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Jos Digneffe (spreek uit: Zjos),

de voormalige topman van de

Belgische vakbond ACOD Spoor,

spreekt van huis uit het Belgisch

Limburgse dialect, in zijn oren de

mooiste taal die er bestaat. Ma-

nagerstaal hoort hij noodge-

dwongen aan.

‘Ik ben op het spoor als laagste

graad bediende begonnen en

stap voor stap opgeklommen.

Het hele boeltje heb ik doorlo-

pen. Toch heb ik me nooit gehin-

derd gevoeld door de taal, want

de vaktaal is binnen de spoorwe-

gen op elk niveau hetzelfde. De

stap van de actieve dienst naar de

vakbond was nog het moeilijkst.’

‘Wat me daar enerveert is het ge-

bruik van al die Engelse termen.

Tot acht jaar geleden had ik altijd

een spoormens als baas. Daarna

kregen we drie managers die nog

net van treinen weten dat ze niet

op banden rijden. In het begin,

als ik bijvoorbeeld in een verga-

dering met de directie een slide-

show te zien kreeg, moest ik een

woordenboek Engels meenemen.

Cashflow, break-evenpoint,

worstcasescenario: daar zijn

toch mooie Nederlandse woor-

den voor?’

‘Ik heb mij dat eigen gemaakt, na-

tuurlijk, ik moest mij aanpassen.

Maar ik zie het als een manier

waarop die mannen iemand als

ik proberen te overbluffen. Voor-

al omdat het over financiën gaat,

want daar draait het altijd om.

Terwijl ik wil praten over hoe het

bedrijf functioneert en of de ar-

beiders zich gelukkig voelen.’

‘Over de spoorwegen durf ik met

iedereen de discussie aan. Maar

in andere gesprekken meng ik

mij niet met deze mensen. Zeker

niet met de nieuw-liberalisten.

Als ik met hen twee minuten

moet discussiëren, dan clasht het

al. Wat ik kan en ken,daar ga ik

voor, wat ik niet ken, daar houd

ik me in gesprekken verre van.’

(Marlies Hagers)

I N T E RV I EW
JOS DIGNEFFE,

Ex-voorzitter ACOD Spoor

‘Die Engelse
termen
enerveren me’

© pn

GERRIT BLOOTHOOFT

Geen ouderpaar noemt zijn baby nog Ronald of Yvon-

ne, net zoals we het woord ‘mieters’ niet meer in de mond

nemen. Deze namen zijn uit de tijd, maar de naamdragers

moeten er nog een leven lang verder mee. Een beetje alsof

ze de kleren blijven dragen volgens de mode van 45 jaar

geleden. Voornamen gedragen zich tegenwoordig als een

modeverschijnsel. Ze komen uit het niets, worden een ge-

neratie lang gegeven, en raken geleidelijk

uit de gratie.

Bij moderne ouders zijn de voornamen

van hun eigen generatie en zeker die van

hun ouders – de grootouders van de nieu-

we generatie – taboe. Een groter contrast

met de traditionele vernoeming naar juist

die grootouders is niet denkbaar. Nou ja,

we willen die familieband nog wel in de

namen van onze kinderen doorgeven,

maar doen dat bij voorkeur dan in de

tweede of derde voornaam.

Het is een raadsel waar de nieuwe voornamen vandaan

komen. Er gaan geen reclamecampagnes mee gepaard, zo-

als bij bijna alle andere modeverschijnselen. Maar dat

maakt het wel zo interessant: niemand vertelt ouders wat

ze moeten kiezen. Die denken dan ook vaak een heel origi-

nele naam te hebben gekozen. Tot ze er na enkele jaren

achterkomen dat er toch wel veel Sems op de basisschool

rondlopen. En dat komt niet omdat Wendy van Dijk haar

kind zo noemde, al had dat wel een positief effect. Maar in

deze tijd willen we dat een naam kort en stoer klinkt.

We kiezen ook minder buitenlandse namen dan twintig

jaar geleden. Dat is kennelijk de tijdgeest. En verder is het

een toevallige race van voornamen die daaraan voldoen.

