Nederlands toen ze elf 
was en ze met haar Oezbeekse vader en Russische moeder naar België 
verhuisde. Vooral de lidwoorden – die niet voorkomen in het Russisch – 
vindt ze boosdoeners: “Hoewel het meisje naar een vrouwelijke persoon 
verwijst in de werkelijkheid, gebruikt het Nederlands een onzijdig lidwoord. 
En waarom is het het boek maar de atlas? Logisch zal ik dat nooit vinden.” 
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Het Nederlands is wereldwijd uitgezwermd  

Dat je ook op onverwacht verre plekken Nederlands terugvindt, heeft vooral te maken met de 
kolonisatie en met de emigratie van Nederlandse moedertaalsprekers naar overzeese landen.

Het Nederlandse kolonisatieverhaal begon rond 1600, 
bij de oprichting van handelsposten door de Vereenig
de OostIndische Compagnie (VOC) en de WestIndische 
Compagnie (WIC) in ‘de Oost’ (onder meer het latere In
donesië) en ‘de West’ (onder meer het Caribische gebied). 
Die handelsposten groeiden soms uit tot koloniën, waar 
het Nederlands vervolgens zijn sporen naliet. 

Het Nederlandse emigratieverhaal vond in verschil
lende golven plaats. Zo trokken in de zeventiende eeuw 
al Nederlanders naar Afrika, Noord en ZuidAmerika 
en Azië. Later, in de tweede helft van de negentiende 
eeuw, volgde er een tweede emigratiegolf. Toen gingen 
Nederlandse en Vlaamse zogeheten ‘landverhuizers’ 
hun geluk beproeven in de Verenigde Staten en Canada, 
later ook in Australië en NieuwZeeland. Hun thuistaal 
verhuisden ze mee.

In sommige overzeese landen is het Nederlands 
een officiële taal geworden, zoals in Suriname. Soms 
ook vormde het Nederlands de basis voor een pidgin of 
creool taal.1 Op het Nederlands gebaseerde creooltalen 
zijn bijvoorbeeld het BerbiceNederlands in het huidi
ge ZuidAmerikaanse Guyana en het Negerhollands of 
Virgin Islands Creole Dutch op de Deense Antillen (nu: de 
Amerikaanse Maagdeneilanden). Die creooltalen wor
den nu niet meer gesproken.

Toch is het Nederlands geen wereldtaal geworden, in 
tegenstelling tot andere koloniale talen als het Engels 
en het Spaans, die in diverse oude koloniën na de de
kolonisatie de status van officiële taal hebben behou
den. Afstammelingen van de Nederlandse en Vlaamse 
landverhuizers uit de negentiende eeuw namen na de 
Eerste Wereldoorlog algauw het Engels als thuistaal 
over. Van de 5 miljoen Amerikanen van Nederlandse 

afkomst gebruikte in 2000 nog maar 3 procent het 
Neder lands als thuistaal. Het Nederlands is dus geen 
wereldtaal, maar wel ‘een taal van de wereld’, die buiten 
het eigen taalgebied treedt en een taalkundige erfenis 
naliet in tal van landen.

1 Een pidgin is een sterk vereenvoudigde, gemeenschappelijke taal die ontstaat 
wanneer bevolkingsgroepen met verschillende moedertalen met elkaar moeten 
communiceren. Dat was vaak het geval in de voormalige Europese koloniën van 
de zestiende tot de negentiende eeuw, toen de taal van de Europese kolonisator 
zich vermengde met die van de plaatselijke bevolking. Een pidgin blijft een 
tweede taal: de gebruikers blijven daarnaast hun eigen moedertaal gebruiken. 
Omdat een pidgin vooral gesproken, zelden geschreven wordt, is er weinig van 
bewaard gebleven. Wanneer ouders een pidgintaal als eerste taal doorgeven 
aan hun kinderen, wordt de pidgin de moedertaal van een nieuwe generatie en 
verwerft ze de status van creooltaal. Veel van die creooltalen uit de tijd van de 
Europese kolonisatie zijn ondertussen uitgestorven.

NEDERLANDS IN EUROPA
Nederlands is al sinds 1958 een officiële taal in de 
Europese Unie. Kijk je naar het aantal moedertaal-
sprekers, dan komt Nederlands op de achtste plaats  
van de 24 talen in de Europese Unie.

DE POENSCHEPPER IN SURINAME
Het Nederlands telt naar schatting 23 miljoen 
moedertaalsprekers. Ongeveer 17 miljoen van hen wonen 
in Nederland, 6 miljoen in België en 400.000 in Suriname. 
In die landen is het Nederlands een officiële taal, net als 
op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Nederlanders, Vlamingen en Surinamers kunnen elkaar 
prima verstaan, al zijn er verschillen. Zo veroorzaakte de 
Suske en Wiske-strip De poenschepper algemene hilariteit 
in Suriname. Een poen is daar namelijk een ander 
woord voor het vrouwelijke geslachtsorgaan.

Naast Nederlands wordt in Suriname Sranantongo 
gebruikt als omgangstaal, een creooltaal die 
vooral op het Engels gebaseerd is, maar 
ook een paar duizend woorden aan het 
Nederlands heeft ontleend. Met wat 
goede wil herken je suikerpot in 
sukrupatu en verkouden in frikowtu. 
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ZUSTERTALEN
In 1910 werden Nederlands en Engels als officiële 
talen van Zuid-Afrika erkend, en in 1925 werd het 
Afrikaans bij wet erkend als een van de officiële 
talen, naast het Hollands. In 1993 werd, met 
de afschaffing van de apartheid, het Afrikaans 
een van de elf officiële talen van Zuid-Afrika, 
naast tien inheemse talen. Bijna 7 miljoen Zuid-
Afrikanen spreken het thuis. In Namibië is het 
Afrikaans zelfs de meest gesproken taal, al is de 
taal er niet officieel erkend. Het Afrikaans kent 
twee voedingsbodems: de zeventiende-eeuwse 
Nederlandse kustdialecten (het Hollands, het 
Zeeuws en het Vlaams), gesproken door de 
kolonisten, en een gecreoliseerde vorm van het 
Hollands, gesproken door de gekleurde bevolking. 
Nederlandstaligen en Afrikaanssprekenden 
kunnen elkaar daardoor vrij goed verstaan. Met 
wat spreekwoordelijke overdrijving kun je zeggen 
dat beide talen soos twee druppels water op 
mekaar lyk of baie eenders lyk.

EN, TWE, DRI. DANGGI !
In het huidige Guyana kon je tot de jaren 2000 moedertaalsprekers 
vinden van creooltalen die op het Nederlands gebaseerd waren, 
maar die tegelijkertijd onderling niet verstaanbaar waren: het 
Berbice-Nederlands en het Skepi-Nederlands. Die talen ontstonden 
toen de inheemse bevolking, aangevoerde negerslaven en 
Nederlandse plantagehouders met elkaar moesten communiceren. 
Iemand bedanken in het Berbice-Nederlands deed je door danggi 
te zeggen, en wie tot vijf kan tellen in het Nederlands, kan dat ook 
in het Skepi-Nederlands: en, twe, dri, firi en faif – al kan faif ook 
aan het Engels ontleend zijn.

OFFICIEEL IN UZAN
Twaalf onafhankelijke staten in 
Zuid-Amerika vormen samen 
de Unie van Zuid-Amerikaanse 
Naties (UZAN). In de UZAN is het 
Nederlands een officiële taal. 
Dat heeft het Nederlands aan het 
lidmaatschap van Suriname te 
danken. 
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Waar ter wereld vind je Nederlandse woorden?

Wist je dat het Nederlands een taal van de wereld is?  
Overal ter wereld vind je wel woorden die afstammen van het Nederlands. 
Het sterkste exportwoordje is baas: dat woord is in 57 talen overgenomen. 
Op deze kaart zie je welke woorden nog de wereld rondreisden.

UITLEENWOORDENBANK
Het Meertens Instituut lanceerde einde 2015 een 
Uitleen woordenbank, opgezet door Nicoline van der 
Sijs. Ze telt 18.242 Nederlandse woorden die aan 138 
talen zijn uitgeleend. De Nederlandse woorden hebben 
geleid tot 48.446 nieuwe, geleende woorden in vreemde 
talen. De gegevens zijn verzameld door meer dan vijftig 
medewerkers. Je vindt de Uitleenwoordenbank hier: 
www.meertens.knaw.nl/uitleenwoordenbank. 

WELKE TALEN LENEN 
WOORDEN UIT HET 
NEDERLANDS? 
Uitgeleende woorden vormen de 
culturele sporen die Nederlanders 
en Vlamingen in contact met andere 
talen en landen hebben achtergelaten. 
Het blijkt dat de meeste Nederlandse 
uitleenwoorden huis-tuin-en-
keukenwoorden zijn. Woorden die in 
het dagelijkse leven voorkomen, dus. 
In de vroegere kolonies zijn daarnaast 
veel ambtelijke termen overgenomen. 
Ook vandaag heeft het Nederlands nog 
steeds invloed op andere talen. 

Weetje: Woonerf, een vinding uit de 
jaren 1960, is bijvoorbeeld onveranderd 
overgenomen door het Amerikaans-
Engels, terwijl de in 1983 ontwikkelde 
klapschaats door een groot aantal talen 
is geleend. Vergelijk Engels klapskate, 
Duits Klappschlittschuh, Deens 
klapskøjte, Noors klappskøyte, Zweeds 
klappskridsko, Russisch kon’ki-klapy en 
Japans kurappusukaatsu.

WAT BETEKENT … ?
abrikós abrikoos
aqnin konijn
arbéi aardbei
arukoru alcohol 
bacalhau kabeljauw, komt van bakeljauw
beer bier
bīru bier
bírža beurs
brote biscuitje of cracker, van brood
cookie koekje
dansu dans
dique dijk
duna duin
émosionil emotioneel
endivie andijvie
és ijs
gevär geweer
haïr haten
héberge herberg
hempi hemd
hordéng gordijn
hundekoja hondenkooi
juvelir juwelier
kakerlak kakkerlak
kheskhèyen gescheiden

kófe koffie
konõ koning
loko roken
magazin winkel, komt van magazijn
mébel meubel
morast moeras
mpintsie bintje
nomor nummer
pakhoiz pakhuis
parik pruik
pasopi kijk uit, opletten!
patat oorveeg
pistōla-ya pistool
pompelmo pompelmoes
pōñci boontje
pulisi politie
rakéta vuurpijl, van raket
ris rijst
seehund zeehond
sikolo school
škalik schaal
šlagbon slagboom
steuerbord stuurboord
waffle wafel
yacht jacht (schip)
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DIRECTE EN INDIRECTE ONTLENINGEN
Naast direct overgenomen leenwoorden zijn er ook leenwoorden die via 
een andere taal zijn doorgeleend. Zo is er bijvoorbeeld baggermachine. Het 
Duits heeft dit woord, samen met het werkwoord baggeren, overgenomen 
uit het Nederlands. In het Duits is baggermachine verkort tot Bagger. In die 
vorm en betekenis is het woord in een groot aantal andere West-Europese 
talen terechtgekomen, zoals in het Deens (bagge), Ests (bager), Tsjechisch 
(bagr), Pools (bagrownica), Kroatisch (bager), Macedonisch (bager), 
Servisch (bager), Sloveens (bager), Bulgaars (bager), Lets (bagars) en 
Litouws (bageris).

Sommige talen hebben vrijwel alle Nederlandse leenwoorden via een 
andere taal leren kennen. Dat geldt voor diverse talen die ver van het 
Nederlands af liggen en waarmee vrijwel geen rechtstreekse contacten zijn 
geweest, zoals het Grieks, Turks, Arabische talen, en voor talen die in de 
loop van hun geschiedenis beïnvloed zijn door een andere, dominante taal 
die als doorgeefluik heeft gediend voor Nederlandse leenwoorden. Zo kent 
het Fins de meeste Nederlandse woorden via het Zweeds.
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Afrikaans en Nederlands: soos twee druppels water

Over het Afrikaans

“Minder-is-fokken-meer? Ek is jammer dat ek weer by kos uitkom – al is dit uiteraard nie toevallig 
nie, ons is nou eenmaal wat ons eet én wat ons lees, tussen dié twee is daar net ’n kalorieverskil – 
maar hoekom het die nouvelle cuisine nie ’n klinkende sukses geword nie, en veral nie in 
Belgiese restaurants nie? Omdat die porsies te klein was, die groente halfgaar en die visfillete 
het konsekwent te min sous gehad.” Grote kans dat je dit fragment uit de Afrikaanse vertaling 
van Tom Lanoyes Sprakeloos begrijpt zonder het originele Nederlandse ernaast.1

 
Het Afrikaans 

wordt gesproken door meer dan zeven miljoen Zuid-Afrikanen en Namibiërs en je kunt zien 
dat dit een taal is wat soos twee druppels water op Nederlands lyk. Toch liggen Zuid-Afrika en 
Namibië meer dan tienduizend kilometer bij ons vandaan. Om te verklaren hoe het Afrikaans 
daar terechtkwam, moeten we terug naar 1652. In dat jaar richtte de Nederlandse koopman Jan 
van Riebeeck in opdracht van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) een handelspost op 
aan Kaap de Goede Hoop…  

Vanaf 1657 mochten Nederlandse gezinnen zich vesti
gen aan de Kaap, en ook immigranten uit andere Euro
pese landen trokken hierheen. De VOC voerde slaven 
in uit OostAzië en WestAfrika. Zo werden er veel talen 
gesproken in zuidelijk Afrika: naast Nederlands onder 
meer ook Duits, Deens en Frans, de inheemse bevolking 
sprak een van de Khoisantalen, en de aangevoerde sla
ven spraken onder meer Bantoetalen, Portugees en Ma
leis. In die veelkleurige maatschappij met een veelvoud 
aan talen zou het Afrikaans ontstaan.

