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R aggen: het is precies
goed. De oplossing
voor een onoplosbaar
probleem: welk woord

gebruik je? Zwabberen is een beetje
te flutsie en ragebollen doet te veel
denken aan een rouwdouwende
werkster met bezemtakjes in het
haar die wel even het spinrag uit
de oude onderbroek haalt. Raggen
is werk, raggen kost zweet, raggen
is een hoop gezaag en gezwoeg,
maar raggen is ook erin duiken,
bewegen zonder nadenken, de
klauwen zetten in vlees en lakens,
vooruit, onder of boven, naast het
bed of in de open haard, raggen
heeft iets vriendelijks.

Het gooide zich onmiddellijk
aan mijn borst, vleide zich onder
mijn huid, verleidde me met
bouwvakkersondeugd, dit woord,

toen het uit de mond van een ver-
der keurige jongeman viel. 

Raggen, wie wil er nou niet rag-
gen? Het omzeilt romantische kle-
verigheid, legt burgerlijke terug-
houdendheid kordaat het zwijgen
op, maakt korte metten met coha-
biterende deftigheid. Het ligt, de
oortjes koket gespitst, tussen plat
en truttig, het is geen agenda-
woord en past niet in het inko-
mensplaatje. 

Raggen, je doet het of je doet
het niet. Snel en vrolijk, met niet
te veel uitstel en niet te veel her-
senspinsels. Het woord schuift de
liefde niet helemaal aan de kant,
maar maakt van de liefde ook geen
ijzeren kooi waarin de botsing al-
tijd zonder schrammen wordt
overleefd. 

Raggen. Dat is Witte Reus en

een Kordaat Miepie, lekker erdoor-
heen denderen en de boel aan
kant, moe maar tevreden, over tot
de orde van de dag. Heb jij de
krant gezien? Ik heb zin in een si-
garetje. Henk en Pien zijn uit el-
kaar. Ik ga koffiezetten. 

Raggen, een dollende hond 
die door de stront rolt. Stank die
eufoor maakt. Iets doen wat je, 
als je bij je volle verstand was, zou
laten, want zeg nou eerlijk. Geklooi
met allerlei soorten (ge)kwijl. En
toch heerlijk. Dat heeft zwabberen
niet. En al die andere woorden, ik
zal ze nooit meer gebruiken.        �
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Het Nederlands telt een
paar honderd woorden
en uitdrukkingen die be-

trekking hebben op joden. Een
brillenjood is ‘iemand die een bril
draagt’, een jodenstreek is een ‘be-
drieglijke streek’ en ‘Het lijkt hier
wel een jodenkerk’ betekent dat
veel mensen door elkaar praten.
Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn
veel van deze woorden en uitdruk-
kingen in onbruik geraakt. Niet ten
onrechte vinden veel mensen ze
beledigend en bevooroordeeld.
Daarmee dreigt echter ook de ken-
nis over deze woorden en uitdruk-
kingen verloren te gaan. Dat is
jammer, want ze kunnen ons veel
leren over de (geschiedenis van
de) relatie tussen joden en niet-
joden. Het is mijn bedoeling een
boek te schrijven over het beeld
van de joden in de Nederlandse
taal.

Op welke opvattingen, associa-
ties en vooroordelen gaan taalui-
tingen over joden terug? Wellicht
hebt u aan een of meer joodse
woorden een duidelijke herinne-

ring, positief of negatief. En leidde
een grotere aanwezigheid van
joden in een bepaalde regio tot
meer van dit soort woorden en uit-
drukkingen in het plaatselijke dia-
lect, of zei men net zo goed ‘Twee
joden weten wat een bril kost’ in
een dorp of regio waar helemaal
geen joden woonden? Er bestaan
enkele kleine publicaties over dit
onderwerp uit het begin van de
twintigste eeuw, maar het is niet
eerder systematisch in kaart ge-
bracht. Ik wil dat nu gaan doen en
ik hoop van harte dat de lezers van
Onze Taal me daarbij willen hel-
pen.

Voor de duidelijkheid: dat boek
in wording gaat níét over de in-
vloed van de joden op het Neder-
lands. Zoals bekend zijn er via het
Jiddisch en het Hebreeuws hon-
derden woorden en uitdrukkingen
in het Bargoens en het Standaard-
nederlands terechtgekomen. Dat is
ook een interessant onderwerp,
maar daar bestaat al relatief veel
literatuur over. Zoals gezegd is dat
niet het geval voor de woorden en

uitdrukkingen die rechtstreeks
naar joden verwijzen, zoals joden-
koffie, jodenkoek, jodenbrood, 
jodenbuurt, jodendoorn, jodenfooi,
jodenhars, jodenkaas, jodenkers en
jodenketting, maar ook: smous-
baard, smousenkerk, smousenwinst
en smoushond.

Ik heb een vragenlijst opgesteld
over taaluitingen die betrekking
hebben op joden. Daarin staan
vragen over concrete woorden en
uitdrukkingen. De lijst staat op de
website van Onze Taal (www.onze-
taal.nl/2005/2/sanders.php) en
kan u ook per post worden toege-
stuurd (bel daarvoor met het se-
cretariaat op �
� - ��� �� ��). U
doet me een groot plezier als u de
vragen zou willen beantwoorden.
Als u slechts één vraag wilt of kunt
beantwoorden is dat ook goed:
vermeld in correspondentie s.v.p.
waar en wanneer u een uitdruk-
king hebt leren kennen. De gege-
vens zal ik anoniem verwerken.

Ik hoop in de toekomst over de
uitkomsten te berichten in dit
blad.   �
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