Onze voornaam tekent ons. Wie een traditionele naam

heeft zoals Jan, Dirk of Willem en Maria, Hendrika of Wil-

helmina, is al snel een 50-plusser. Met een marge van on-

geveer tien jaar is vervolgens Ronald 45 jaar; zijn Marcel,

Marco, Erik en Erwin 40 jaar, Patrick, Je-

roen, Dennis, Mark en Martijn 30 jaar, Ke-

vin, Mike en Tim 20 jaar, en zitten Max,

Lars, Daan en Bram nog op school.

Bij de vrouwen zijn Yvonne, Jacqueline, As-

trid en Ingrid vijftigers, Karin, Diana, San-

dra en Bianca rond de veertig, Marieke,

Chantal, Suzanne en Linda 30 jaar, Sharon,

Denise, Michelle, Eline en Laura 20 jaar, en

vinden we Lisa, Sanne, Amber en Fleur nog

op school. Door je naam word je gemakke-

lijk in een hokje geplaatst. In ieder geval weten anderen al

gauw hoe oud je bent.

Kijk voor de populariteit van voornamen op:

- ONLINE

www.meertens.knaw.nl /nvb

www.kindengezin.be/zoekvoornaam

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/andere/

namen/voor/

Namen noemen

M
arie is hoogbejaard, Wendy hooguit van middelbare leeftijd en Sem zit nog op
de basisschool. Je voornaam plaatst je vanzelf bij een groep. Het is alleen wel

de groep waar je ouders bij willen horen.

Jan, Dirk, Yvonne en

Jacqueline zijn al gauw

50-plussers, Sem en

Fleur zitten nog op

de basisschool
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Reclame dient maar één doel: een product of dienst

verkopen. Zou je denken, maar het ligt iets genuan-

ceerder. Niet het product of de dienst wordt verkocht,

maar het imago ervan. Een reclamemaker zegt daar-

om niet ‘Koop deze huidcrème’, maar probeert je er-

van te overtuigen dat het voor je eigen bestwil is om

die crème te gebruiken. Je gaat je er namelijk goed

door voelen doordat je een jonger uiterlijk krijgt, zelf-

verzekerder wordt en langer zult leven. Welkom in het

leven dat je verdient! Emotional branding heet dat in

goed Marketings.

Tot het standaardrepertoire van de reclamemaker be-

hoort verder de hyperbool, de overdrijving. Alles is

daarom optimaal, vernieuwend, innovatief , geavan-

ceerd en beter dan goed – alsof de mondige, moderne

klant genoegen zou nemen met het tegenovergestelde

(‘hier vindt u ouderwetse, slecht werkende appara-

tuur’). Sowieso moet de reclamemaker op z’n tellen

gaan passen, want Generation M (marketing) is in op-

komst: de generatie die de marketingtrucjes doorziet.

Nog een paar andere marketingtermen die marke-

teers onderling gebruiken en die moeten verhullen

hoe ze de consument verleiden:

account

AIDA

A-merk

Banner

Barterdeal

branden(Engels) 

content

copywriting

cue

direct dialogue

direct marketing

free publicity

guerrillamarketing

hypeneen 

lead

merkattitude

pitch

prospect

SEO(Search Engine Optimization) 

teaser

USP(Unique Selling Point) 

viral marketing

klant

afkorting voor de stadia die een prospect doorloopt: van attention (aandacht), 

via interest (belangstelling) en desire (verlangen) naar action (actie)

merk met een goed kwaliteitsimago

advertentie op internet

ruilhandel, bijvoorbeeld advertentieruimte in ruil voor een product

een merk profileren

tekst

het schrijven van een tekst

subtiele aanwijzing waarop consumenten onbewust reageren

het mensen (op straat) rechtstreeks aanspreken

het rechtstreeks benaderen van prospects

gratis publiciteit

marketing met beperkte middelen

een hype creëren

potentieel verkoopcontact

houding van consumenten ten opzichte van een merk

verkoopverhaaltje

potentiële klant

zoekmachineoptimalisatie

lokkertje

onderscheidend kenmerk van een product of dienst

digitale mond-tot-mondreclame

Marketings

S
lechte, nutteloze of lelijke producten vindt u nooit in de winkelrekken.
Stuk voor stuk zijn het voorwerpen waar u beter van wordt. Want u bent

het waard.

