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	 g eld er s	d ialec t
Tot drie jaar geleden 
was het Gelders het 
enige grotere Neder
landse dialect dat nog 
geen eigen woorden
boek had. Maar nadat 
eind 2005 de eerste 
twee delen van het 
Woordenboek van de 

Gelderse dialecten verschenen waren (een 
voor de Veluwe en een voor het rivieren 
gebied, onderwerp: ‘het huis’), maakte 
men er ook meteen haast mee: in 2006  
verschenen er nog twee delen (onderwerp: 
‘de mens’), en een paar maanden terug de 
twee laatste, over ‘de wereld’. Onderwer
pen die hierin aan bod komen, zijn onder 
meer landbouw, hemel en aarde, de seizoe
nen, het weer, en flora en fauna. De woor
denboeken zijn thematisch van opzet: de 
woorden zijn niet alfabetisch maar op on
derwerp geordend. De tekst is geïllustreerd 
met veel foto’s en dialectkaarten.

Woordenboek van de Gelderse dialecten. Rivieren-

gebied. De wereld van Charlotte Giesbers en 

Woordenboek van de Gelderse dialecten. Veluwe. 

De wereld van Harrie Scholtmeijer en Charlotte 

Giesbers zijn verschenen bij uitgeverij Matrijs en 

kosten € 19,95 per deel (ingenaaid, 204 resp. 256 

blz.). ISBN 978 90 5345 367 4 / 978 90 5345 368 1

	 kat wiJ k s
Jaap van der Marel 
groeide op in de volks
buurt De Noord in het 
ZuidHollandse Katwijk 
aan Zee. In Een handvol 
rozers (‘rozers’ zijn ve
nusschelpen) haalt hij 
herinneringen op aan 
zijn jeugd daar, in ver

halen waarin veel plaats is ingeruimd voor 
het plaatselijke dialect en dan vooral de 
Katwijkse woorden en uitdrukkingen – “om 
te laten zien hoe bloemrijk dit dialect is en 
hoe scherp, humoristisch en ‘bijbels’ de 
Katwijkers zich kunnen uitdrukken”.

Een handvol rozers. Over Katwijk en het Katwijks is 

een uitgave van Primavera Pers en kost € 12,50 

(ingenaaid, 126 blz.). ISBN 978 90 5997 068 7

	 Jargo n	van 	d e	ps ycH oanalyse
Van het Psychoanalytisch woordenboek 
(1994, tweede herziene druk 2000) is een 
wederom herziene en uitgebreide derde 
druk verschenen. Het boek bestaat voor het 
grootste deel uit een lexicon met daarin  
definities van alle belangrijke psychoanaly
tische termen en korte beschrijvingen van 
belangrijke personen en hun ideeën. Daar
naast bevat het een bijlage over de brieven, 
de publicaties en het leven van Sigmund 

Freud, en een litera
tuurlijst. Een uitgebrei
de versie van het boek 
is tot 1 oktober 2009 
gratis te raadplegen (na 
registratie) op www.
psychoanalytischwoor
denboek.nl.
Psychoanalytisch woorden-

boek. Begrippen, termen, per-

sonen, literatuur van H.P.J. Stroeken is een uitgave 

van Boom en kost € 49,50 (ingenaaid, 281 blz.). 

ISBN 978 90 8506 614 9 

	 ta alkalend er 	spa an s
Cada día – Taalkalender 
Spaans is een scheur
kalender met op ieder 
blaadje een kort lesje 
Spaanse taal en cultuur. 
Men leert de eerste be
ginselen van de Spaan
se grammatica, maakt 
zich de uitspraakregels 

eigen en leert Spaanse woorden. De taal
lesjes worden afgewisseld met informatie 
over de Spaanse en LatijnsAmerikaanse 
cultuur.

Cada día – Taalkalender Spaans is een uitgave  

van Intertaal en kost € 14,95.  