Twee taalsporen leidden uiteindelijk naar het Afri
kaans. De kolonisatoren schreven een officieel, ambte
lijk Nederlands in hun administratieve documenten, 
maar spraken het gemoedelijker KaapsHollands in de 
gewone omgang. Dat KaapsHollands was gebaseerd 
op het ZuidHollands in de eerste plaats, en op de Ne
derlandse kustdialecten – het Vlaams, Zeeuws en Hol
lands – in de tweede plaats. (‘Vlaams’ betekent hier 
de dialectgroep die gesproken wordt in Frans, West, 
Zeeuws en het grootste deel van OostVlaanderen.)

Tegelijkertijd ontstond er ook een vereenvoudigde 
variant van het KaapsHollands, het Cape Dutch Pidgin. 
Die variant werd gebruikt door de plaatselijke Khoikhoi 
(vroeger door de Nederlanders Hottentotten genoemd) 

en de slaven in hun communicatie met de Nederlandse 
kolonisten, bijvoorbeeld door inheemse kindermeisjes 
tegen blanke kinderen. Het Cape Dutch Pidgin had, net 
als alle pidgins, een eenvoudige grammaticale struc
tuur die deels terugging op de lokale talen (het Khoikhoi, 
maar ook de Bantoetalen), terwijl de woordenschat ge
baseerd was op het Nederlands.

Uit beide varianten, het KaapsHollands van de blan
ke bevolking en het Cape Dutch Pidgin van de gekleurde 
bevolking, ontstond in de tweede helft van de negen
tiende eeuw het Standaardafrikaans: in 1861 verscheen 
het eerste Afrikaanstalige gedrukte boek en in 1876 de 
eerste Afrikaanstalige grammatica. In 1925 werd het 
Afrikaans bij wet erkend als een van de offi ciële talen, 
naast het Nederlands.

1 “Minder, fucking meer? Het spijt me dat ik andermaal bij voeding uitkom 
– al is dat uiteraard geen toeval, we zijn nu eenmaal wat we eten én wat we 
lezen, daartussen bestaat alleen een calorieverschil – maar waarom is de 
nouvelle cuisine uiteindelijk geen doorslaand succes geworden in Belgische 
etablissementen? Omdat de porties te klein waren, de groenten halfgaar en 
de vismoten systematisch voorzien van te weinig saus.”

IN DEZE TAAL ZIJN ZUID-AFRIKANEN THUIS!
Engels is de lingua franca in het huidige Zuid-Afrika, de gemeen-
schappelijke taal die Zuid-Afrikanen gebruiken om buitenshuis met 
elkaar te communiceren: bij de overheid, in het bedrijfsleven en in 
de media bijvoorbeeld. Het is ook de taal waarmee Zuid-Afrika zich 
in het buitenland presenteert. De taalsituatie binnenskamers ziet er 
echter heel anders uit. Als huistaal neemt het Engels maar een vijfde 
plaats in en moet het het Afrikaans, de derde belangrijkste huistaal, 
laten voorgaan. Er zijn elf officiële talen in Zuid-Afrika, en daarnaast 
worden er nog andere talen gesproken die geen officiële status 
hebben. In de tabel is de rangorde van thuistalen opgenomen.



WELKE TALEN SPREKEN DE ZUID-AFRIKANEN THUIS?

Zoeloe

Tsonga

Swati

Venda
Andere (Aziatische talen, 
Europese talen…)Ndebele

Tswana

Noord-
Sotho

Zuid-
Sotho

Engels

Xhosa

Afrikaans

23,8

22,7

17,6

16,0

13,3

13,5

= 5.983.426 Zuid-Afrikanen
= 6.813.491 Zuid-Afrikanen

in 2001  (in %)  in 2011

9,4

9,1

8,2

9,9

8,2

8,0

7,9

7,6

4,4

4,5

2,7

2,5

2,3

2,4
1,6

2,1
0,5

1,7

Elf officiële talen voor één land: dat is bijna een record. Alleen India, 
met 21 officiële talen, overtreft hierin Zuid-Afrika. Tot 1983 was het 
Nederlands nog een officiële taal in Zuid-Afrika. 

100 % =
2001: 44.819.778 Zuid-Afrikanen
2011: 51.770.560 Zuid-Afrikanen
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SPLITS JE HET AANTAL ‘THUISTAALSPREKERS’ VAN HET AFRIKAANS EN HET ENGELS UIT NAAR BEVOLKINGSGROEP, 
DAN IS DIT HET RESULTAAT:

zwarten kleurlingen2 Indiërs/Aziaten blanken

Wie spreekt thuis Afrikaans?

2001
0,7%

= 253.282 zwarten

79,5%

= 3.173.972 kleurlingen

1,7%

= 19.266 Indiërs/Aziaten

59,1%

= 2.536.906 blanken

2011
1,5%

= 602.166 zwarten

75,8%

= 3.442.164 kleurlingen

4,6%

= 58.700 Indiërs/Aziaten

60,7%

= 2.710.461 blanken

Wie spreekt thuis Engels?

2001
0,5%

= 183.631 zwarten

18,9%

= 756.067 kleurlingen

93,8%

= 1.045.845 Indiërs/Aziaten

39,3%

= 1.687.661 blanken

2011
2,9%

= 1.167.913 zwarten

20,8%

= 95.847 kleurlingen

86%

= 1.094.317 Indiërs/Aziaten

36%

= 1.603.575 blanken

2 De officiële statistieken gebruiken deze term nog, hoewel veel Zuid-Afrikanen de term kleurling beledigend vinden en liever bruinmense gebruiken.

Engels is dus de thuistaal bij 
uitstek van Indiërs / Aziaten, 
het Afrikaans is dat van de 
kleurlingen en de blanke 
bevolking. De toename van 
het Engels en het Afrikaans 
als thuistaal bij de zwarte 
bevolking is opmerkelijk. De 
zwarte Zuid-Afrikanen die 
met de kennis van het Engels 
en het Afrikaans hun positie 
op de arbeidsmarkt willen 
verbeteren, zijn blijkbaar bereid 
om hun moedertaal op te geven 
als thuistaal.

DOCHTER OF ZUSTER? 
Dat het Afrikaans (onder andere) uit het Nederlands is ontstaan, 
staat buiten kijf. Het wordt daarom vaak een ‘dochtertaal’ 
van het Nederlands genoemd. Maar die term suggereert een 
afhankelijkheid tussen het huidige Nederlands en het Afrikaans die 
niet alle Afrikaanssprekenden op prijs stellen. Zij spreken liever 
over het Afrikaans als een ‘zustertaal’ van het Nederlands, met het 
zeventiende-eeuwse Hollands als gemeenschappelijke moeder.
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Afrikaans vir dommies

“Regtig? Dis verkeerd!” (‘Echt waar? Fout!’) 

De woordenschat van het Nederlands en het Afrikaans 
vertonen grote overeenkomsten. Daardoor kon in 2011 
het Prisma groot woordenboek Afrikaans en Nederlands 
verschijnen, onder hoofdredactie van Willy Martin, 
waarin de meer dan zestigduizend trefwoorden uit het 
Afrikaans en het Nederlands door elkaar zijn opgeno
men. Hierdoor blijken in één oogopslag de overeenkom
sten en de verschillen: sommige woorden zijn in beide 
talen geheel of vrijwel geheel gelijk in vorm en beteke
nis, bijvoorbeeld drukker of skool/school. Andere woor
den verschillen van elkaar, zo heet de kameleon in het 
Afrikaans verkleurmannetjie. Een Afrikaanse robot is 
niet alleen een automaat, maar ook een stoplicht. Het 
Afrikaanse amper betekent ‘net niet’, terwijl het Neder
landse amper staat voor ‘net wél’.

 

Leentjebuur

Het Afrikaans ontleent woorden aan een hele
boel talen: naast het Nederlands zijn dat het Khoisan, 
het Maleis, het Portugees, de verschillende Bantoetalen 
en het Engels.

Inventief alternatief

Het Afrikaans neemt woorden uit het Engels en 
soms uit het Frans minder vaak letterlijk over dan het 
Nederlands: het kiest in plaats daarvan voor een Afri
kaanse leenvertaling of een volwaardig Afrikaans alter
natief.

Afrikaans Nederlands

Uit het Khoisan

gogga insect

ag sies bah!

Uit het Maleis

baie veel

piesang banaan

Uit het Portugees

mielie mais

tronk gevangenis

Uit de Bantoetalen

donga diepe sloot

kaia hut

Uit het Engels

brekfis ontbijt

storie verhaal

Weetje: In het Afrikaans is de 
werkwoordsvervoeging veel 
eenvoudiger dan in het Nederlands. 
Een werkwoord heeft er maar twee 
vormen: de stam (loop, sterf, deel) en 
het voltooid deelwoord (gespeel). In 
het Nederlands zeg je ‘ik loop’, ‘jij / u / 
hij / zij loopt’, ‘wij / jullie / zij lopen’, in 
het Afrikaans ek / jy / u / hy / sy / ons / 
julle / hulle loop. En onderscheidt het 
Nederlands de onvoltooid verleden tijd 
‘ik liep’ van de voltooid verleden tijd ‘ik 
heb gelopen’, dan doet het Afrikaans 
dat niet. Een verleden tijd vorm je door 
het hulpwerkwoord het te combineren 
met de stam van het werkwoord (loop), 
waar je ge- aan toevoegt (geloop): ek 
/ jy / u / hy / sy / ons / julle / hulle het 
geloop.

.

Weetje: De 
Nederlandse en 
Afrikaanse namen 
van weekdagen en 
maanden zijn ongeveer 
identiek, maar in het 
Afrikaans schrijf je ze 
met hoofdletter.

Weetje: Het Afrikaans 
maakt geen verschil 
tussen ‘deze’ en ‘dit’ 
of ‘die’ en ‘dat’, maar 
gebruikt simpelweg 
hierdie en daardie: 
Daardie motor versnel 
maar stadig en hierdie 
een is ook nie vinnig nie.

Weetje: Een hoogfrequent 
Afrikaans woord is baie – 
waarvan de betekenis voor 
Nederlandssprekenden niet 
direct evident is. Het betekent 
‘zeer, heel’ (“Jy is baie mooi.”) 
of ‘veel’ (“Ek het baie geld.”). 
Gebruik je baie dubbel, dan 
betekent het ‘heel veel’, als 
in “Baie baie geluk met jou 
verjaarsdag”, of ‘heel erg’, als 
in “Jy is baie baie mooi.” Het 
woord gaat terug op het Maleise 
banyak, dat in de achttiende 
eeuw verbasterde tot banje en 
later tot baie.

1

2

Afrikaans Nederlands Voorbeeldzin

aflaai download “Suid-Afrikaanse verbruikers loop voor met die aflaai van  
foon-apps in Afrika suid van die Sahara.”

hysbak lift “Wat is erger as om ’n hysbak met ’n vreemde skepsel te deel?”

moltrein metro
“Minstens 12 mense is Dinsdagoggend dood en meer as 120 beseer toe 
’n moltrein in Moskou tydens spitstyd sowat 200 meter van ’n stasie af 
ontspoor het.”

muurbal squash “Muurbal is ’n raketsport wat deur twee deelnemers in ’n geslote 
ruimte gespeel word.”

naweek weekend “Bespreek nou plek by Die Oog vakansie-oord vir ’n naweek weg om 
net weer die batterye te laai.”

reukweerder deodorant “Daarna kan jy ’n reukweerder gebruik wat jou fris laat ruik.”

terugvoer feedback “Jou terugvoer maak ’n groot verskil aan ons besigheid.  
Ons sien daarna uit om van jou te hoor!”

toebroodjie sandwich “Hierdie indrukwekkende toebroodjie kan jy sommer vinnig vir 
middagete aanmekaarslaan.”

waagartiest 
waagtoer

stuntman 
stunt

“Baie van die tonele bevat waagtoertjies – sommige doen hy self  
en ander doen ’n waagarties.”
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Afrikaanse  

uitdrukkingen

Een bijzonder woord

Apartheid betekende in het Afrikaans oorspron
kelijk ‘die toestand van afgeskeie of afgezonderd te wees’. 
In de jaren 1920, toen de rassensegregatie vaste vorm 
begon aan te nemen in ZuidAfrika, ging het ‘afschei
ding op grond van ras’ betekenen. Toen rassensegregatie 
in 1948 door de apartheidswetten het fundament werd 
van de binnenlandse politiek in ZuidAfrika, nam bijna 
elke andere taal het Afrikaanse apartheid onvertaald 
als leenwoord over. In 1956 nam een Nederlands woor
denboek ‘apartheid’ voor het eerst in die kwalijkpolitie
ke, Afrikaanse betekenis op. Die pejoratieve betekenis 
verdrong in het Nederlands de oorspronkelijke beteke
nis: het heel bijzondere, het buitenissig mooie.

