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A lle woorden die ik ken,
in welke taal dan ook,
zijn verbonden met
voorstellingen in mijn

hoofd. Bij het gebruik ervan voel
ik me altijd onzeker en vaak te-
leurgesteld. Woorden zijn kapotte
netten: ik vang er niet veel mee,
en als ik weer een gesprek aan-
knoop, moet ik eerst boeten in een
onontwarbaar netwerk op het
strand van mijn ervaring.

Als ik al een woord mooi vind,
komt dat niet door het woord zelf,
maar bijvoorbeeld door de inhoud
(serendipiteit), de noodzaak ervan
(milieustraat) of gewoonweg door-
dat ik moet glimlachen (beteuterd).
Het mooiste woord vind ik het 
moment vóór de taal: als iemand
licht opademt en – terwijl woorden
linksom-rechtsom vanuit de her-
senschors van synaps naar synaps
vorm krijgend razendsnel door zijn
spraakorgaan schieten – alvast de
eerste adem uitblaast … ‘uhm’.

De u van uhm brengt ons spraak-
orgaan in volledige ontspanning.
De tong ligt in ruststand voor licht
gestulpte, enigszins geopende lip-
pen. De klank is toonloos of liever
gezegd: monotoon. Maar ook zo’n
kwalificatie doet deze klank te
kort. In deze klank is moeiteloos
een verrukt kreunen te herkennen,
zoals de mens dat bijvoorbeeld in
de lente doet, bij het wakker wor-
den, wanneer de merels fluiten.

De h lijkt de klank onhoorbaar
te maken en gaandeweg af te slui-
ten. Maar voor de goede verstaan-

der gebeurt er veel meer: de adem
blijft stromen, nu ook meer door
de neus, totdat we voor één mo-
ment een nauwelijks merkbare uit-
ademing zijn.

De m sluit af en geeft een
prachtige resonans, die vanuit
onze mondholte de bovenlip doet
trillen en een aangename prikke-
ling in de neus teweegbrengt. Niet
voor niets zeggen we ‘mmm’ als
we iets heerlijk vinden.

En in de fractie van het bijna-
stiltemoment waarin de klanken-
reeks u-h-m is voltooid, hebben 
andere klankreeksen in wording
myriaden neurale bewerkingen 
ondergaan, klaar om tot klinken 
te worden gebracht. Ach, is dat na
zo’n prachtig woord eigenlijk wel
nodig? Waarom zouden we het ge-

vaar lopen dat we met woorden
niet-overdraagbare onderscheidin-
gen in een werkelijkheid aanbren-
gen? Waarom moeten we onszelf
met woorden distantiëren van ons
innerlijk leven? Waarom stoppen
we gewoon niet bij uhmmm?

Dat ene verwachtingsvolle vóór-
woordje is zo veelzeggend. Liever
dan al die andere woorden die wij
dagelijks over ons uitgestort krij-
gen in prietpraat, sleurspraak, con-
serventaal, A
-jargon, clichéstijl,
woorddiarree, zinsgehakt en tekst-
baksels zeg ik ‘uhm’.                  �
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A. Test uw 
spellingkennis
1. a. bronchites

b. bronchitis
c. bronchitus

2. a. didgeridoe
b. didgeridoo
c. didgeridou

3. a. getypecast
b. getypecasted
c. getypecastet

4. a. hij download
b. hij downloadt
c. hij loadt down

5. a. Israëlietisch
b. israëlitisch
c. Israëlitisch

6. a. majonnaise
b. mayonaise
c. mayonnaise

B. Vergroot uw 
woordenschat
1. alligatorpeer

a. avocado
b. harde klap
c. mango

2. Ten langen leste 
zullen ze er wel uit-
komen, hetzij ter
linker-, hetzij ter
rechterzijde, met
een regeringsver-
klaring waarin niet
meer aan de Publie-
ke Omroep geto-
rend wordt, maar
wel een pietsie aan
de hypotheekrente. 

D. Extra
Met welk woord is 
seinen verwant? 

a. zeggen
b. zijn
c. zegenen

De antwoorden vindt u
op bladzijde 293 van
dit nummer.                 �
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2. elatie
a. blamage
b. opgetogenheid
c. verkiezing

3. planimeter
a. boordcomputer
b. hoogtemeter
c. vlaktemeter

4. stabij
a. bijstand
b. hond
c. metgezel

C. Zoek de fouten
1. Verkiezingspro-

gramma’s – ze zijn
allemaal één pot
nat. Dat kun je op 
je vingers nagaan,
want voor de Twee-
de Kamerverkiezin-
gen wordt vanalles
beloofd, terwijl het
na de kabinetfor-
matie niet financier-
baar blijkt.
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