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Bestaat er zoiets als het mooiste 
Nederlandse woord? Ja, dat be-
staat. Althans, er zijn de afgelo-

pen jaren allerlei mooistewoordverkie-
zingen geweest, regionaal, nationaal en 
internationaal. Om u een indruk te ge-
ven van de inzendingen: volgens een 
NIPO-onderzoek uit 2004 is liefde het 
mooiste Nederlandse woord. Lezers van 
de Volkskrant kozen, nog datzelfde jaar, 
voor vrijen. Radio Veronica kon niet 
achterblijven en schreef eveneens een 
mooistewoordwedstrijd uit. Winnaar: 
liefde.
 Ook Onze Taal deed mee met deze 
modegril. Liefde en vrijen werden wel 
ingezonden, maar uiteindelijk werd  
desalniettemin tot winnaar gekozen. Is 
bekend op basis van hoeveel inzendin-
gen dat gebeurde? Ja, omdat zestien 
mensen onafhankelijk van elkaar desal-
niettemin instuurden, is dit namens het 
Genootschap Onze Taal uitgeroepen tot 
het mooiste Nederlandse woord.
 Tja. Ons land telt bijna zeventien 
miljoen inwoners, maar je hebt er aan 
zestien genoeg om een verkiezing te 
winnen. Uit dit alles volgt trouwens 

meteen de mooiste Nederlandse zin al-
ler tijden: ‘Liefde, liefde, desalniettemin 
vrijen.’

 M i ss wO rld 
U voelt het al: ik neem die mooiste-
woordverkiezingen niet zo serieus. Is 
lief een mooi woord? Ja, het is prachtig 
– zacht, warm, betekenisvol. Is file een 
mooi woord? Er zullen vast zestien 
mensen te vinden zijn die dit een alle-
machtig prachtwoord vinden, maar bij 
de meeste mensen roept file geen war-
me gevoelens op.
 Toch bestaan lief en file (of liefde en 
de file) uit precies dezelfde letters. Ze 
staan niet in dezelfde volgorde, maar 
dat kan in dit geval toch niet het ver-
schil tussen mooi en lelijk uitmaken. 
Nee, veel belangrijker zijn de associaties 
die we bij die woorden hebben. Liefde, 
daar draait het uiteindelijk allemaal om 
in het leven. Files vinden de meeste 
mensen toch een stuk onaangenamer. 
Kosten tijd, ergernis, geld, slecht voor 
de economie, enzovoort.
 Dezelfde lettertjes, maar heel andere 
associaties. Ik moet nog meemaken dat 

woorden als marteling, concentratie-
kamp, gaskamer, moord en verkrachting 
op lijstjes met mooiste woorden wor-
den geplaatst. 
 Iedere tijd lijkt overigens zijn eigen 
favoriet te hebben. Mooiste woord ge-
durende de Koude Oorlog, vooral in 
trek bij potentiële Miss Worlds: vrede, 
of nog beter wereldvrede. Inmiddels 
vindt men dit zó afgezaagd dat deel-
neemsters aan Miss World-verkiezingen 
wordt afgeraden om dit cliché nog lan-
ger op te dissen. Wereldvrede, zo weten 
we inmiddels, gaat er nou eenmaal 
nooit van komen. Liefde misschien nog 
wel, files elke dag opnieuw, maar we-
reldvrede – helaas.

 Ha ai ba ai  ra Mpe taMpeN
Volgt uit dit alles dat er voor mij hele-
maal geen woorden bestaan die mooi 
of lelijk zijn? Nee, all words are equal 
but some are more equal than others. 
Zo heb ik een zwak voor woorden met 
binnenrijm. We hebben het hier over 
woorden als haaibaai, harrewarren, 
hassebassen, hittepetit, hoteldebotel, jok-
kebrok, kissebissen, lanterfanten, lellebel, 
roezemoezen, rollebollen, ruizemuizen, 
slampampen, sufkut, tierelieren, wipkip, 
enzovoort.
 Geen van die woorden is mijn lieve-
lingswoord, ik vind ze allemaal mooi. 
Een lellebel die loopt te trekkebekken 
en te hakketakken – je kunt er mij voor 
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Het mooiste woord van ...