Valse vrienden

Niet alle woorden die het Nederlands met het 
Afrikaans deelt, hebben ook dezelfde betekenis. Deze 
Afrikaanse woorden zetten Nederlandstaligen op het 
verkeerde been:

 
Afrikaans Nederlands Voorbeeldzin

aftrekplek parkeerplaats 
langs de snelweg

“Baie belangrik: moet nooit aan ’n Nederlander wat saam  
met jou ry sê: ‘Ek soek ’n aftrekplek’ nie.”

geitjie gekko “Die geitjie kan teen loodregte mure en oorhange opklouter  
deur spesiale aanpassings aan sy pote.”

gesiggies viooltjes “Wat is nou mooier as ’n blombedding vol gesiggies?”

kont vagina

In het Afrikaans verwijst kont, te vergelijken met het Engelse 
cunt, naar het vrouwelijk geslachtsdeel. Overigens betekende 
conte in het Middelnederlands ook nog ‘vagina’ en niet 
‘achterwerk’, zoals nu.

rukkie poosje “Jy was vir ’n rukkie aan my sy.”

amper bijna “Sy het amper van haar fiets geval.”

Weetje: Het Afrikaans 
maakt geen verschil 
tussen de- en het-
woorden. Het 
bepaald lidwoord 
van alle zelfstandige 
naamwoorden is 
eenvoudigweg die: 
die man, die vrou, die 
kind, die geitjie. Het 
onbepaald lidwoord 
is ’n, dat wordt 
uitgesproken als een 
doffe ‘e’, zoals in ‘de’; 
’n man klinkt dus als e 
man. 

Weetje: Typisch voor 
het Afrikaans is de 
dubbele ontkenning: 
nie … nie of nooit … nie. 
Die herhaling van de 
ontkenning om haar te 
versterken, kennen we 
ook in de Nederlandse 
dialecten: “Ik zweer 
het: ik heb niemand nie 
gezien en ik heb niets 
nie gedaan!”.

SO SPREEK JY AFRIKAANS! 

De uitspraak van het Afrikaans lijkt veel op die van het Nederlands. 
Er zijn natuurlijk ook verschillen. ’N paar wenke om jou Nederlands 
te ver-Afrikaans: spreek de Afrikaanse ‘ê’ in sê uit als de Franse 
klank in ‘crème’. Die klank kent het Nederlands alleen in woorden 
die het aan het Frans heeft ontleend. De korte ‘i’ als in belangrik, 
aanpassings en blombedding spreek je uit als een Nederlandse 
doffe ‘e’, als in ‘de’. 

Een ‘g’ tussen twee klinkers valt in het Afrikaans weg, zowel in 
de spelling als in de uitspraak, vandaar teen (‘tegen’), koël (‘kogel’) 
of pla (‘plagen’). Dat fenomeen vind je ook in de dialecten van het 
westen van Oost-Vlaanderen terug. Alleen in een paar ‘deftige’ 
woorden is in het Afrikaans de ‘g’ bewaard onder invloed van de 
Nederlandse schrijftaal. Daarom zeg en schrijf je spieël zonder ‘g’ 
en bespiegeling met ‘g’.

SO SKRYF JY AFRIKAANS!

In het Afrikaans schrijf je, meer dan in het Nederlands, zoals je 
spreekt. Spellen is daardoor in principe makkelijker. Anders dan 
het Nederlands maakt het Afrikaans geen spellingonderscheid 
tussen <au> en <ou>. In het Afrikaans schrijf je altijd <ou>, dus 
bijvoorbeeld goud en opklouter, waar het Nederlands een verschil 
maakt tussen goud en opklauteren. Verder verwees het Afrikaans 
de <ch> naar het argief: er wordt geen verschil gemaakt tussen ch 
en g, en overal wordt g gespeld, dus lag, loodregt voor ‘lachen’ 
en ‘loodrecht’. In leenwoorden is ch wel gehandhaafd (chaos, 
chloroform en, met andere uitspraak, chantage, Christen). De 
Nederlandse ‘ei’ spel je ook in het Afrikaans als <ei>, de ‘ij’ spel je 
(bijna altijd) als <y>: ‘mijn zij’ wordt dus my sy. Een uitzondering 
vormt de uitgang ‘-lijk’, die je spelt als < -lik>. In tegenstelling tot 
het Nederlands wordt in het Afrikaans de ‘c’ meestal gespeld 
volgens de uitspraak. Je schrijft daarom spesiale en niet ‘speciale’, 
en klub. Maar crème en crêpe bijvoorbeeld hebben de c bewaard.

3 4

5

          “Sê niet te gou dit is weer ’n vrou nie.” 
“Wie die laaste lag, lag die lekkerste.”

Bron: Annelies Verdoolaege en Jacques Van Keym
eulen (2013) 
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Over voornamen

Tegenwoordig mogen ouders álles kiezen als voornaam, zolang deze hun kind maar niet in verlegenheid brengt 
en niet overeenstemt met een bestaande geslachtsnaam – tenzij deze tevens gebruikelijk is als voornaam. 
Die vrijwel ongelimiteerde keuzevrijheid geldt nog niet zo erg lang in Nederland. Pas vanaf 1970 neemt de 
voornaamwetgeving een ‘Alles mag, behalve…’-houding aan. Daarvoor, vanaf 1811, schreef de Nederlandse 
wet precies het omgekeerde voor: niks mag, behalve namen uit de heiligenkalender en de oude geschiedenis. 
Maar ook lang voor de voornaamgeving officieel geregeld was, hielden ouders in de Lage Landen zich aan 
ongeschreven wetten en modetrends. 

Nederlandse voornaamgeving in de Lage Landen: een beknopte geschiedenis

Waarom de familie Pot haar dochter niet Bloem noemen mag
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Vóór de twaalfde eeuw:  

Germaanse namen

18 april 875 – Hoera! Hildebrant en 
Gertrud krijgen samen een kind. En 
dat kind moet een (voor)naam krijgen, 
familienamen zijn nog niet aan de orde. 
De keuze is bovendien beperkt, want de 
Germaanse namenvoorraad is veel kleiner 
dan nu het geval is. Toch moeten Hildebrant 
en Gertrud heel wat knopen doorhakken 
voor ze een definitieve keuze kunnen 
maken.

1

Weetje: een raaf was de 
heilige vogel van Wodan.

1 ‘Mix and match!’

De kans is het grootst dat Hildebrant 
en Gertrud er, net als de meeste 
Germanen, voor kiezen om zelf een 
samengestelde, tweedelige voornaam 
bijeen te puzzelen. Zo’n voornaam is 
dan samengesteld uit twee woorden die 
verwijzen naar roem, eer en algemene 
deugden, naar familie en verwantschap, 
naar religie en mythologie of naar 
dieren. Geloven Hildebrant en Gertrud 
in de spreuk Nomen est omen, dan 
selecteren ze woorddelen waarvan 
de betekeniscombinatie het nauwst 
aansluit bij hun wens voor hun dochter 
of zoon.2

zelfstandig naamwoord + zelfstandig 
naamwoord

bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig 
naamwoord

zelfstandig naamwoord + bijvoeglijk 
naamwoord

bijvoeglijk naamwoord + bijvoeglijk 
naamwoord

dank + win sig + burg bald + ram lief + hild ever + hard raad + lind bald + rik neer + zwind

‘gedachten, 
geest’ + ‘vriend’ 
= ‘bedachtzame 
vriend’

‘overwinning’ + 
‘bescherming’ = 
‘beschermster van 
de overwinning’

‘dapper, moedig’ + 
‘raaf’ = ‘hij met de 
eigenschappen van 
een dappere raaf’.

‘bemind’ + ‘strijd, 
krijg’ = ‘beminde 
krijgster’

‘everzwijn’ + ‘sterk’ 
= ‘hij die zo sterk 
als een everzwijn 
is’

‘raad’ + ‘zacht, 
zachtmoedig’ = ‘zij 
die zachtmoedig in 
haar raad is’

‘dapper, moedig’ 
+ ‘machtig’ = 
‘moedig heerser’

‘mannelijk, sterk, 
dapper’ + ‘sterk’ = 
‘zij die zo sterk als 
een man is’

zoon Dankwin dochter Siburg zoon Baldram dochter Liefhild zoon Everhard dochter Radelind zoon Balderik dochter Nerswind

2 Bij keuzestress! 3 Liefkozing voorop!

Willen Hildebrand en Gertrud een 
voornaam die niet is samengesteld, 
dan kunnen ze uit veel minder namen 
kiezen, want er zijn natuurlijk veel 
minder eendelige namen.

De verkorting van een samengestelde 
naam klinkt veel lieflijker voor een 
klein kind. Dit soort koosnamen laat of 
het eerste of het tweede deel van een 
samengestelde naam weg.

zoon Franko,  
‘een van het 
Germaanse volk 
der Franken’

dochter Saksia, 
‘een van het 
Germaanse volk 
der Saksen’, 
ook wel Saskia 
genoemd

zoon Bert, van 
Reginbert

dochter Adela, van 
Adelheid (waaraan 
de vrouwelijke 
uitgang -a is 
toegevoegd)

Deze Germaansen namen zijn teruggevonden in diplomatieke bronnen, annalen, kronieken  
en heiligen levens en werden verzameld door o.m. Annelies Somers (2006), Kees Nieuwenhuijsen (2012) 
en Taaldacht.nl.

2 Toch moet die wensfunctie van 
voornamen worden genuanceerd. 
Taalkundigen nemen aan dat 
de Germanen, zeker vanaf de 
zevende à achtste eeuw, niet altijd 
afgaan op de betekenis van een 
voornaam. Dat vermoeden ze door 
absurde betekeniscombinaties van 
samengestelde namen als Fredegonde. 
Die meisjesnaam verbindt immers twee 
tegengestelde betekenissen: frithu 
(‘vrede’) en gund (‘oorlog’).
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Van de twaalfde eeuw tot de zestiende eeuw:  

christelijk geïnspireerde namen in opmars

24 november 1178 – Hoera! Roeland en zijn vrouw Badelog uit het graafschap Vlaanderen krijgen 
samen een kind. In de loop van de tiende eeuw gaan steeds minder ouders hun eigen voornamen 
combineren tot een nieuwe kindernaam. In plaats daarvan geven ze liever hun eigen naam of die van 
een familielid volledig door aan hun kind. Nieuwe inheemse namen komen er daarom nauwelijks 
bij. Tegelijk worden de traditionele, Germaanse modes in de twaalfde eeuw vervangen door nieuwe 
voornaamtrends. Daardoor hebben ouders nu ook keuze uit Latijnse namen als Johannes en 
Margareta, die zijn verspreid via de Bijbel en soms teruggaan op het Grieks en Hebreeuws, en Franse 
namen als Arthur, Floris, Isolde, Olivier, Roeland, die via de vele Franse ridderromans bekend werden. 

2

4 ‘We are family!’

Van familienamen is nog geen sprake 
bij de Germanen. Toch geven ouders 
graag iets van familiale solidariteit en 
verwantschap mee in de voornaam van 
hun kind. Ze vernoemen hun kinderen 
daarom vaak naar zichzelf, of naar 
een ander familielid. Dat motief in de 
voornaamgeving heet ‘vernoeming’ en 
zal nog eeuwen later een traditie zijn, 
zelfs lang nadat de familienamen hun 
intrede hebben gedaan.

Behoren Hildebrant en Gertrud tot de 
hogere klasse? Dan gaan ze voor een 
volle vernoeming: de volle naam van 
de vader, soms ook van moeder of een 
ander familielid.

zoon Hildebrant dochter Gertrud

Hebben Hildebrant en Gertrud het 
minder breed? Dan kiezen ze voor een 
‘combinerende vernoeming’: een mix 
van hun eigen voornamen.

zoon Gerbrant dochter Trudhild

Gehoorzamen Roeland en 
Badelog de Kerk? Dan laten 
ze hun kind snel dopen en 
geven ze het een religieuze 
naam. Daarmee voldoen ze 
dan aan de laatelfde-eeuwse 
richtlijnen van de Kerk, die 
daarmee de christelijke normen 
en waarden willen herstellen. 
De christianisering zorgt voor 
een toename aan religieuze 
namen vanaf de twaalfde eeuw. 
Religieuze helden inspireren 
ouders in 35 op de 100 
geboortes. Heiligennamen zijn 
het populairst, gevolgd door 
Bijbelnamen uit het Nieuwe 
Testament. Hekkensluiters zijn 
namen uit het Oude Testament.

Heiligennaam
Eustachius, naar de heilige 
Eustachius, patroonheilige 
van jagers, houtvesters en 
brandweerlieden
Margareta, naar de heilige 
Margareta, schutspatrones van 
barende vrouwen

Bijbelse naam  
uit het Oude Testament
Isaac, aartsvader
Sarah, vrouw van aartsvader 
Abraham

Bijbelse naam  
uit het Nieuwe Testament
Johannes, naar Johannes 
de Doper
Elisabeth, naar de moeder 
van Johannes de Doper

Zijn Roeland en Badelog 
ambitieus ingesteld? Dan 
laten Roeland en Badelog 
zich leiden door vorsten- 
en vorstinnennamen bij de 
voornaamkeuze, in de hoop dat 
het prestige van die voornamen 
afstraalt op hun zoon of 
dochter. Vorstelijke helden en 
heldinnen verlenen hun naam 
aan baby’s in 16 op de 100 
geboortes.

