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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