Iliass El Hadioui is socioloog en

doet onderzoek naar straatcultuur

en schoolcultuur. Hij spreekt vier ta-

len, elk in een eigen context. Straat-

taal zit daar niet bij, en dat is een be-

wuste keuze.

‘Tussen Nederlands en Berbers scha-

kel ik moeiteloos om. Dat zie je bij

veel allochtonen onder de 35 jaar.

Onderzoek heeft aangetoond dat 90

procent van hen tweetalig is en 44

procent zelfs drietalig. Die generatie

vindt het geen punt meer dat je met

je ouders een andere taal spreekt

dan met anderen. Ze gaan ook zon-

der erbij na te denken over op het

Nederlands zodra er iemand bij

komt die geen Marokkaans of Turks

kent.’

‘Taal is bij mij domeinspecifiek. Ber-

bers spreek ik alleen familiair; dat

heeft invloed op het vocabulaire.

Woorden als ‘lezing’ of ‘argument’

heb ik in die taal niet ter beschik-

king. Daar heb ik het Arabisch voor

nodig. In het Nederlands gebruik ik

alle registers, ik kan er emoties in ui-

ten maar ook wetenschappelijke dis-

cussies in voeren. Engels krijgt de

laatste jaren een steeds bredere

functie, omdat ik colleges in het En-

gels geef. En wetenschappelijk heeft

het een bredere traditie dan het Ne-

derlands.’

‘In die Engelse colleges maak je inte-

ressante dingen mee die met taal te

maken hebben. Ik gebruikte laatst

het woord ‘amenities’. Van Dale geeft

de betekenis ‘faciliteiten’, maar daar

zit de emotionele lading die het En-

gelse woord heeft, niet in. Het gaat

om faciliteiten die het leven veraan-

genamen. Een Spaans meisje her-

kende er het woord ameno in en ver-

telde dat dat ‘fijn’ betekent. Dan zie

je iedereen ‘o ja’ knikken. Het zijn

ook vaak Turkse studenten die deze

nuances kunnen uitleggen. Turkse

jongeren hebben veel kennis van

hun eigen taal.’

‘Ik onderzoek straat- en schoolcul-

tuur, maar spreek met opzet nooit

straattaal tegen scholieren. Als ik

dat zou doen, zou ik de rollen ver-

warren. Dan zouden ze mij niet meer

als een autoriteit zien en zou ik niet

te weten komen wat ik wil horen.

Maar doordat ik hun taal niet be-

heers, heb ik wel het probleem dat ik

wat ik hen hoor zeggen niet zo een-

voudig kan vertalen naar een weten-

schappelijk niveau. Rotterdamse

jongeren gebruiken vaak het woord

haten, je moet je elke weer afvragen:

wat bedoelen ze nou precies?’ 

(Marlies Hagers)

I N T E RV I EW
ILIASS EL HADIOUI,

socioloog

‘Een woord als
‘argument’
bestaat niet in
het Berbers’

© jvdp
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‘Als leraar is het mijn grote angst-

droom, dat het niet meer lukt, dat ik het

niet meer zal kunnen. Je moet de kloof

met de leerlingen overbruggen en dat

moet met taal. Als je begrippen rond-

strooit en alleen vaktaal gebruikt, dan

ben je kansloos, want dan gaan ze er

niks van snappen. Je vereenvoudigt die

begrippen, zelfs als je weet dat het dan

niet meer precies klopt en dat je dat la-

ter als ze meer weten, weer goed moet

maken.’

‘Vandaag nog had ik zo’n mannetje uit

de derde klas met een anderhalf voor

zijn eerste proefwerk. Die bleek echt

geen idee gehad te hebben waar het

over ging, hij had niets begrepen van de

termen die ik had gebruikt. We hebben

dus volledig langs elkaar heen gepraat.

Dat moet ik repareren, want ik vind, als

leraar ben je verantwoordelijk voor een

goed contact.’

‘Het gaat niet alleen om duidelijk uit-

leggen. Je moet ook laten merken dat je

hun jargon kent en daar een beetje mee

spelen. Als je dat niet doet dan wordt

het lastig om contact te maken. De hype

is nu bijvoorbeeld de tv-serie New kids.