Boudewijn, terugkerende 
voornaam bij de Vlaamse 
graven
Geertrui, onder andere 
naar Geertrui van Saksen, 
de echtgenote van de Vlaamse 
graaf Robrecht de Fries

Houden Roeland en Badelog van een portie 
cultuur? Dan vernoemen ze hun kinderen naar 
culturele helden. In de twaalfde eeuw komen 
die nog niet uit de sport-, film- of muziekwereld, 
zoals nu. Het gaat in de eerste plaats om bekende 
kruisvaarders. Het graafschap Vlaanderen 
neemt immers actief deel aan de middeleeuwse 
kruistochten. In de tweede plaats gaat het om 
personages uit middeleeuwse verhalen die 
mondeling worden doorgegeven en later ook 
worden opgetekend. Bij 7 op de 100 geboortes 
krijgen zonen een culturele voornaam. Bij 
dochters gebeurt dat zelden omdat er weinig 
tot geen literaire heldinnen of vrouwelijke 
kruisvaarders bestaan.

Kruisvaardersnaam (4 op de 100 geboortes)
Gilbert, naar een bekende kruisvaarder onder 
Lodewijk VII

Literaire naam (3 op de 100 geboortes)

Hebben Roeland en Badelog een literaire voorkeur voor…

… het populaire 
Chanson de Roland? … de Arthur-romans? … romans over de oudheid? … de Karel-romans? … het 

Nibelungenlied?

Roeland Iwein, Walewein Alexander, Achilles, Caesar Eggerik, Olivier Rutger

Gaan Roeland en Badelog mee met de mode? Dan noemen ze 
hun kind volgens de laatste voornaamtrends naar idolen uit die 
tijd. Modieuze namen zijn goed voor 58 op de 100 geboortes.
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eVinden Roeland en Badelog niets 

mis met traditie? Dan kiezen ze voor 
een Germaanse voornaam.  
Bij 42 op de 100 geboortes  
wordt voor zo’n traditionele  
naam gekozen.

Goswijn
Heilewif

Let wel! Er zijn ook vorsten 
en vorstinnen, kruisvaarders 
en romanpersonages die een 
Germaanse naam dragen. 
Naamkundigen weten dan niet 
altijd zeker of ouders hun kind 
die naam uit traditie dan wel 
uit bewondering voor de held 
in kwestie geven. Opvallend 
is wel dat vanaf de twaalfde 
eeuw Germaanse namen die 
ook gedragen worden door een 
religieuze, een culturele en/of 
maatschappelijke held, merkbaar 
populairder worden.
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Vanaf eind zestiende eeuw:  

kerkelijke voorschriften voor 

doopnamen door het Concilie van 

Trente (1545–1563)

In 1563 bepaalt het Concilie van Trente dat pastoors 
doopregisters moeten bijhouden. Daarin mogen ze voor
taan alleen namen uit de liturgische kalender note
ren. Al die voornamen staan symbool voor “vroomheid, 
deugdzaamheid en trouw aan God”.  Zo rekent de Kerk 
af met de ‘heidense’, Germaanse namen. 

In de negentiende eeuw:  

wettelijke beteugeling door de Wet 

van 11 Germinal jaar XI (1 april 1803), die in 

Nederland in 1811 van kracht werd

In Nederland werd de voornaamgeving in 1811 wettelijk 
geregeld. Artikel 1 hiervan luidde: “Van de afkondiging 
dezer wet af aan, zullen alleen de namen in de onder
scheidene almanakken in gebruik, en die van bekende 
personen uit de oude geschiedenis, als voornamen mo
gen aangenomen worden op de registers van den bur
gerlijken stand, ter bevestiging van de geboorte der 
kinderen bestemd en is het den openbaren ambtenaren 
verboden, eenige andere voornamen in hunne acten te 
gedoogen.” In die almanakken staan onder andere de 
naamdagen van heiligen vermeld. Alleen die heiligen
namen gelden als officieel. Een dochter die je de voor
naam ‘Annemie’ wilt geven, wordt door de ambtenaar 
van de burgerlijke stand opgetekend als ‘Anna Maria’. 
De oude naamwet wordt pas in 1970 gewijzigd. Dat ver
klaart waarom zo veel mensen die voor die tijd geboren 
worden, een officieuze ‘roepnaam’ hebben, die afwijkt 
van hun officiële voornaam.

Voornamen in de twintigste eeuw: 

wettelijke vrijheid door de nieuwe 

naamwet (1970)

23 maart 2012 Hoera! Korneel, de derde zoon van 
Marie Peters en Karel de Leeuw en broer van Jasper 
en Hannes, is geboren. Korneel is een oudere naam die 
opnieuw in de mode is, ook wel retronaam genoemd. 
Vroeger kregen kinderen vaak de naam Cornelius of 

TOP 20 VAN TWAALFDE-EEUWSE VOORNAMEN  
BIJ JONGENS EN MEISJES UIT HET GRAAFSCHAP VLAANDEREN,  

IN DE MODERNE SPELLING
De twintig meest voorkomende voornamen uit de twaalfde eeuw in het graafschap  

Vlaanderen, dat in die tijd toonaangevend was voor het hele Nederlandse taalgebied.  
De namen zijn teruggevonden in oorkonden, cijnsboeken en andere officiële of administratieve 

documenten en werden verzameld door Annelies Somers (2006).

3

4

DE POPULAIRSTE MEISJES- EN JONGENSVOORNAMEN  
 IN NEDERLAND IN 2015

In 2015 noemden ouders in Nederland hun dochter het vaakst ‘Emma’, hun zoon het vaakst ‘Liam’.
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Walter

Boudewijn

Willem

Hugo

Gerard

Robrecht

Johannes

Hendrik

Goswijn

Lambert

Diederik

Zeger

Simon

Arnulf

Radolf

Arnout

Reinier

Eustachius

Rutger

Gilbert

Emma

Mathilde

Geertrui

Margareta

Berta

Ava

Ermengard

Heilewif

Heilewidis

Hildegard

Gisela

Elisabeth

Beatrijs

Heile

Agnes

Mabilia

Adelisa

Oda

Alis

Adela

               “Met de naam is meer verbonden  
dan alleen de mogelijkheid iemand  
         aan het ontbijt te roepen.” 

uit: Wunschkind / Günter Kunert, Duits schrijver
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Cornelia, naar de heilige Cornelius, de beschermhei
lige tegen kinderziekten. Dankzij de nieuwe naamwet 
van 1970 mogen Nederlandse ouders de voornaam van 
hun kind (bijna) volledig vrij kiezen. Het staat Marie 
en Karel dus vrij om voor een erg originele of creatieve 
voornaam te gaan. Hierbij gelden maar een paar beper
kingen. Marie en Karel hebben zich daar met Korneel 
netjes aan gehouden.

Het Burgerlijk Wetboek 1 artikel 4 regelt sinds 1970 
welke voornamen je je kind mag geven. Artikel 4.2 
luidt als volgt: “De ambtenaar van de burgerlijke stand 
weigert in de geboorteakte voornamen op te nemen 
die ongepast zijn, of overeenstemmen met bestaan
de geslachtsnamen tenzij deze tevens gebruikelijke 
voornamen zijn.” Met geslachtsnaam wordt hier de ach
ternaam bedoeld. 

Verder zijn er restricties van toepassing op de schrijf
wijze van voornamen. Zo mogen in de akten van de bur
gerlijke stand geen afkortingen worden gebruikt en 
moet een naam geschreven zijn in de “in het Konink
rijk gebruikelijke lettertekens”. De lettertekenset die 
de kern vormt van het Besluit Standaardschrijfwijze 
Persoons gegevens bevat naast letters echter ook cijfers 
en speciale tekens. Het gebruik van cijfers en symbolen 
wordt in Nederland dus niet expliciet uitgesloten als 
onderdeel van een eigennaam. Toch zullen ambtenaren 
ze waarschijnlijk als ongepast bestempelen. Er zijn ove
rigens wel twee Nederlandse namen bekend met een 
cijfer erin: Xavier Dominique Jérôme 17 Mai en Celèste 
Elise Eugenie 26 Avril. 

De naam Korneel is niet ongepast en komt in Neder
land ook niet voor als achternaam. De ambtenaar van 
de burgerlijke stand zal deze voornaam dus onmiddel
lijk goedkeuren. Belachelijke, absurde of aanstootge
vende voornamen daarentegen moet hij weigeren. Al 
lijken ambtenaren weleens te suffen: zo werden volgens 
de website vernoeming.nl de voornamen Jaere’ maijah
Joshua, Berlusconi, PhysiqueDa’Röché en Pommed’Or 
geaccepteerd.

BESCHERMENDE VOORNAMEN
Toen in 1565 de besluiten van het Concilie van Trente in de Nederlanden werden afgekondigd, 
kwam de katholieke Contrareformatie op gang. Deze werkte hoofdzakelijk door in de 
zuidelijke Nederlanden. De Katholieke Kerk schreef christelijke doopnamen voor. Als 
roepnaam gold dan meestal een verkorte of samengetrokken vorm. Een jongetje werd dus 
als Antonius ingeschreven, maar kreeg als roepnaam Ton of Anton. Vanaf halverwege de 
zeventiende eeuw publiceerde de Kerk als onderdeel van het Rituale Romanum Contractum, 
een liturgisch handboek voor de priesters, een namenlijst waarin 447 Nederlandse 
eigennamen en 811 Friese zijn opgenomen, met daarachter de heilige naar wie die naam 
verwijst, als hulpmiddel bij de naamgeving van nieuw geborenen. Ouders kozen er vaak 
voor om zonen en dochters de naam van een beschermheilige te geven. Die heiligen werden 
ingeroepen om mensen, dieren of gewassen te beschermen tegen ziekten of om slecht weer 
te voorkomen. Welke beschermheilige mensen aanriepen bij tegenspoed verschilde van 
woonplaats tot woonplaats. Overigens was het de gewoonte in katholieke landen om niet 
je verjaardag, maar wel je naamdag te vieren: de gedenkdag, meestal de sterfdag, van de 
heilige naar wie je vernoemd was.

De hervorming leidde in de Republiek niet tot het verdwijnen van de heiligennamen onder 
protestanten, omdat kinderen veelal genoemd werden naar ouders of verwanten die een 
heiligennaam hadden. Wel bestond onder protestanten een voorkeur voor namen uit het 
Oude Testament, terwijl het katholieke Rituale Romanum Contractum zich van dit gebruik 
van de haeretici ‘protestanten’ of ‘ketters’ distantieerde en priesters adviseerde om namen 
uit het Nieuwe Testament te gebruiken.

‘HÓÉ HEB JE ME GENOEMD?’

Vijf recente,  
unieke jongensnamen  

in Nederland

Vijf recente,  
unieke meisjesnamen  

in Nederland

Angel-Blue Déjà

Beau-Noël Divinewonder

Bruis Feeërieke

Challenger Heavenly-Joy

D’ream Johannadestiny

Toon

Naamdag 17 januari

vernoemd naar…  
de heilige Antonius van 
Egypte, met de bijnaam 
‘Antonius met het varken’. 
In de middeleeuwen 
mochten de antonieten, 
leden van de naar hem 
vernoemde pleegorde, 
hun varkens vrij laten 
rondlopen als vergoeding 
voor de zorgen die ze 
verstrekten. 
omdat… de heilige 
Antonius varkens 
beschermt tegen ziekten.

Katrien

Naamdag 25 november

vernoemd naar…  
de heilige Catharina van 
Alexandrië, die op een  
rad geradbraakt werd. 
omdat… de heilige 
Catharina beschermt  
tegen sommige 
huidziekten zoals 
ringworm, een rode 
huiduitslag in ringvorm, 
die men vroeger een 
katrienewiel noemde.

Weetje: Namen die geweigerd 
werden omdat ze ongepast wa-
ren zijn bijvoorbeeld Rolls Royce 
(Arnhem 1977) en Dienaar van 
God (Noord-Nederland 2013). 
De naam Jeanne d’Arc werd 
door de Rechtbank Amsterdam 
niet toegestaan, maar een jaar 
later door het Gerechtshof 
alsnog geaccepteerd. De naam 
TomTom werd ook in eerste 
instantie geweigerd en later wel 
toegestaan.

Weetje: Je kind een 
achternaam als voornaam 
geven mag niet in Nederland. 
Voorbeelden van voornamen 
die om die reden zijn afgekeurd 
zijn Willemszoon (Hoge 
Raad 1971), en Adriaanszoon 
(Zutphen 1981). De namen 
Gerszoon en Pauluszoon 
werden eerst afgekeurd, maar 
later alsnog geaccepteerd, 
omdat ze in Nederland niet 
voorkomen als achternaam.

Bijzondere voornamen1
JAN Janssens gebruikt zijn eigen 
voornaam als geheugensteuntje als hij de 
voornamen van zijn eigen kinderen moet 
opsommen. Ze heten: Johan, Annelies en 
Nico. Ook de ouders van Ivo van Ostaeyen 
hielden van woordspelletjes: zijn initialen 
vormen opnieuw zijn voornaam. Elke, 
Dag en Anders zijn de drie kinderen van 
ouders die niet houden van sleur en 
routine. En misschien zijn de ouders van 
de alledaagse namen Lotte, Sanne en 
Daan wel dol op drugs. Dat de initialen 
van die namen staan voor LSD zou puur 
toeval kunnen zijn, ware het niet dat ze 
hun vierde kind Wiet noemden.

1 Ingestuurd door de lezers van  
het tijdschrift Over taal

               “Zonder hun naam zouden  
de meeste mensen niet bestaan.” 