Spaan

Indianen 
Als ik één verschil zou moeten noemen tussen het jaren-vijftig-lezen 

en dat van nu is het, toegespitst op kinderboeken, de huidige ver-
werping van oude spelling en archaïsch taalgebruik. Kinderen heb-

ben geen zin meer in stoffigheid, dus uitgeverijen slaan aan het modernise-
ren. Of omgekeerd, dat weet je nooit.
 Ik was gek op oude spelling. Bij mijn oma’s in Haarlem en in de biblio-
theek vond ik boeken waar de uitgang -s werd gespeld als -sch. In die boe-
ken waren dubbele klinkers in open lettergrepen scheering en inslag. Heer-
lijk was het. De oude geuren bij mijn oma’s, het gelige papier, de flauwe 
schemerlampen, kolenkachels en de dubbele o in droomen schiepen een  
gevoel van warmte dat de centrale verwarming zo pijnlijk ontbeert.
 Het is een sentiment dat door de Haarlemse schrijver Arthur Japin op 
sluwe wijze wordt geëxploiteerd. Eerst schreef hij met De zwarte met het 
witte hart een nieuwe De Artapappa’s, de legendarische jeugdroman van  
J.B. Schuil uit Haarlem uit 1920. Het boek bracht me als kind keer op keer 
aan het huilen. Ik herlas alle boeken van Schuil, de beste kinderboeken-
schrijver van ons taalgebied. Ooit hoorde hij in Indië van een zekere Puk 
het verhaal van de twee zwarte koningskinderen Kwasi Boakije en Kwame 
Poku van de stam der Ashanti’s. Schuil verwerkte het verhaal in De Artapap-
pa’s. Daarin zijn de hoofdpersonen Paul en Bloemfontein, de zoon en een 
neef van een koning bij de “Wilden” in Zuid-Afrika. Eentje ging dood. Dan 
huilde ik. Japin verklaarde, na beschuldigingen van plagiaat, De Artapap-
pa’s een vervelend boek te vinden. Dat zegt hij nu, nadat hij er eerst zijn 
karaoke-versie van heeft gepubliceerd. Dat is flauw.
 Andere jeugdlectuur waaraan ik verslaafd was, ging over indianen. De 
serie over het Comanche-opperhoofd Tecumseh herlas ik even vaak als de 
boeken van Schuil. In de ‘Prisma Juniores’-reeks had je boeken over de Pio-
niers. Dat waren blanken, Duitsers of Nederlanders van oorsprong, die in 
Baltimore een huifkar kochten om in colonne af te reizen naar het Wilde 
Westen. In Oregon aangekomen begonnen ze een ranch. Vaak kwamen ze 
niet aan in Oregon, maar werden ze overvallen door indianen. Hoewel ze 
hun huifkarren dan in een cirkel opstelden en met scherp terugschoten, 
werden ze gespietst en gescalpeerd door Sioux, Apaches of Comanches. 
 Ook hierover heeft Japin een ‘roman’ geschreven: De overgave. Hij is, gek 
genoeg, vóór de indianen, terwijl zij toch wrede roodhuiden waren die je 
met één glaasje vuurwater onder tafel kon drinken.
 Van zijn indianenboek heeft Japin bijna tweehonderdduizend stuks ver-
kocht, en hij won er de NS Publieksprijs mee. Ik pleit voor een herdruk in 
een beperkte oplage in oude spelling en op vergeeld papier.

Henk Spaan
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wakker maken. Een jokkebrok die een 
haaibaai rampetampt, ondanks de pro-
blemen aan zijn rikketik – hij kan op 
mijn grote waardering rekenen. Ie-
mand die tureluurs, nee kierewiet 
wordt van het gekissebis van het 
schorriemorrie en die de hele reuteme-
teut achter zich laat – die heeft na-
tuurlijk volkomen gelijk.
 Ja, ze zijn misschien een beetje 
honneponnig, deze woorden, maar 
wat kan mij dat schelen? Ze maken me 
blij. Ik moest lachen toen ik voor het 
eerst het woord wipkip hoorde, en suf-
kut had op mij hetzelfde effect. Onver-
wacht, grappig en creatief.

Er zijn voor mij geen mooiste woor-
den, ik vind het Nederlands een mooie 
taal. Nog niet eens de mooiste taal om 
naar te luisteren – dat vind ik de Brazi-
liaanse variant van het Portugees – 
maar het Nederlands is nou eenmaal 
mijn moedertaal, de taal die ik het best 
beheers, de taal waarin ik woon.      

Ewoud Sanders is taalcolumnist voor NRC Han-

delsblad en vaste medewerker van Onze Taal. 
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