Die beginnen elke zin met ‘Jonguh!’ Dat

vinden zij heel leuk. Je moet laten mer-

ken dat je dat weet en op het juiste mo-

ment van spanning iemand aanspre-

ken met ‘Jonguh!’. Daarmee laat ik ze

merken dat ik niet zo ben, maar dat ik

het wel ken. Door dat jargon te ridiculi-

seren weten zij in één handomdraai

waar we staan. Je maakt ermee duide-

lijk: zo doen we dat hier niet. Dat werkt

beter dan dat ik ze het hele referentie-

kader van waarden en normen moet

gaan uitleggen.’

‘Ik corrigeer ze ook als ze bijvoorbeeld

‘hun hebben’ zeggen. Dat is gewoon

steeds weer een act die je opvoert. Leer-

lingen willen gecorrigeerd worden, ze

vinden dat dat hoort.’

‘Ja, ik ben wel eens bang dat ik de boot

ga missen. Ik zie het wel gebeuren bij

oudere collega’s. Bij de laatstejaars gaat

het dan nog wel, die willen gewoon hun

examen halen. Maar je krijgt ook der-

dejaars die je klas in komen hollen en

denken dat ze leuk zijn. Als zij merken

“die man begrijpt ons niet” dan is het

over.’

‘Toen mijn dochter geboren werd, zei

mijn moeder “Nou kan je nog twintig

jaar lesgeven”. Mijn dochter is nu zes-

tien, ik kan me nu gaan afvragen of ze

gelijk had.’ (Marlies Hagers)

I N T E RV I EW
TON VAN HAPEREN,

leraar, lerarenopleider, publicist

‘Ik speel een beetje
met hun jargon’

© ks
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Je praat over jezelf in de tweede persoon, alsof je net als

alle andere mensen toeschouwer bent van je eigen ver-

richtingen. Of het nu voetballers, politici of wielrenners

waren die ‘je’ in de betekenis ‘ik’ hebben grootgemaakt, is

niet goed te achterhalen, maar de pedaleurs vormden

daarin wel een kopgroep. De zadelridders blinken vooral

uit in metaforen die het heroïsche van hun sport uitdruk-

ken, zoals het snot voor de ogen fietsen, of die juist hun

falen benadrukken, bijvoorbeeld bezemwagen. Niet zel-

den zijn die wat plat of ruw (zijn kloten afdraaien: ‘hard

werken’), maar ook wel dichterlijk of romantisch (de dans

leiden: ‘aan kop rijden’).

Meer voorbeelden van wielertaal:

aan de boom schudden

busgroep 

de deur dichtdoen

aan het elastiek hangen

harken

klimgeit

het koffiemolentje draaien

kuiten

losrijden, lossen

de grote molen draaien

vals plat

rodelantaarn

sleuren

het spel is op de wagen

telefoneren

de turbo opzetten

waterdrager 

wegkletsen

wieltjesplakker

hard aan kop gaan rijden om te zien wie kan volgen

coureurs die in een bergetappe is gelost en snel genoeg probeert te fietsen om

binnen een tijdslimiet te finishen

in een eindsprint ervoor zorgen dat niemand kan inhalen

het tempo ternauwernood kunnen bijhouden

schokkerig rijden en nauwelijks vooruitkomen; ook: vierkant rijden

wielrenner die goed kan klimmen; ook: berggeit

met een licht verzet rijden

helling met groot stijgingspercentage

door sneller te rijden achter zich laten

met een zwaar verzet rijden

rechte weg die er vlak uitziet, maar die toch stijgt

wielrenner die als laatste eindigt in het klassement

door hard voorop te rijden een groep wielrenners snelheid geven

na een rustige fase begint de wedstrijd echt

met lichaamstaal aankondigen dat een demarrage volgt

hard gaan rijden

wielrenner die in dienst van een andere wielrenner rijdt; ook: knecht

demarreren

wielrenner die geen enkele maal aan kop rijdt; ook: zuiger

W
as je net aan het sleu-
ren toen die klimgeit

de turbo opzette. En toen
was het spel op de wagen
natuurlijk. 