Karel Jonckheere, Vlaams dichter en schrijver
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Oeteldonkers en Kruikenzeikers:  
van spotnaam tot geuzennaam

Over carnavalsnamen in Nederland

Ook als je geen carnaval viert, kun je er niet omheen: namen als Kielegat, Kruikenstad, Krabbegat, 
Lampegat en Oeteldonk trekken in carnavalstijd in allerlei media als een bontgekleurde stoet 
voorbij. Het veranderen van plaatsnamen tijdens carnaval is vooral gebruikelijk in steden met 
een Bourgondische carnavalstraditie (het noordwesten van Brabant, Zeeland en Gelderland), 
hoewel het in enkele steden waar men de Rijnlandse variant viert (zuidoosten van Brabant en 
Limburg), ook nog weleens voorkomt. Eigenlijk zijn het spotnamen die buurdorpen elkaar ook in 
de rest van Nederland van oudsher geven. In carnavalstijd worden ze gebruikt als geuzennaam. 
Een Bosschenaar noemt zich dan vol trots een Oeteldonker en een Tilburger host er vrolijk op los 
als een Kruikenzeiker.

 

Carnaval en bijnamen

Bijnamen als Lampegat voor Eindhoven en Oe-
teldonk voor Den Bosch zijn in heel Nederland bekend 
door het carnaval. Maar ook in de rest van Nederland 
dragen dorpen en steden al eeuwenlang bijnamen. Vaak 
zijn ze historisch gegroeid doordat inwoners van het 
ene dorp op een spottende manier over het aangren
zende dorp spraken. Zo noemden Texelaars hun buren 
aan de overkant van het water vaak spottend Helder-
se kraaien (waarschijnlijk in de betekenis van ‘jutters’, 
‘aasgieren’). Andersom stonden de eilanders bekend als 
Texelse kwallen. Inwoners van het Drentse Schoonloo 
staan bekend als Knienen (konijnen, wegens de grote ko
nijnenpopulatie), en in het naastgelegen Grolloo wonen 
de Knollen (naar de gewoonte om bij nieuwe inwoners 
een knol voor de deur te hangen, die volgens het lokale 
gebruik moest worden weggehapt alvorens men de wo
ning mocht betreden). 

Komen we in carnavalsgebied terecht, dan vinden 
we veel bijnamen terug in carnavalsnamen. De in
woners van Soest bijvoorbeeld worden van oudsher 

Soesterknollen genoemd, naar de gelijknamige knollen 
die hier worden geteeld en gegeten. Maar ook was de 
knol in de ogen van velen minderwaardig voedsel, en 
dus werd het gebruikt als scheldwoord. In carnavalstijd 
is het een geuzennaam. De carnavalsvereniging van 
Soest staat bekend als de Narre Knollen. En in het nabu
rige Soesterberg wonen in die tijd van het jaar de Zotte-
klappers, verkondigers van lariekoek!

Overigens zijn alternatieve plaatsnamen tijdens car
naval alleen gebruikelijk in het gebied dat een Bour
gondische carnavalstraditie kent. In het zuidoosten 
van Brabant en in Limburg heeft men geen alterna
tieve plaatsnamen met carnaval, hoewel men meestal 
wel kiest voor de dialectbenaming van een plaats, zo
als Mestreech voor Maastricht. Ook in Vlaanderen zijn 
de carnavalsnamen, althans voor plaatsnamen, niet 
bekend.

          “Waarom carnaval?  
Dè dinne we  
          veurig jaor ôk!”1

ETYMOLOGIE CARNAVAL
Carnaval is oorspronkelijk een rooms-katholiek volksfeest, dat 
gevierd wordt op de drie dagen voor Vastenavond. Na Vastenavond 
breekt de vastentijd aan, die veertig dagen duurt tot Pasen. Van 
oudsher is carnaval een eetfestijn, waarbij men nog even de buik 
vol kan eten voor de vastentijd begint. De naam ‘carnaval’ is dan 
ook te herleiden tot het Franse woord carnaval en het Italiaanse 
woord carnelevale, dat verder teruggaat op middeleeuws Latijn 
carne levare ‘wegnemen, (zich) onthouden van vlees’. Het verwijst 
naar de vastenperiode waarin geen vlees mocht worden gegeten. 
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Carnaval en dialect

Tijdens het carnaval gebruikt men heel veel di
alect. Niet alleen worden veel plaatsnamen aangeduid 
met hun dialectnaam, maar ook tradities en rituelen 
die plaatsvinden tijdens carnaval hebben een dialect
naam. Een voorbeeld is de Limburgse traditie van het 
pötje pletse of pötje raoje: op de eerste dag van het carna
valsseizoen plaatst men een fooienpot in het plaatselij
ke café, en op de laatste dag mogen carnavalsvierders 
de inhoud hiervan proberen te raden. Bovendien is car
naval het feest van de omkering, waarbij het dialect 
gebruikt wordt op plaatsen waar normaal gesproken al
leen de standaardtaal te horen is: op het gemeentehuis 
bij de sleuteloverdracht en in de kerk tijdens de carna
valsmis. Ook kranten en websites zijn geschreven in het 
dialect, en natuurlijk zijn er de carnavalskrakers in dia
lect. Uit onderzoek blijkt dat 89 procent van de Limbur
gers carnavalsliedjes in dialect kan meezingen; van de 
Brabantse jongeren is dat nog 55 procent.

LIMBURGSE CARNAVALSKRAKER
Het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) werd in 2016 
gewonnen door Spik en Span uit Susteren met het liedje Es 
vastelaovend Limburg bênne vêlt.

           “Es vastelaovend Limburg bènne vèlt 
Nao des se waekelank höbs aafgeteld 
     Wurt veur èns en altied vasgesjtèld 
                Dit is ’t sjoonste oppe welt 
Hohohohoho, kom oet dae wèntjersjlaop. 
         Hohohohoho, hiej geit ’t gaas ram aop 
                Es vastelaovend Limburg bènne vèlt 
                Is det ’t sjoonste oppe welt” 

ETYMOLOGIE ALAAF
Alaaf is een bekende begroeting tijdens carnaval. Dit woord 
zou via Keulen in Limburg terecht zijn gekomen, en zich 
daarna hebben verspreid in een groter deel van Nederland. 
Voor de etymologie van het woord zijn meerdere suggesties 
gedaan. Zo is het mogelijk afgeleid van het Duitse all ab, dat 
zoveel betekent als ‘alles aan de kant, uit de weg’. Een tweede 
mogelijkheid legt een verband met het heilige carnavalsgetal 
elf, dat zou verwijzen naar het zogenaamde ‘elfde gebod’: het 
aan de laars lappen van de tien geboden. Het lijkt er echter 
op dat deze laatste verklaring berust op volksetymologie. De 
symboliek van dit getal, die we onder meer terugvinden in de 
opening van het carnavalsseizoen op 11 november om 11.11 uur, 
zou hier later aan vastgeknoopt zijn. Overigens is de uitroep 
‘alaaf’ typerend voor het oosten van het carnavalsgebied; 
in diverse plaatsen in West-Brabant, zoals Oeteldonk 
(Den Bosch) en Krabbegat (Bergen op Zoom), is de uitroep 
‘verboden’. Wie daar toch ‘alaaf’ roept, valt onmiddellijk door 
de mand als carnavalstoerist.

Als het carnaval Limburg binnenvalt  
Nadat men wekenlang heeft afgeteld
Wordt voor eens en altijd vastgesteld
Dat dit het mooiste is op de wereld
Hohohohoho, kom uit je winterslaap
Hohohohoho, hier gaat het gas helemaal open1
Als het carnaval Limburg binnenvalt,
Is dat het mooiste op de wereld.

1 van ‘gas geven’: vaart maken, losgaan. 

2
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Keiebijtersstad 

Helmond heeft twee bijnamen: Kattegat en Keiebijtersstad. Dat woordje 
kei komt ook in veel andere alternatieve plaatsnamen voor, zoals Keienland 
(Liessel), Keiegat (Waalre), Keistad (Lichtenvoorde), Keieschietersriek (Arcen) en 
Keiespellersdurp (Helvoirt). En Bergen op Zoom had in vroeger tijden nog de bijnaam 
Keijenburg. Kei betekent hier niet ‘rots’ of ‘steen’, maar ‘nar’ en gaat volgens het 
Woordenboek der Nederlandsche Taal terug op Keye, de naam van een van de ridders 
van de Ronde Tafel uit de legende van koning Arthur. Deze Keye hield het midden 
tussen een held en een clown. Overigens werd kei in de volksetymologie wel weer 
opgevat als ‘steen’: de Helmonders werden wel Keiebijters genoemd omdat ze zo arm 
waren dat ze op steentjes zouden bijten. De naam Kattegat verwijst ook naar de 
toenmalige armoede: men zegt dat ze daarom zelfs af en toe een kat opaten.

1

2

5

6

7

3

4

Kaart met carnavalsnamen

Carnavalsnamen zijn soms heel doorzichtig voor bui
tenstaanders, maar vaak ook niet. Zo kom je in carna
valsnamen typische dialectwoorden tegen, die heel lo
kaal zijn. Zoals gezegd gaan de namen vaak terug op 
spotnamen waarmee inwoners van plaatsen vroeger 
hun buren belachelijk maakten. Het stamt uit de tijd 
toen dorpen nog vrij geïsoleerd lagen, en er veel vaker 
rivaliteit onderling was. We geven hier een overzichtje 
van de herkomst van carnavalsnamen van een aantal 
Brabantse plaatsen en een enkele Gelderse stad: 11 om 
precies te zijn, het carnavalsgetal!

Lampegat

Eindhoven is beroemd geworden door het elek
tronicaconcern Philips, dat in 1891 in Eindhoven werd 
gevestigd en destijds zorgde voor een grote werkgele
genheid. De eerste producten van Philips waren de 
gloeilampen, waaraan Eindhoven zijn bijnaam Lampe-
gat dankt. Overigens eindigt een kwart van alle carna
valsnamen op gat. Ook daaraan valt de spotnaam te 
herkennen.

Kruikenstad

Van de zeventiende tot in de negentiende eeuw 
urineerden de Tilburgers in kruiken, bestemd voor de 
textielindustrie. Daar werd de urine gebruikt om wol 
mee te wassen. Tilburgers worden daarom nog steeds 
kruikenzeikers genoemd, hoewel de urine als wasmiddel 
al aan het eind van de negentiende eeuw vervangen 
werd door chemicaliën. Aanvankelijk werden Tilbur
gers Kruikers genoemd. Pas in de jaren 1970 kwam de 
langere variant in zwang.

Kielegat 

Tijdens carnaval is Kielegat een andere naam 
voor de plaats Breda. Deze naam verwijst naar de boe
renkiel, het traditionele kostuum van het Brabantse 
carnaval, waarbij ook een zakdoek werd gedragen. Dit 
eenvoudige kostuum stamt uit de tijd voor de Tweede 
Wereldoorlog, toen Brabant grote armoede kende. Ook 
oude kledingstukken en gordijnen werden gebruikt als 
kostuum. 

Ossenkoppenrijk 

Ossenkoppenrijk is de bijnaam van de plaats
naam Oss, hoewel die laatste naam waarschijnlijk niet 
zoveel met herkauwers te maken heeft. Hoewel er ook 
een os op het wapen staat, vermoeden deskundigen dat 
het gaat om een oude waternaam. 

Oeteldonk 

De naam Oeteldonk is misschien wel de bekend
ste carnavalsnaam, maar over de etymologie van oe-
tel bestaat grote onduidelijkheid. Meer zekerheid heb
ben we over donk, dat staat voor ‘hoge droge plek in het 
moeras’. Inderdaad was ’sHertogenbosch vroeger om
ringd door moerasgebied. En hoewel in dat moeras veel 
kikkers zaten, is er geen bewijs dat oetel vroeger in die 
betekenis voorkwam. Een meer voor de hand liggen
de verklaring is dat oetel afkomstig is van de familie
naam Van den Oetelaar. Deze naam kwam veel voor in 
Den Dungen, de geboorteplaats van de Bossche bisschop 
Godschalk, die zich in 1881 had uitgesproken tegen het 
carnavalsfeest. Maar dit verbod had een tegengesteld 
effect en gaf het feest juist een enorme impuls.

Tullepetaonestad 

Hoewel de inwoners van Roosendaal vroeger nog 
bekendstonden als Roosendaolse Stoepschijters, werd die 
naam in de jaren 1960 vervangen door Tullepe taone, 
wat ‘parelhoenders’ betekent. Het woord is afkomstig 
van het Franse poule pintade, dat eerst is verbasterd 
tot poelepetaat en later verworden tot tullepetaon. Pa
relhoenders hebben een kleurrijk verenkleed en kun
nen behoorlijk krijsen en tekeergaan. Roosendaalse 
carnavalsvierders idem dito. Op de markt in het cen
trum van Roosendaal staat een groot standbeeld van 
de Tullepetaon.
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Kaaiendonk 

Ook in de naam Kaaiendonk voor Oosterhout zit 
het element kei dat ‘zot’ of ‘nar’ betekent, maar ook in 
verband kan worden gebracht met gesteente (zie ‘Keie
bijtersstad’. Het element donk kennen we ook uit Oetel
donk en betekent ‘hoge droge plek in het moeras’. De 
Oosterhouters staan bekend als kaaieschijters, oftewel 
stenenpoepers. Keieschieters en Keiespellers voor inwo
ners van respectievelijk Arcen en Helvoirt zijn eigen
lijk varianten van dezelfde naam.

