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Nieuwjaar

C.  Welke fouten zitten er in de zinnen 

hieronder? Het kan gaan om spelling, 

grammatica, leestekens, zinsbouw, etc.

1. Na copieuze kerstdiners, luxieuze 

nieuwjaarsborrels en anderssoortige 

schlemppartijen zal ook in het jaar 

tweeduizendachttien zeker drie op de tien mensen 

zich voornemen caloriearmer te gaan eten.

2. De successen die bepaalde dieetgoeroes 

beloven, kunnen zij nochtans beter niet voor lief 

aannemen, want een ieder kent het jojoëffect dat 

na enige tijd optreedt.

A. Wat is de juiste spelling?

1. 

a. accu’tje

b. accuutje

c. akku’tje

2. 

a. gochemerd

b. goochemerd

c. googemerd

3. 

a. preciesie

b. precisie

c. precizie

B. Wat is de juiste betekenis?

1.  chazan

 a. gewaad voor moslima’s

 b. Japanse theeceremonie

 c. joodse voorzanger

2.  eiloof

 a. brood

 b. klimop

 c. uitroep van droefheid

3.  gemelijk

 a. aanstellerig

 b. knorrig

 c. zijig
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Antwoorden:

A. B. C. 1. b. accuutje

2. b. goochemerd

3. b. precisie

1. c. joodse voorzanger

2. b. klimop

3. b. knorrig

1.  luxueuze, andersoortige, slemppartijen, zullen, 

tweeduizend achttien of 2018

2.  voor zoete koek aannemen, eenieder, jojo-effect

Taaltest

Driekoningen
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Waar of niet?

Zijn whatsappen, chatten 

en sms’en slecht voor je 

taalvaardigheid?

Als het bijvoorbeeld op feestjes over taal 

gaat, worden vaak heel stellige uitspraken 

gedaan die soms juist zijn, maar soms ook 

niet. Zo hoor je nogal eens dat de taal van 

jongeren achteruitholt doordat ze de hele dag 

zitten te appen en te chatten. Is dat waar of 

niet? 

Nee. Hoewel veel mensen er vast van overtuigd zijn dat 

het schrijven van al die korte, snelle digitale berichten 

vol halve woorden en zinnen de taalvaardigheid negatief 

beïnvloedt, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek iets 

anders. Al jaren geleden hebben wetenschappers ontdekt 

dat jongeren die meer sms’ten beter waren in spellen en in 

lezen. En vrij kortgeleden liet een Utrechts onderzoek onder 

basisschoolleerlingen van 10 tot 13 jaar zien dat kinderen 

die meer whatsappen, beter presteren op het gebied van 

grammaticale vaardigheden. Taalkundigen wijzen erop dat 

jongeren door al die nieuwe media niet alleen veel méér 

schrijven dan vroeger, maar dat ze dat ook nog eens voor 

de lol doen. En dat het schrijven van die bondige en snelle 

digitale berichtjes een creativiteit vereist die juist leidt tot een 

bétere taalbeheersing.

 Maar er moet toch iets van die typische app- en chattaal 

doorsijpelen in de ‘gewone’ teksten die jongeren moeten 

schrijven? Ook dat valt enorm mee. Mensen, en dus ook 

jongeren, blijken heel goed te zijn in ‘codeswitching’: het 

heen en weer schakelen tussen verschillende stijlen, en 

verschillende soorten tekst. Onderzoek onder Amsterdamse 

middelbare scholieren liet zien dat er geen negatief verband 

is tussen de mate waarin leerlingen chatten, appen en 

mailen, en de kwaliteit van het schrijfwerk dat ze op school 

moesten doen. 
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Taalkronkels

Een week met in kort bestek een aantal taalkronkels. 
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Woordenmunters

Aaibaarheidsfactor

Rudy Kousbroek (1929-2010) was behalve een 

scherpe geest en een groot schrijver ook een verklaard 

kattenliefhebber. Hij schreef vaak over zijn favoriete huisdier, 

dat volgens hem superieur was aan alle andere diersoorten. 

Die superioriteit ontleenden katten aan hun karakter en hun 

uiterlijk, maar vooral ook aan hun aaibaarheid. Kousbroek 

gaf met zekere weerzin toe dat ook honden, hamsters en 

konijnen een soort van aaibaar waren, maar de kat overtrof 

te aaien, maar bovendien zijn ze als enigen in staat om een 

aai aan het baasje te onttrekken – door hem of haar kopjes 

te geven.

 Deze originele gedachte werkte hij uit in het mini-essay 

‘De aaibaarheidsfactor’. Het stond samen met een aantal 

andere kattenverhandelingen in een gelijknamig boekje uit 

1969, dat in de jaren zeventig en tachtig de ene herdruk na 

de andere beleefde (en het is nu nog steeds verkrijgbaar). 

De aaibaarheidsfactor had een pluche-achtig stofomslag, 

waardoor het boekje zelf ook aaibaar was (maar niet zoals 

een kat natuurlijk).

 De term aaibaarheidsfactor sloeg onmiddellijk aan, 

en wordt nog altijd veel gebruikt voor dingen die er lief en 

schattig (en daardoor ook begerenswaardig) uitzien. En ook 

voor personen of organisaties die ‘een goed gevoel geven’ 

– de grote Van Dale geeft als voorbeeldzin: “een politieke 

partij met een hoge aaibaarheidsfactor”.
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Rudy Kousbroek: aaibaarheidsfactor.