Wielrens

PYTER WAGENAAR

Hoewel groepstaal haar doel voorbijstreeft in een om-

geving waarin niet iedereen tot die ene groep behoort, en

ergerlijk is als ze wordt gebruikt om te imponeren, te ver-

hullen of buiten te sluiten, kan jargon natuurlijk ook

functioneel zijn. Wat zou een linguïst zijn zonder svara-

bhaktivocaal, determinatief compositum of apocope van

de sjwa? Een psycholoog zonder affectemotie, conversie

en deprivatie? Of een fysicus zonder spin, athermaan of

meniscus?

De internationale taal van de wetenschap werd vroeger

gedomineerd door het Latijn, tegenwoordig is het Engels

geaccepteerd als lingua franca. Maar in terminologie

speelt de eigen taal ook een belangrijke rol, en vaak gaat

het om tussenvormen.

Met vaktaal kunnen deskundigen onderling efficiënt een

hele wereld tot uitdrukking brengen, om zo zonder omwe-

gen door te dringen tot de kern van een onderwerp. Daar-

mee bereiken zij met een minimaal aantal woorden een

maximaal effect (geheel volgens het minimaxprincipe,

zou een taalkundige zeggen). Helaas doen de geleerden

dat voordeel vaak weer teniet met lange, ingewikkelde

zinnen, omdat zij denken dat die een keurmerk zijn van

wetenschappelijke teksten.

Wat de taalkundige, psycholoog en natuurkundige be-

doelden, was:

affect

apocope van de sjwa

athermaan

conversie

deprivatie

determinatief compositum

lingua franca

meniscus

spintolbeweging

svarabhaktivocaal

gevoel voor een specifieke toestand of gebeurtenis

wegval van de toonloze e (?) aan het eind van een woord (eind?-eind)

geen warmtestralen doorlatend

verschijnsel dat niet-geuite gevoelens omgezet worden in lichamelijke verschijnselen

tekort aan affect, aan bepaalde zintuiglijke ervaringen of aan slaap, en het onbevredigd

blijven van behoeften die van wezenlijk belang zijn voor iemands ontwikkeling en

functioneren

samenstelling waarvan het eerste deel het laatste deel nader bepaalt (hondenhok bete-

kent ‘hok voor een hond’)

min of meer verbasterde internationale omgangstaal

oppervlak van een vloeistof in een buis

aswenteling, vooral die van elementaire deeltjes, zoals elektronen

tussen medeklinkers ingevoegde toonloze e (help-hell?p)

D
eskundigen hebben er een handje van weg om in vakjargon te verzeilen. Han-
dig onder collega’s, maar vaak Chinees voor buitenstaanders.

Geleerds
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Coaches moeten het hebben van taal en die taal is sterk beïnvloed door de rol die zij spelen. Een coach

helpt iemand die iets voor elkaar wil krijgen in zijn werk of zijn leven. Hij stelt zich daarom dienend op,

gericht op samenwerking: het is een ‘zoektocht over een weg die we samen bewandelen’.

Vanzelfsprekend kent hij geen kritiek, hoogstens geeft of koppelt hij iets terug. Daarbij heeft hij natuurlijk

veel aandacht voor het effect van zijn woorden: ‘Is de impact van mijn feedback al bij je geland?’ Het gaat

erom dat ‘de coachee in zijn kracht staat’. Het vocabulaire van de coach bevat verder allerlei woorden die de

gecoachte moeten helpen ‘in contact te komen met zichzelf ’: beleven, bewustzijn, ervaren, verbinding ma-

ken, voelen. En met woorden als groei, wijsheid, respect, schoonheid en verdieping schetst hij lonkende

perspectieven. Loopt de coach het gevaar weg te zweven? Misschien niet, want hij vindt het ook belangrijk

om goed te aarden.