Krabbegat

In Bergen op Zoom werd vroeger een plant ge
teeld die meekrap heette. Deze werd gebruikt als grond
stof voor de rode kleurstof alizarine. Hiermee kon je 
textiel en leer kleuren, maar ook diende het als pigment 
voor olieverf. Tegenwoordig gebruikt men de plant voor 
het maken van biologische kleurstoffen. Van de mee-
krap is het woord krab afgeleid; inwoners van Bergen op 
Zoom staan daarom ook bekend als krabben. 

Knoerissenrijk 

Ook de Udenaren hadden ooit de bijnaam 
keien schijters (zie Keiebijtersstad en Kaaiendonk), waar
schijnlijk omdat er in de Udense bodem veel oerstenen 
verstopt zitten. Vanaf 1965 noemt men de inwoners van 
Uden knoerissen. Een knoeris is een dialectwoord voor 
‘varken’. Deze benaming houdt verband met de Udense 
biggen en varkensmarkt. De carnavalsnaam van Uden 
is dan ook Knoerissenrijk. 

Knotsenburg 

De naam Knotsenburg voor Nijmegen bestaat 
sinds 1968 en is afkomstig van de oude scheldnaam 
Knotsendragers. Op 25 september 1566 werden de protes
tanten door de katholieken met knotsen de stad uit ge
knuppeld. De periode erna werd deze gebeurtenis jaar
lijks gevierd met het zogenoemde ‘knotsenfeest’. Toen 
de protestantse opstandelingen in de Tachtigjarige Oor
log het katholieke Nijmegen wilden veroveren, bouw
den ze op de Lentse oever van de Waal een fort, dat 
Knotsenburg genoemd werd. Naar dat fort verwijst de 
carnavalsnaam Knotsenburg.
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Laat me, laat me,  
laat me mijn eigen gang maar gaan …

Nederlands-Nederlands versus Belgisch-Nederlands

Misschien is 2009 wel het jaar waarin de aparte status van het Nederlands in Vlaanderen voor 
het eerst écht zichtbaar werd voor een breed publiek. Het Prisma Handwoordenboek Nederlands 
labelt sindsdien woorden en uitdrukkingen die typisch zijn voor de Nederlandse standaardtaal 
in Nederland en België met Nederlands-Nederlands (NN) én Belgisch-Nederlands (BN). Zes jaar later 
deed de Dikke Van Dale hetzelfde in zijn editie van 2015. Daarvoor ging het heel anders. Toen werd 
het woord croque-monsieur als Alg. Belg. Ned. gelabeld en kreeg het ‘tosti’ als betekenisdefinitie, 
terwijl dat een voor Vlamingen hoogst ongebruikelijk woord is. Wie vervolgens tosti opzocht, vond 
dan pas een duidelijke verklaring, namelijk ‘sandwich van geroosterde sneetjes brood’.  
Frappant: tosti werd níét gelabeld als Alg. Ned. Ned.

Dit soort veranderingen laat zien dat het Nederlands 
vroeger een monocentrische taal was, en vandaag de 
dag algemeen als een pluricentrische taal wordt be
schouwd. In een monocentrische taal is er voor al wie 

die taal gebruikt één toonaangevend, 
normbepalend centrum. Voor Vlamin
gen is dat lange tijd de Randstad ge
weest, in buurland Nederland dus. Wat 
daar werd gezegd en geschreven door 
hogeropgeleide mensen gold als norm 
voor de formele en informele varian

ten van het Standaardnederlands. In een pluricentri
sche taal is er meer dan één centrum toonaangevend in 
taal. Vandaag stemmen Nederlanders hun standaard
taal nog altijd af op de Randstad, in Vlaanderen gelden 
nu eigen modellen, zoals VRT en VTM. Nederlands 
Nederlands en BelgischNederlands worden nu als even
waardige standaardvariëteiten van het Nederlands in 
Europa beschouwd.

Tot de jaren 1970:  

Nederland boven

De evolutie van monocentrisme naar pluricentrisme 
nam wel even tijd in beslag. Aan het einde van de negen
tiende eeuw groeide in Vlaanderen het verzet tegen het 
verfranste openbare leven in de jonge Belgische staat. 
Zo ontstond er behoefte aan een Nederlandse standaard
taal die tegen het Frans kon opboksen, wat leidde tot he
vige discussies tussen particularisten en integrationisten. 
De particularisten wilden naar een eigen standaardtaal 

toewerken op basis van het bovenregionale Nederlands 
dat toen in Vlaanderen al werd gebruikt, verrijkt met de 
beste ingrediënten uit de dialecten. De integrationisten 
pleitten ervoor om de NoordNederlandse standaardtaal 
over te nemen. Die had immers al prestige en had in 
Nederland al bewezen als volwaardige standaardtaal te 
kunnen functioneren in alle domeinen van het maat
schappelijke leven. Door de keuze voor het NoordNeder
lands vermeed je bovendien uitzichtloze discussies over 
wat wel of niet tot een Vlaamse standaardtaal mocht 
behoren, én je haalde er de banden met het Nederland
se zustervolk nauwer mee aan.

De integrationisten hebben het pleit gewonnen. Van
af dat moment is Vlamingen altijd voorgehouden – te
recht overigens – dat ze naast hun dialecten en hun 
bovenregionale Schoon-Vlaams een bijdetijdse stan
daardtaal nodig hadden. En dat 
ze die maar beter meteen van de 
Nederlanders konden lenen en le
ren. Ongeveer een eeuw lang, van 
pakweg 1870 tot 1970, was het 
taalbeleid in Vlaanderen gericht 
op overname van de NoordNederlandse standaard
taal. Tenminste wat woordenschat, woordvorming en 
grammatica betreft, want van de Vlamingen werd niet 
verwacht dat ze ook in de uitspraak zouden gaan hollan-
diseren. Uitspraak is altijd een gevoelige materie, want 
mensen ontlenen daar veel van hun identiteit aan, en 
dat was (en is) dus niet anders in de verhouding tussen 
Nederland en Vlaanderen.

Nederlander: 

“Ik hou van je.”
Vlaming: 

“Ik zie u ook graag.”

Vlaming: 

“Amai, speciaal kapsel.”
Nederlander: 

“Nou precies, héél apart.”1
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In die context was het niet meer dan normaal dat woor
denboeken de NoordNederlandse standaardtaal als 
dé standaardtaal beschreven, en dat typisch Vlaam
se woorden of gebruikswijzen van woorden een label 
kregen. Over de keuze van die labels is heel wat inkt 
gevloeid – eerst Zuidnederlands, later meer en meer Bel-
gisch of in België – maar dát ‘afwijkende woorden’ een la
bel kregen, stond niet echt ter discussie. Er was immers 
maar één norm, het Nederlands van de Nederlanders. 
In die integrationistische ideologie was het Nederlands 
daarom per definitie monocentrisch.

Vanaf de jaren 1970:  

Vlaanderen in de lift

In de tweede helft van de twintigste eeuw zijn de machts
verhoudingen in België drastisch veranderd, en dat is 
niet zonder gevolgen gebleven voor de relatie tussen 

Vlaanderen en Nederland. Vlaanderen is 
de dominante regio geworden in België, zo
wel economisch als politiek. Door de staats
hervorming heeft de Vlaamse gemeenschap 
een eigen regering met een eigen adminis
tratie gekregen, en er is een duidelijke ten
dens naar nog meer autonomie voor de 

verschillende taalgemeenschappen in België. In Vlaan
deren is de BelgischNederlandse standaardtaal overal 
aanwezig: onder meer in de media en in het onderwijs. 
Dat maakte de Vlaming zelfbewuster, ook talig: er is in 
Vlaanderen een spraakmakende gemeenschap gegroeid 
die zich minder en minder afvraagt hoe iets in Neder
land zou worden gezegd, en zonder schroom een Neder
lands met een Belgische inslag gebruikt. 

Dat Vlaamse standaardtaalsprekers een eigen uit
spraak en accent hebben, die duidelijk verschillen van 
wat in Nederland te horen is, dat ze een paar duizend 
woorden gebruiken die in Nederland niet of in een an
dere betekenis bekend zijn, dat ze woorden soms in een 
net even andere volgorde plaatsen dan de Nederlanders, 
dat ze als informele omgangstaal een ontegenspreke
lijk Vlaams gekleurde tussentaal gebruiken: dat alles 
wijst erop dat Vlaanderen een eigen taalontwikkeling 
kent. Het Nederlands is daarmee de jongste decennia 
tot een pluricentrische taal geworden, met twee regio’s 
die ieder op hun manier bijdragen tot de ontwikkeling 
van zowel de standaardtalige als de nietstandaardtali
ge variëteiten van het Nederlands. Vanaf 2009 werd die 
gelijkwaardigheid voor het eerst ook zichtbaar in het 
woordenboek. 

Vlaming: 

“Doe zo voort!”
Nederlander: 

“Ga zo door!”

Nederlander: 

“Doe die deur dicht!”

Vlaming (in tussentaal): 

“Voilà, z’is toe. Nu goe?”

2
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Nederland-België: 1-1

Vooral in gesproken standaardtaal vallen de verschillen 
tussen NederlandsNederlands en BelgischNederlands 
op, omdat het verschil in tongval behoorlijk groot blijft. 
Dossier, tram, gom en therapeut klinken als ‘dosjee’, ‘trèm’, 
‘chum’ en ‘teeraapuit’ in Nederland; als ‘dossier’, ‘tram’, 
‘gom’ en ‘teeraapeut’ in Vlaanderen. Het Uitspraakwoor-
denboek uit 2000 meldt voor vijf procent van de opge
nomen woorden een afwijkende standaarduitspraak 
voor België. Maar er zijn meer dan standaardtalige uit
spraakverschillen alleen…

 

Viezerik versus viezerd

Soms variëren de manieren waarop Nederlanders en Vlamingen 
woorden vormen. Zo zijn woorden die in Nederland typisch met 

-erd worden gevormd, in Vlaanderen afleidingen met -ik: een 
Nederlandse slimmerd is een Vlaamse slimmerik, een dommerd 
is een dommerik, een gemenerd is een gemenerik. 

Andersom

keel-, neus- en oorarts

tolk-vertaler

alweer

willens en wetens

vast en zeker

neus-, keel- en oorarts

vertaler-tolk

weeral

wetens en willens

zeker en vast

Nederlands-Nederlandse  
standaardtaal

Belgisch-Nederlandse  
standaardtaal

Net níét

Dan weer gebruiken Nederlanders en Vlamingen 
precies dezelfde woorden, maar betekenen ze wel 
iets anders. Zo is iemand die voortvarend te werk 
gaat in Nederland ‘energiek en doortastend’, maar 
in Vlaanderen ‘onbezonnen’. Een gebeurtenis die 
met een sisser afloopt (in Belgisch-Nederlands ook 
wel op een sisser uitdraait) ervaren Nederlanders 
als positief, een opluchting (‘De ongelukkige val 
liep gelukkig met een sisser af’), Vlamingen als 
negatief, een teleurstelling.

Nét niet

Soms bedoelen Nederlanders en Vlamingen precies hetzelfde, 
met subtiel verschillende formuleringen:

Nederlands-Nederlandse  
standaardtaal

Belgisch-Nederlandse  
standaardtaal

al met al al bij al

het wiel opnieuw uitvinden het warme water  
opnieuw uitvinden

iemand een spaak  
in het wiel steken

iemand stokken  
in de wielen steken

iets uit het vuur slepen iets uit de brand slepen

met stomheid geslagen met verstomming geslagen

vlees noch vis mossel noch vis

onder de plak zitten onder de sloef liggen

steenwol rotswol

sporttas sportzak

tenenkrommend tenenkrullend

uit de school klappen uit de biecht klappen

uitglijer uitschuiver

van hetzelfde laken een pak van hetzelfde laken een broek

verstandskies wijsheidstand

zo plat als een dubbeltje zo plat als een vijg



EDITIE NEDERLAND 169

Tot slot

1Deze Nederlands-
Nederlandse woorden 

typeren fenomenen uit de 
samenleving en cultuur in 
Nederland die in Vlaanderen 
niet gebruikelijk zijn:

pepernoten

In Nederland strooien Sinterklaas en vooral zijn Pieten met 
pepernoten. De Vlaamse Pieten strooien ook, maar niet met 
pepernoten maar met nicnacjes.

ijsmuts

Een ijsmuts is een warme wollen muts die de 
Nederlanders oorspronkelijk – toen er in de 
winters nog ijs op de sloten lag – droegen als 
ze gingen schaatsen.

