ONDERZOEK
Het onderzoek naar mooie woorden is voorlopig nog niet afgerond. De geselecteerde mooie woorden gaan deel uitmaken van een nieuw onderzoekje, waaraan u ook kunt deelnemen. Op de website van Onze Taal staat een toets waarbij u
van een tiental paren woorden steeds kunt zeggen welk
woord u het mooist vindt. Na afloop van de toets kunt u zien
welke woorden het hoogst scoren. Benieuwd of desalniettemin
het mooiste woord van het Nederlands blijft? Vindt u het
schandelijk dat uw favoriete woord nog niet genoemd is? Doe
mee op www.onzetaal.nl/2004/4/mooiwoord.html.
Te zijner tijd kom ik in Onze Taal graag op dit onderzoek
terug.

HET MOOISTE
WOORD VAN …
TUTTIFRUTTI
Vele woorden kunnen het mooiste zijn, zo bleek uit de reacties op onze oproep.
Voortaan zal maandelijks een min of meer bekende taalgebruiker in Onze Taal uiteenzetten waarom juist dat ene woord er met kop en schouders boven uitsteekt. In
deze eerste aflevering het mooiste woord van Mensje van Keulen.

Mensje van Keulen

haald door het kan niet zo zijn dat, zeg maar (
keer), absoluut, implementatie, zich irriteren aan, middels ( keer), doei, we gaan ervoor, kids, meerdere
(keren) en hun zeggen ( keer). Dit zijn allemaal
mode-uitdrukkingen, stopwoorden en recente taalontwikkelingen. Aan de vorm kan het in deze gevallen niet liggen: hoewel er iets meer k- en g-klanken in
dit lijstje staan, is het woord doei wat de vorm betreft
bijna onberispelijk – er ontbreekt alleen een onbeklemtoonde lettergreep. Kennelijk helpt dat niet; alles
wordt lelijk als de verkeerde mensen het zeggen.
Kennis over wat mooie woorden zijn, is tegenwoordig overigens geld waard. Er zijn genoeg grote
bedrijven die steeds nieuwe merknamen nodig hebben en daar ook geld voor willen betalen. Aangenamer is het om puur voor het plezier nieuwe woorden
te bedenken die prettig zijn om uit te spreken en
mooi om te horen: nummerplaat, bezoedelen, meizoentje, pimpelpaars, minimum, boedelbak.
Meestal zijn de mensen zich niet bewust van de
klanken die ze maken. In een gemiddelde vergadering is het ook verstandig om bij de inhoud te blijven
en niet te veel te letten op de manier waarop je mond
beweegt. Toch kan het aardig zijn om af en toe wat
afstand te nemen en te voelen hoe subtiel de bewegingen zijn die je maakt in je mond; hoe je tong je
verhemelte afhuppelt als je de naam van je geliefde
zegt. Dan wordt elk woord welluidend. Er is veel
treurnis op de wereld, maar wij hebben gelukkig onze

tong nog, en onze moedertaal.

(advertentie)

andere gezicht stond dit najaar op de shortlist van de AKO-Literatuurprijs.

Wordt uw volgende cadeau weer een bioscoopbon? Hij zal vast
met een beleefde glimlach in ontvangst worden genomen, bij
alle andere bonnen terechtkomen en uiteindelijk misschien nog
weleens gebruikt worden ook. Maar het kan origineler.

Multatuli

EIGEN BEHEER
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam

gelegenheidsuitgave
proefschrift
dichtbundel
roman
etc.
Wilt u meer weten?
tel. 020 60 60 701 of eigenbeheer@euronet.nl
website: www.boekservice.nl/eigenbeheer

Mensje van Keulen (1946) is schrijfster van romans en verhalen. Haar verhalenbundel Het

EEN BIOSCOOPBON OF ONZE TAAL?

‘Ik wil gelezen worden!’

Voor uw uitgave in eigen beheer

I

n een nis van de keuken stond het fornuis en daar, op een kleine
blauwe vlam, stonden ze te sudderen en zwellen in een geëmailleerd gietijzeren pan. Onherkenbaar, al heetten ze appeltjes, peertjes, pruimen, abrikozen. Hard, droog, stoffig, voor ze met water en
een pijp kaneel de pan in gingen. Zacht, doorweekt, glanzend, wanneer
ze afgekoeld, soms nog lauw, in de licht gebonden, oranjebruine doorzichtige saus op tafel verschenen en behoedzaam op de borden werden
geschept. Nog altijd was er nauwelijks overeenkomst met het fruit in de
fruitschaal. Tuttifrutti. De eerste helft van het woord had eerder met
‘toetje’ te maken, de tweede met het wriemelen van een vork in de zwarte, rimpelige vruchten waarvan alleen de pit verband hield met wat er in
het hart zat van strakke, groene reine-claudes en rode pruimen die gevuld leken met honingmeloen.
Little Richard scoorde er een hit mee. Geen zoet, week liedje, maar
hees en rauw en vol tuttifrutti’s die veelvuldig in de straat werden meegezongen: “Toetiefroetie ome Roelie.” Of wie geinig wou zijn: “Toetiefroetie ouwe hoerie.” Gevolgd door: “Awopbopaloobopalopbamboom!”
Wat het karakter van het liedje nog eens onderstreepte.
Talloos zijn de mooie woorden.
Melancholie. Vergetelheid. Mama. Glasbak. Lucifer. Namen van vruchten, groenten, bloemen, kleuren, dieren, rivieren. En lekkernijen. O, chocola! Breek het in stukjes: cho-co-la. En dan: Bonbon. Praline. Amandelkrul. Speculaas. Mariakaakje. Chipolata. Vanillevla. Rijstebrij. Slagroomsoes. Laat ze sudderen en zwellen, kijk, luister, schep ze op, zeg ze hardop, zeg ze zacht, lik eraan, bijt erin en proef, want alle taal die de tong

streelt is tuttifrutti.

Met een cadeau-abonnement op Onze Taal geeft u niet
alleen eens iets anders, maar ook iets persoonlijks. U benadrukt ermee wat u gemeen hebt met de ontvanger:
beiden houdt u van taal. En voor de prijs van € 21,– bent u
als gever elke maand aanwezig.
Geef de naam en het adres van de ontvanger op aan Onze
Taal en wij sturen hem/haar een jaar lang het tijdschrift toe.
U ontvangt van ons de acceptgiro van € 21,–. Bel (070 - 356 12 20),
e-mail (administratie@onzetaal.nl) of schrijf ons (Raamweg 1a,
2596 HL Den Haag) en wij verzorgen een jaar lang uw cadeautje.
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