Meer voorbeelden van coachingswoorden:
authentiek

comfortzone

samen iets delen

dynamiek

energie

ervoor gaan

focus

inschatten

inspiratie

intuïtie

kracht

passie

sparren

spiegelen

spiritualiteit

trigger

uitdaging

verantwoordelijkheid nemen

het verschil maken

even samen gaan zitten

natuurlijk, dus goed

situatie waarin je je prettig en veilig voelt

iets bespreken

alles wat je overkomt

fut, (geest)kracht

ervoor kiezen, zich ervoor inzetten

accent, aandacht, concentratie

beoordelen, schatten

gedrevenheid, elan

dat wat je gevoel je ingeeft

dat wat je nodig hebt om verder te komen

dat wat je nodig hebt om het leuk te vinden

discussiëren, overleggen over oplossingen

iemand een voorbeeld voorhouden, een spiegel voorhouden

het nadenken over geestelijke zaken

aanleiding, impuls, katalysator

iets waar je mee om moet gaan

accepteren dat je ergens verantwoordelijk voor bent

de doorslag geven, iets bijzonders tot stand brengen

iets bespreken

Coachinees

H
ij haalt je uit je comfortzone en legt de focus op je intuïtie. De coach
put uit een rijke gevoelswoordenschat om je te helpen groeien. Zweve-

rig? Niet zolang je in contact blijft met jezelf.

Acteur Wim Opbrouck gebruikt

voor zijn rollen graag verschillende

taalregisters. Taalvariatie is rijkdom in

zijn oren. We hoeven niet allemaal als

nieuwslezers door het leven te gaan.

‘Privé ben ik van nature een dialect-

spreker, mijn moedertaal is plat West-

Vlaams. Algemeen Nederlands heb ik

geleerd op de toneelschool. Ik heb daar

mijn diploma gehaald voor welspre-

kendheid en spraak, dat betekent dat ik

bij machte ben om zonder accent te

spreken. Toch kun je altijd, zoals nu

met jou bijvoorbeeld, nu ik overschakel

naar dat andere taalregister, nog die

West-Vlaamse klanken horen. Het be-

paalt de kleur van mijn spreken.’

‘Dat kleuren met taal gebruik ik als ac-

teur. Naar gelang het project, kies ik

voor een bepaalde kleur. Het varken

van de madonna speelde in West-

Vlaanderen, daarin spraken we West-

Vlaams; bij toneelgroep Amsterdam

speelde ik in De kinderen van de zon, in

het algemeen Nederlands. In de film

Vreemd bloed was ik een Zuid-Neder-

lander uit de buurt van Breda. Die vari-

atie, dat is de rijkdom.’

‘Ik heb mij nooit geschaamd voor mijn

dialect. Toen ik naar de toneelschool

ging in Antwerpen zei iedereen “ze

gaan je uitlachen, dat je de g niet van de

h kunt onderscheiden, ze gaan je geili-

ge geest noemen”. Maar dat is nooit ge-

beurd.’

‘De dialecten worden ernstiger geno-

men, en dat juich ik toe. Maar hoezeer

ik ook geniet om in mijn dialect te spre-

ken, ik heb er wel voor gewaakt als ac-

teur niet het icoon te worden van de di-

alectspreker van Vlaanderen, want dan

word je alleen nog daarvoor getype-

cast. En ik ben ook niet de ‘verdediger

van’. Ik vind Vlamingen die zo fier zijn

op hun spraak dat ze weigeren een an-

dere taal te spreken fundamentalis-

tisch. Dat kan ik niet begrijpen. De we-

reld is te groot daarvoor. Ik vind ook:

dialect bestaat omdat er een algemeen

Nederlands bestaat.’

‘Slecht taalgebruik ergert mij. Als ik

vroeger mijn kinderen naar school

bracht en ik hoorde de juf vragen “hoe

noem jij?” in plaats van “hoe heet jij?”

dan krulden mijn tenen. Het is incor-

rect. Je mag een keuze maken: dialect

of algemeen Nederlands, maar het

moet wel kloppen.’

‘Voor de klas moet het algemeen Neder-

lands zijn. Het mag met een kleur of

tongval zijn, dat geeft die mens voor de

klas ook zijn eigenheid. Bij politici die

veel in het openbaar spreken, vind ik

het altijd prettig als ze een klein

spraakgebrek hebben en dat ze niet al-

lemaal als een soort nieuwslezers door

het leven gaan.’ (Marlies Hagers)

I N T E RV I EW
WIM OPBROUCK, 
acteur 

‘Ik hou ervan als
politici een klein

spraakgebrek hebben’

© pdw