2Deze Nederlands-Nederlandse woorden en 
uitdrukkingen worden in Vlaanderen omschreven: 

Vlamingen kennen de fenomenen zelf wel, maar hebben er 
geen specifiek Belgisch-Nederlands equivalent voor.

peentjes zweten

zeer sterk transpireren van angst 

in de knijp zitten

in de knel zitten, in verlegenheid zijn

aan de weg timmeren

in de publiciteit komen

3Deze Nederlands-Nederlandse woorden en 
uitdrukkingen hebben een Belgisch-Nederlandse 

tegenhanger. En andersom natuurlijk.

jam   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · confituur

tosti  ·   ·  ·  croque-monsieur

Zoab  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · fluisterasfalt 
 

 
(Zoab is een afkorting van zeer open asfaltbeton;  
dit soort wegdek heeft geluidsabsorberende openingen, 
waardoor het regenwater wegvloeien kan)

fysiotherapeut  ·  ·  · kinesist

centimeter ·  ·  ·  ·  · lintmeter

4Deze Nederlands-Nederlandse woorden en uitdrukkingen 
hebben een tegenhanger die in het hele taalgebied 

standaardtaal is. Vlamingen gebruiken zowel deze woorden die 
algemene standaardtaal zijn als de synonieme Belgisch-Nederlandse 
standaardtaalwoorden.

hartstikke (leuk)   ·  ·   ·  ·   ·  ·   ·  ·   ·  · ontzettend, bijzonder, heel erg (leuk)

tig (boeken)  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · veel (boeken) 

flappentap   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · geldautomaat

duizenddingendoekje  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · vaatdoek

beppen  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · kletsen, ouwehoeren

knollen voor citroenen verkopen  ·   ·  ·   ·  ·   ·  ·   ·  ·   ·iemand wat wijsmaken

bietsen ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · afbedelen, bedelen om 

centimeter   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · meetlint, meetlat 

girokaart  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · overschrijvingskaart 

neppen  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · oplichten

pinnen

Als Nederlanders geld uit een 
geldautomaat halen of betalen met 
een pinpas, noemen ze dat pinnen. 
In Vlaanderen kun je geld afhalen 
met je bankkaart, of je kunt in de 
winkel betalen met bancontact. 

niet meer weten  

van welk hout 

pijlen maken 

met de 

handen  

in het haar 

zitten 
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Burenliefde

Griet (VL) en Bas (NL) wonen in Nederland; JeanPaul 
(VL) en Brigit (NL) wonen in Vlaanderen. Pim (VL) en 
Maaike (NL) en Guido (VL) en Johan (NL) pendelen dan 
weer tussen Vlaanderen en Nederland. Deze koppels de
len lief en leed, én dezelfde taal, of liever twee varië
teiten van dezelfde taal. De variatie hindert de liefde 
vanzelfsprekend niet, al zijn er kleine en grotere mo
menten waarop ze elkaar niet meteen verstaan (in Ne
derland veeleer: begrijpen). Hier volgt een greep uit de 
ervaringen van Griet, Bas, JeanPaul, Brigit, Pim, Maai
ke, Guido en Johan, en verder ook uit de verzameling die 
Heidi Aalbrecht en Pyter Wagenaar aanlegden in Gluren 
bij de buren uit 2016. 

Let wel: voor Griet en co. vallen vooral de verschil
len in spreektaal op. Vele van de hieronder genoemde 
afwijkende ‘Vlaamse’ woorden en uitdrukkingen zijn 
niet correct naar BelgischNederlandse standaard taal-

normen, maar worden wél veelvuldig in tussentaal ge
bruikt: niet alleen in de standaardtalige woordenschat, 
maar ook in de informele spreektaal gaan Vlaanderen 
en Nederland dus hun eigen weg. Tussentaal is een in
formele spreektaal in Vlaanderen met veel dialecti
sche en regionale ingrediënten, overwegend gesproken, 
maar ook – vooral door jongeren – gebruikt als schrijf
taal bij het chatten en sms’en. 

Dat wil niet zeggen dat Vlamingen de NoordNeder
landse standaardtaalequivalenten simpelweg niet 
kennen, alleen gebruiken ze die niet altijd in de vlot
te omgangstaal. Zo kijken Nederlanders altijd even ver
ward als Vlamingen hen vriendelijk onthalen met het 
tussentalige “Zet u”. Dat voelt alsof ze zichzelf moe
ten optillen en ergens neer moeten zetten. Nederlands
Neder landse (en BelgischNederlandse!) standaardtaal 
is: “Ga zitten”.

Nou, lekker!

Nederlandse koffie schenk je in een kopje, Vlaamse in een tas. Voor Nederlanders 
lijkt het dan alsof je koffie uit je handtas drinkt, in Vlaamse omgangstaal 
ook wel sakosj genoemd. Ga je in Nederland een pintje pakken om het 
weekend in te zetten, dan heet dat inpilsen en dat doe je tijdens de vrijmibo 
(‘vrijdagmiddagborrel’). Schotel je Nederlanders eten voor, dan zeggen ze vaak: 
“Nou, lekker” nog voor ze geproefd hebben. En is bij Vlamingen lekker vooral 
op eten van toepassing, dan is bij Nederlanders het toepassingsgebied ruimer. 
Als het mooi weer is in Vlaanderen, een pak minder koud, dat is het voor de 
Nederlander een lekker weertje, veel minder koud dan voordien.

Brigits boodschappenlijstje

Vóór de verhuis  
naar Vlaanderen

Na 25 jaar als Nederlandse  
in Vlaanderen

Weetje: Met “’t Is in 
de sakosj” bedoelen 
(tussentalige!) 
Vlamingen dat iets in 
orde is. Nederlanders 
zeggen dan: “Het komt 
voor de bakker!”

Bij de slager

1 ons salami 

(spreek uit: ‘saLAmi’)

1 ons ham

varkenskarbonade

Bij de bakker

4 harde bolletjes

4 zachte puntjes

In de supermarkt

yoghurt 

(spreek uit: ‘jochert’)

kwark

taugé

uien

jus d’orange

diepvriespatat

shag en vloei

lolly’s

mosterd na de maaltijd

Bij de beenhouwer

100 gram salami 

(spreek uit: ‘SAlami’)

100 gram hesp

varkenskotelet

Bij de bakker

4 pistolets

4 sandwiches

In de supermarkt

yoghurt 

(spreek uit: ‘joegoert’)

plattekaas

sojascheuten

ajuinen

fruitsap

diepvriesfrieten

tabak en blaadjes

lekstokken

vijgen na Pasen

“Om waarachtig te schrijven, schrijf ik zoals ik 
gebekt ben. Ik ga steigeren als een corrector van een 
Nederlandse uitgeverij mij probeert te verbieden 
om het over een tas koffie te hebben. Van de zes 
miljoen Vlamingen zal alleen een bescheten half 
percent het over een kopje koffie hebben. Wie eigent 
zich dan het recht toe om te beweren dat een tas 
een kopje moet zijn? Voor Godverdomse dagen op 
een godverdomse bol heb ik dan ook een Vlaamse 
professionele meelezer geëist – daardoor weet ik 
nu dat er eigenlijk geen verschil is (lachje). Ik word 
baldadig als die Nederlanders me beknotten in mijn 
vrijheid van schrijven: dan ben ik zelfs geneigd om 
het over een sportkabas te hebben in plaats van over 
een sporttas – van sporttas willen die Hollanders 
eigenlijk weekendtas maken.” 

Dimitri Verhulst is in zijn gat gebeten  
(Humo, 24 augustus 2010).

       “Het komt weer  
voor de bakker.” 
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Vestimentaire verschillen 

(Vestimentair is Belgisch-Nederlands voor ‘wat de kleding 
betreft’) Voor een feestje trek je een mooie outfit aan, maar je 
kunt je ook opmaken of make-up opdoen. Vlaamse vrouwen 
hebben het in hun tussentaal ook over zich schminken, maar 
dat vinden Nederlandse vrouwen erg raar: schminken is wat je 
doet voordat je het toneel op gaat.

Als je Vlamingen in huis-tuin-en-keukenmodus bezig hoort 
over nestels of botten, dan weet je dat daar ook woorden voor 
bestaan die  gebruikt worden in het hele taalgebied.

Sport, spel en ontspanning

Als je de kinderen overdag genoeg op het springkasteel (in 
Nederlands-Nederlands: springkussen) hebt laten springen of 
in het pretpark rondjes op de roetsjbaan (achtbaan in het hele 
taalgebied) hebt laten draaien, dan liggen ze ’s avonds uitgeteld 
in bed en kun je zelf met je partner in de zetel (in Nederlands-
Nederlands: op de bank) ploffen. Kun je die sleur in je leven 
niet langer aan en zoek je buiten het huwelijk ontspanning, dan 
heet dat ook wel scheefpoepen in Vlaanderen (vreemdgaan in 
het hele taalgebied), terwijl je poepen in Nederland alleen op 
de wc doet of in een pamper als je wat kleiner bent. Wil je het 
weer goedmaken met de bedrogen echtgenoot of echtgenote, 
dan kun je hem of haar trakteren op een citytrip met het 
vliegtuig. In Vlaanderen wordt in tussentaal soms met de vlieger 
gebruikt. Vlieger is wel standaardtaal in het hele taalgebied 
voor het lichte speeltuigje dat je in de lucht kunt oplaten 
aan een touw, op het strand bijvoorbeeld. Een goedkopere 
oplossing is om weer regelmatig, in eigen land, een stapje in 
de wereld te zetten: gaan stappen in Nederland. Je neemt 
hem of haar bijvoorbeeld mee naar een optreden en met wat 
geluk speelt de band de pannen van het dak (in Nederlands-
Nederlands: de sterren van de hemel). Zingt hij of zij liever zelf? 
Dan ga je naar een karaoke-avond: dat spreek je in Vlaanderen 
uit als ‘kaaraaookee’, met lange ‘ee’ dus, in Nederland als 
‘kaaraaooku’.

“Toen ik met mijn Nederlandse stiefkinderen ging 
zwemmen in (het Vlaamse) Knokke, vonden ze het 
bordje ‘Niet lopen!’ hilarisch. Wat moesten ze dan 
doen? Springen? Vliegen?” 

De Vlaamse Pim vertelt over een heel verwarrend 
onderscheid tussen Belgisch-Nederlands en 
Nederlands-Nederlands. Stelt een Vlaming voor om te 
gaan lopen, dan verwacht hij of zij van Nederlanders dat 
ze gaan rennen of hardlopen, niet wandelen.

Opgeruimd  

staat netjes

In Vlaamse tussentaal verwittig 
je de kuisvrouw (laat je de 
werkster of schoonmaakster iets 
weten, in het hele taalgebied) 
dat ze niet hoeft te komen om 
te kuisen (schoonmaken in 
het hele taalgebied). En als je 
haar vraagt om de week langs 
te komen, dan gaat het in 
Vlaanderen om een wekelijkse 
afspraak, in Nederland om 
een tweewekelijkse afspraak. 
(In Vlaanderen zeg je om de 
andere week als je haar de 
ene week wel, de andere week 
niet over de vloer wilt.) 

Jarig!

Een jarige wens je meestal een gelukkige verjaardag in 
Vlaanderen; Nederlanders feliciteren de jarige. De jarige zelf 
zegt in Nederland nooit: “Ik ben gisteren verjaard” of “Ik verjaar 
vandaag”. Mensen zijn jarig, misdaden verjaren. En o ja, als  
een Vlaming in zijn tussentaaltje: “Schoon kleed!” zegt tegen 
een jarige Nederlandse vrouw, geeft hij een compliment over 
haar outfit en bedoelt hij niet ‘proper tapijt’.

“Toen ik nog maar net in België woonde, vroeg ik  
in een lingeriewinkels of ze ook maillots verkochten. 
De verkoopster liet de badpakkencollectie zien,  
maar ik zocht een kousenbroek.”

De Nederlandse Bas: 

“Zal ik je een glaasje wijn inschenken?”

De Vlaamse Griet: 

“Dat mag.” (Ze bedoelt: ‘Graag! Goed idee.’)

Bas: 

“Nou, graag of niet, hoor!” 
(Hij denkt dat Griet bedoelt:  
‘Als jij dat per se wilt doen, dan hou ik  
je niet tegen.’ Nederlanders zeggen in  
dit geval namelijk vaker: “Ja, graag!”)

Guido uit Vlaanderen heeft 
een Nederlandse vriend: 

“Toen Johan voor ons vertrek 
naar een feestje zei dat hij 
‘nog even zijn bloesje strijken 
moest’, panikeerde ik even. 
We zijn dan wel homo’s, maar 
vrouwenkleren dragen, dat 
vond ik een stap te ver. Mijn 
paniek bleek onterecht: de 
blouse (in NN ook voor 
jongens en mannen) was 
in werkelijkheid een hemd. 
Dat vond Johan dan weer 
rare feestkledij, want een 
hemd komt in Nederland 
overeen met een Vlaams 
onderhemdje. Een hemd 
zoals we dat in Vlaanderen 
kennen, heet in Nederland 
een overhemd.”

vest

colbert, jasje

lange broek

pantalon pullover

trui

kleedje

jurkje

kousenbroek

maillot

onderhemd

hemd

zwarte botten

zwarte laarzen 

hemd

overhemd

Bijna ruzie!

De Vlaamse en de Nederlandse 
tijdrekening lopen niet helemaal gelijk. 
De Vlaamse en Nederlandse grootouders 
van Imme en Maud zouden elkaar in de 
voormiddag aflossen. Voor de Vlaamse 
oma en opa was dat ‘voor de middag’, 
voor de Nederlandse oma en opa was 
het ‘vroeg in de middag’, dus ergens rond 
14.00 uur. Het misverstand ontstond 
omdat het Nederlands-Nederlandse 
middag het equivalent is van het Belgisch-
Nederlandse namiddag. En toen een 
Vlaamse collega haar Nederlandse 
collega beloofde binnen een week te 
antwoorden en dat deed ‘na verloop van 
een week’, vond de Nederlander dat te 
laat: ze had haar e-mail toch ‘in minder 
dan een week tijd’ beloofd?



214 ATLAS VAN DE NEDERLANDSE TAAL

Als u dit leest, word u boos!