ISBN 978 90 5451 863 1

InZichtRaymond Noë

Gids voor het Haags

Het Haags is een van de populairste dialecten van Nederland. Dat komt natuur
lijk door de typetjes van Kees van Kooten en Wim de Bie, maar ook door de 
stripfiguur Haagse Harry, een creatie van striptekenaar Marnix Rueb. Harry is 

een in trainingspak gestoken aso met een matje, die onomwonden en in plat Haags 
zegt waar het volgens hem op staat.
 Het Haags dat Harry spreekt wordt in een soort fonetische spelling weergegeven – 
“ik wogt hieâh zau moedâhloos van” – en dat bracht tekenaar Rueb en cabaretier
schrijver Sjaak Bral in 1998 op het idee van een “Haags dictei”. Dat dictee leidde nog 
datzelfde jaar tot de publicatie van een taal en spellinggids voor het Haags: Ut groen-
geile boekie, dat werd geschreven door Bral, Rueb en diens broer RJ. 
 Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van deze taalgids is er eind vorig jaar een 
speciale jubileumuitgave verschenen. Hierin staan vertrouwde onderdelen als de 
scheldwijzer en de Haagsewoordenlijst, die voor de gelegenheid geheel herzien zijn. 
Dat geldt ook voor de rest van het boekje, dat bovendien een volledig nieuwe vorm 
geving kreeg, met veel nieuwe tekeningen en cartoons. Uiteraard bevat het boekje ook 
hoofdstukken over de spelling en de uitspraak van het Haags (onder de titel ‘De Haagse 
Hùig’), en wie dat wil kan het geleerde in de praktijk brengen met een oefendictee 
(“Na veel geschreeuw en gelazer werd de krasse knar met een ambulance afgevoerd.”). 
Geheel nieuw is de “inburregeringskugsus” voor buitenstedelingen, en wie het alle
maal niet grof genoeg is, kan nog terecht in de schuinewoordenlijst (“enkelt voâh vol
wassene”).
 Ten slotte wijzen de auteurs er nog op dat de vorige editie van Ut groen-geile boekie 
volledig komt te vervallen: “Geef ’m aan je hond of smeer ’m in je haar.”

Ut nieuwe groen-geile boekie is een uitgave van Kap Nâh!! en kost € 19,95 (ingenaaid, 112 blz.). 

ISBN 978 90 806453 5 6

‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congres-

sen en lezingen in taalkundig Nederland en  

België. Vermelding in deze rubriek betekent  

niet dat de redactie ze aanbeveelt. Voor een zo 

volledig mogelijk beeld hebben wij ook uw hulp 

nodig. Weet u iets waarvan u denkt dat het in 

deze rubriek thuishoort, laat het ons dan weten. 

Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.
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In november was de vraag: wat voor 
zinnen zijn er te bedenken waarin 
alle woorden anagrammen van el-

kaar zijn, zoals ‘Agens Agnes genas gan-
se sagen’? Het bleek een lastige opgave, 
want er kwamen maar enkele reacties 
binnen. Daarmee kan het volgende lijst-
je worden samengesteld:

-  Atlas slaat Alta’s staal. (Alta is een 
plaats in Noorwegen.)

- Pater rapte apert.
- Gevolgen vogelgen gevlogen.
- Ester, etser Trees reset eerst eters.
-  Geerten, tengere regente negeert 

rete-eng gereten negeret. (Gereten be-
tekent ‘gescheurd’; negeret is verou-
derde volkstaal voor ‘pruimtabak’.)

-  Monster: mentors morsten monters; 
stormen enormst: tornmes rotmens 
normset stromen.

Die laatste zin vereist wel wat toelich-
ting. Die gaf de bedenker, Rob van den 

Berg uit Nijmegen, dan ook (cursiverin-
gen van mij – RK): “Lees dit als een 
krantenkop. In Monster (Zuid-Holland) 
waren er heidagen met meerdere groe-
pen, de mentors verspilden (morsten) 
gisteren iets van hun opgewektheid 
(monters), maar vandaag zijn zij het best 
(enormst) in de brainstorm (stormen); 
resultaat: het mes (tornmes) van dat 
mens (rotmens) wordt deel van wat no-
dig is (normset) voor de rivieren (stro-
men). Althans zoiets; het is natuurlijk 
onzin, maar dat is toegestaan.”
 Sjors Visser uit Bolsward bedacht een 
variant op de oproep: zijn anagrammen 
bestaan soms uit twee woorden, zoals in 
‘Tevreden trendvee vretende Deventer 
vent reed veterend té verend te Denver.’ 
(Deventer is hier als bijvoeglijk naam-
woord gebruikt.) Dit biedt meer mogelijk-
heden, bijvoorbeeld: ‘Verlaten telraven, 
vertel na (relevant vertalen!): ’n verlate 
levanter valt neer; valt ’r een renteval?’ 
(Levanter is een oostelijke wind, telraven 

is een onzinwoord. Andere anagram-
men zijn nalevert, valenter en verental.)
 Schroom niet om nog meer zinnen in 
te sturen; er moeten nog andere zijn.