Waarom we soms vergeten dat ik nooit ‘t’ drink

Vraag je professoren naar de fouten die hen het meest storen in teksten van studenten, dan blijken 
spelfouten voor de grootste ergernis te zorgen. Toch blijkt uit onderzoek dat studenten eigenlijk 
de meeste fouten maken in de structuur van hun tekst en daarnaast moeite hebben om een 
consistente academische stijl aan te houden. Aan een spelfout wordt dus zwaarder getild dan aan 
een andere tekstfout, al zit er gradatie in de ergernis. Occasionele tikfoutne, klassieke instinkers 
als adellijk, of fouten tegen de tussen-n worden nog weleens door de vingers gezien. Op een dt-fout 
staat, bij wijze van spreken, niets minder dan de doodstraf, omdat de dt-regels zo helder zijn. Toch 
blijven we met z’n allen zondigen tegen die regels. Hoe komt dat?

Alle inzichten uit dit thema zijn een samenvatting van 
veel uitgebreider onderzoek dat werd uitgevoerd door 
psycholinguïst Dominiek Sandra en zijn onderzoeks
groep aan de Universiteit Antwerpen.

De dt-regel:  

hoe gaat die ook alweer?

De dtregel is het beruchtste en meest gevreesde on
derdeel van de werkwoordspelling. Het Groene Boekje 
heeft ruim zes pagina’s nodig om die werkwoordspel
ling uit de doeken te doen. Toch is bijna iedereen het 
erover eens dat de dtregels doorzichtig en makkelijk te 
beschrijven zijn. In de eerste plaats mag aan de werk
woordstam, doorgaans is dat de infinitief (luisteren, 
antwoorden) zonder ‘en’, niet worden geraakt bij de ver
voeging. Luister blijft luister, antwoord blijft antwoord. 
Bovendien moet eenzelfde grammaticale functie, der
de persoon enkelvoud bijvoorbeeld, altijd met dezelf
de uitgang worden uitgedrukt – een <t> in dit geval: 
hij luister-t, zij antwoord-t. Dat wordt het gelijkvormig
heidsprincipe genoemd. [► p. 204] 

Het dt-experiment:  

wat was de opzet?

De dtregels worden al in het lager onderwijs aangeleerd. 
Toch blijkt vroeg begonnen hier niet half gewonnen, 
zelfs niet met de zware sancties die tijdens de school
carrière vaak aan dit soort overtredingen zijn verbon
den. We blijven dtfouten maken, ook wie beweert dat 
nooit te doen. Om te onderzoeken hoe dat komt, ontlok
te de onderzoeksgroep psycholinguïstiek van de Univer
siteit Antwerpen dtfouten aan proefpersonen via een 
dictee. Dat was een gatentekst, waarin proefpersonen 
ontbrekende woorden moesten invullen: nietevidente 
werkwoordvormen (waar het onderzoek om draaide) 
of een ander moeilijk woord als parallellogram (om de 
aandacht af te leiden van het eigenlijke onderzoekson
derwerp). Daarna keken ze of er een systematiek in de 
werkwoordfouten zat.

Eén ding hielden de onderzoekers bij het experiment 
voor ogen: ze wilden weten wat er gebeurt als mensen 
de spellingregels niet bewust kunnen toepassen en 
daarmee de kans op dtfouten toeneemt. Heb je veel tijd, 

Weetje: Grondlegger van de 
dt-regel is Arnold Moonen, 
een predikant uit Deventer, 
wiens hart eigenlijk meer lag 
bij de taalkunde dan bij het 
prediken. In 1706 stelde hij 
in zijn Nederduitsche Spraek-
kunst voor om <d> te schrijven 
in ik word, maar <dt> in hij 
wordt. Dat voorstel deed 
hij naar analogie met de 
spelling van werkwoorden die 
géén stam hebben die op ‘d’ 
eindigt. Je schrijft hij werkt, 
met werkwoordstam werk 
plus uitgang ‘-t’, en daarom 
schrijf je ook hij wordt, met 
werkwoordstam word plus 
uitgang ‘-t’, ook al hoor je in dat 
laatste geval enkel [t]. Zo legde 
Moonen, meer dan driehonderd 
jaar geleden, de basis van onze 
werkwoordspelling volgens 
het gelijkvormigheidsprincipe 
[► p. 204]: werkwoordsvormen 
die eenzelfde grammaticale 
functie uitdrukken, 
bijvoorbeeld ‘derde persoon 
enkelvoud’, spel je ook op een 
gelijkaardige manier. 

DE DT-REGEL SAMENGEVAT
Je schrijft: En dus schrijf je ook: Kortom, de regel luidt:

ik luister ik antwoord stam + 0

jij/hij/zij luister-t jij/hij/zij antwoord-t
Je hoort een [t], maar schrijft toch <dt> omdat de 
werkwoordstam antwoord bewaard moet blijven.

stam + t

wij/jullie/zij luister-den wij/jullie/zij antwoord-den
Je hoort slechts één [d], maar schrijft ze dubbel als <dd> omdat 
je de eerste, tweede of derde persoon meervoud in de verleden 
tijd altijd uitdrukt met <den> die je aan de stam antwoord plakt.

stam + den

wij hebben ge-luister-d wij hebben ge-antwoord
Volgens de gelijkvormigheidsregel zou je hier geantwoord-d 
verwachten, maar geen regel zonder uitzondering: in het 
Nederlands schrijf je geen dubbele medeklinker aan het einde 
van een woord.

ge + stam + d 

2

1
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dan heeft je werkgeheugen ruim de tijd om je menta
le grammatica open te slaan, de dtregels op te roepen 
en ze zorgvuldig toe te passen. (Alleen echt nonchalan
te spellers nemen bij voldoende tijd daarvoor de moei
te niet.) Door proefpersonen veel bedenktijd te geven, 
zouden onderzoekers slechts te weten komen hoe goed 
mensen de regels beheersen (en hoezeer ze zich inspan
nen om geen fouten te maken). Dat moesten ze dus ver
mijden.

Daarom werd bij het experiment de capaciteit van 
het werkgeheugen zo veel mogelijk onder druk gezet. 
De proefpersonen kregen (te) weinig tijd voor het dictee, 
zodat ze niet lang konden nadenken en nauwelijks kon
den nalezen. Spellen verloopt dan reflexmatig en niet 
volgens ‘de regels van het spel’. Bovendien moesten ze 
alleen de uitdagendste werkwoordvormen invullen. Zo
lang mensen moeten schrijven wat ze horen, gaat het 
namelijk goed. Klankzuivere vormen als hij loop-t of zij 
speel-t zijn geen probleem, omdat de uitspraak helpt bij 
de spelling. Risicovormen zijn de ‘homofonen’: werk
woordvormen die hetzelfde klinken, maar die je anders 
kunt spellen. Voorbeelden zijn word-wordt, vermoed-ver-
moedt en herhaalt-herhaald, verhuist-verhuisd. Veel ho
mofoonparen zijn er niet: hun aantal maakt slechts 5 

tot 10 procent uit van alle Nederlandse werkwoordvor
men en ook hun frequentie in teksten bedraagt maar 
5 tot 10 procent van alle werkwoordvormen. Toch ver
oorzaakt juist die minderheid de grootste problemen. 
Om de juiste spelvorm van homofonen uit te kiezen, 
moet je een zin immers grammaticaal analyseren. Dat 
kost tijd, die de proefpersonen in het experiment niet 
kregen.

Het dt-experiment:  

wat waren de resultaten?

Als mensen snel moeten spellen, zo blijkt uit de fouten 
in het proefdictee, dan laten ze zich leiden door hun 
mentale lexicon en kiezen ze voor de spelvorm van een 
homofoonpaar die het frequentst voorkomt. Dat feno
meen heet ‘homofoondominantie’. 

Dat zit zo: onze hersenen slaan niet alleen spelling
regels op, ze bevatten ook een gigantisch woordgeheu
gen. Dat woordgeheugen bewaart enerzijds woorden 
zoals ze in het woordenboek (een ‘lexicon’) worden op
genomen, vandaar: ‘mentaal lexicon’. Voor werkwoor
den is het woordenboeklemma steeds de onverbogen 
vorm, bijvoorbeeld herhalen. Anderzijds onthoudt het 
woordgeheugen ook vaak voorkomende vormen van 

             Bij tijdsdruk loopt 
het woordgeheugen 
             het werkgeheugen 
             voor de voeten.
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woorden, bijvoorbeeld herhaal, herhaald en herhaalt. 
Dat is een enorme hulp bij het schrijven: zonder die op
geslagen individuele woordvormen zouden taalgebrui
kers spellen als zesjarigen, die over de schrijfwijze van 
elk woord moeten nadenken.

Bij weinig tijd, zoals in dit proefdictee, maar ook tij
dens een chatsessie bijvoorbeeld, roept het woordge
heugen die vaak voorkomende werkwoordvormen 
sneller op dan het werkgeheugen de spellingregels kan 
oproepen die van toepassing zijn. Omdat het menta
le lexicon bovendien gevoelig is voor woordfrequentie, 
zijn woordvormen die we het frequentst tegenkomen 
het best ingeprent. Daarom schrijven proefpersonen 
die ‘dominante homofonen’ vaker op dan de nietdomi
nante tegenhangers als ze snel moeten beslissen. In het 
Nederlands komen de dominante homofonen herhaald 
en wordt meer voor dan de nietdominante spelvormen 
herhaalt en word. Daarom komt een dtfout als hij her-
haald meer voor dan ik heb herhaalt, en een dtfout als ik 
wordt meer dan hij word. 

Het experiment onderstreepte ook het belang van 
het werkgeheugen. Hoe méér dat belast wordt, hoe min
der capaciteit er overblijft om de spellingregels toe te 
passen. En dat resulteert in dtfouten. Naast tijdsdruk 
zorgden de onderzoekers ook voor een andere belas
tende factor in een aantal van de proefdicteezinnen. In 
sommige zinnen plaatsten ze bewust véél woorden tus
sen de homofone werkwoordvorm en het onderwerp, in 
andere zinnen volgde het werkwoord gewoon op het on
derwerp. De proefpersonen maakten beduidend meer 
dtfouten in zinnen waar onderwerp en werkwoord
homofoon niet naast elkaar stonden, zoals in langere, 
complexe zinnen als “Ik vind het een tikkeltje bescha
mend dat ik ook jaren na dat voorval op de middelbare 
school nog steeds verdrietig wordt bij de herinnering”. 
Hoe verder het onderwerp verwijderd is van het homo
fone werkwoord, hoe tijdrovender het zoekproces in 
het werkgeheugen naar het onderwerp en hoe meer 
kans dat het woordgeheugen de dominante, maar niet 
correcte vorm wordt suggereert.

Het dt-experiment:  

wat is de moraal van het verhaal?

De vraag blijft of die verklaring voor dtfouten, de fou
ten ook legitimeert. Sommige pedagogen vinden dat we 
maar beter tolerant kunnen zijn: de spelling van werk
woordvormen sluit gewoon niet aan bij hoe het geheu
gen van taalgebruikers werkt. Anderen zijn van mening 
dat we juist wél zwaar moeten blijven tillen aan dtfou
ten. Die fouten ontstaan doordat de capaciteit van het 
werkgeheugen te klein is om de dtregel snel genoeg toe 

te passen. Er zit niets anders op dan teksten met aan
dacht na te lezen. Zo krijgen je hersenen de tijd om de 
(op zich heldere en makkelijke) dtregels op te roepen en 
om fouten tegen die regels te detecteren en te corrigeren. 
Dtfouten verraden volgens hen dus dat je een tekst in 
de gauwte hebt geschreven, zonder nalezen. En die nala
tigheid roept ergernis op.

Pragmatici, tot slot, stellen voor om de ernst van een 
dtfout te laten afhangen van de schrijfsituatie en het 
type speller. Dtfouten moeten volgens hen meer in re
kening worden gebracht wanneer de schrijver tijd heeft 
gehad om de tekst na te lezen, bijvoorbeeld bij een 
bachelor scriptie, en minder streng wanneer de tekst 
onder schrijfdruk geschreven is, zoals bij een examen 
of een email. Ook het type speller is van belang. Gaat 
het om beroepsschrijvers, zoals talenstudenten, journa
listen, vertalers en leerkrachten Nederlands, dan moe
ten dtfouten zwaarder wegen dan bij nietprofessionele 
taalgebruikers.

Weetje: Onze natuurlijke 
neiging om onder tijdsdruk 
de frequentste vorm te 
schrijven, leidt vaker niet dan 
wel tot dt-fouten. We moeten 
immers per definitie vaker de 
meest voorkomende vorm 
opschrijven. Alleen: tot een 
foutloos dt-parcours leidt die 
reflex niet, en dat wordt wel 
van tekstschrijvers verlangd.

WAAROM NIET-MOEDERTAALSPREKERS  
BETER SCOREN OP DICTEES
Het woordgeheugen begint individuele woordvormen op te slaan zodra 
we als kind leren schrijven. Als volwassenen beschikken we dus over een 
flinke verzameling woordvormen-stoorzenders. Dat is ook de vermoedelijke 
reden waarom anderstaligen soms beter scoren bij werkwoordspelling. Hun 
Nederlandse woordgeheugen bevat niet zo veel woordvormen als dat van 
de gemiddelde Vlaming of Nederlander. Daardoor worden ze er minder door 
beïnvloed en passen ze de pas geleerde Nederlandse spellingregels bewust toe. 
Wellicht verklaart dat ook waarom Nederlandstaligen soms beter Engels of Frans 
spellen dan een Engelsman of Fransman: het Nederlandse woordgeheugen bevat 
minder Franse en Engelse stoorzenders.
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