Een nieuw onderwerp, voorgesteld door 
Douwe Brongers: zinnen waarin de spa-
ties ook op andere plaatsen kunnen 
staan (eventueel met aanpassing van 
leestekens), wat dan een andere zin op-
levert. Bijvoorbeeld: ‘Heb jij ook alweer 
zin?’ / ‘Heb jij ook al weerzin?’ Of: ‘Zou 
het wild( )me( )nu beter smaken?’ Of: 
‘Zie je waar( )de( )volle flesjes staan?’
 Battus noemt dit fenomeen ‘dubbel-
zinnen’, op pagina ‘dz’ van Opperlans! 
(2002). Daar staan ook voorbeelden als 
‘Jongleren moet je jong leren, moetje’, 
waarin de verdubbeling in één zin is 
verwerkt.
 Andere vondsten zijn welkom op spe-
len@onzetaal.nl. Op www.onzetaal.nl/
spelen/dubbelzinnen.php zullen ze van 
tijd tot tijd worden gepubliceerd. 

	 r i Jmwoo rd enbo ek
In 1986 verscheen de 
eerste druk van het  
Nederlands rijmwoor-
denboek van Jaap Bak
ker, een boek dat per 
woorduitgang (van a,  
atsj, eden, enzovoort, 
tot aan uzie) de rijm
mogelijkheden op
somt. Het boek geeft 

niet alleen woorden, maar soms ook 
woordgroepen. Zo vindt men bij am niet 
alleen zwam, offerlam en kennisnam, maar 
ook ad nauseam, hek van de dam en afgelikte 
boterham. Het boek is sinds 1986 een aantal 
malen herdrukt. De eind vorig jaar versche
nen negende druk is wederom uitgebreid 
en herzien, en bevat nu 90.000 rijmwoor
den. Als extra is een bijna zestig bladzijden 
tellende ‘dichtgids’ toegevoegd, “een mini
encyclopedie waarin de belangrijkste vak

termen, vaste versvormen, humoristische 
technieken en rijmtrucs worden behan
deld”.  

Nederlands rijmwoordenboek is een uitgave  

van Bert Bakker en kost € 49,95 (gebonden,  

504 blz.). ISBN 978 90 351 3261 0

	 n i euwe	woo rd en	van 	2008
In 2006 en 2007 ver
scheen er bij Van Dale 
aan het eind van het 
jaar een Jaarboek taal, 
bestaande uit een 
woordenboek met 
nieuwe woorden en 
aanvullingen op de gro
te Van Dale, plus een 
cdrom waarop de in

houd van het boek was terug te vinden, en 
waarmee de elektronische versie van het 
woordenboek geüpdatet kon worden. Van
af 2008 is deze aanvulling op de Van Dale 

alleen nog als download beschikbaar, die 
ofwel zelfstandig geïnstalleerd kan worden, 
ofwel geïntegreerd in de elektronische gro
te Van Dale. 
 Naast deze elektronische update is er 
ook een boekje verschenen met honderd 
nieuwe woorden van 2008, zoals hufter- 
index, bankendomino, lifehacking, opkrikke-
rijtje en megamug. Ze worden beschreven 
door Van Dalehoofdredacteur Ton den 
Boon, samen met de wetenschappelijke 
ontwikkelingen en maatschappelijke trends 
waaruit ze ontstaan zijn, en daarmee is dit 
boekje ook een kleine kroniek van het jaar 
2008. Lezers van Onze Taal kunnen het 
boekje met korting bestellen. Zie de aan
bieding op blz. 28 en het artikel op blz. 24.

• Jaarboek taal 2009 kost € 14,95 en kan ge

download worden op www.vandale.nl/bestellen/

downloadshop.

• Woord van het jaar 2008 kost € 9,95 (gelijmd, 

111 blz.). ISBN 978 90 6648 967 7 

wat	is	er	zo	opmerkelijk	aan	stresssituatie?	wat	is	

het	langste	palindroom	met	afwisselend	klinkers	

en	medeklinkers?	zijn	er	meer	woorden	als	ar-

beidsonrust,	lateihout	en	tafeldiscours?	om	dat	

soort	vragen	draait	het	in	de	tweemaandelijkse	

rubriek	‘spelen	met	taal’.

Dierentuin? 
Die rent u in!

Spelen met taalRutger Kiezebrink


