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Een oud-collega heeft me
weleens gezegd dat hij
haberdashery, het Engel-
se woord voor ‘fournitu-

ren’, zo’n mooi woord vond. “Om-
dat het zo lekker klinkt.” Voor hem
was een mooi woord een prettige
samenstelling van klanken. 

Voor een ander moet een woord
er misschien gewoon mooi uitzien.
Het moet bijvoorbeeld een bepaal-
de parallellie bevatten, zoals het
palindroom oibibio, of het moet
lang zijn, zoals arbeidsongeschikt-
heidsverzekering. Maar een woord
kan ook om andere redenen mooi
zijn: omdat het functioneel is of
omdat het eenduidig is. En dat zijn
precies de kenmerken van mijn
woord: inbellen. Het is al een wat
ouder woord – tegenwoordig inter-
net bijna iedereen via de kabel of
via een snelle ADSL-lijn – maar ik
kan me herinneren dat deze term
mij een paar jaar geleden trof. 
Wirehub! beschreef het destijds zo
op zijn webstek: “Zeker voor thuis-

gebruik, maar ook voor (beperkt)
zakelijk gebruik is het inbellen op
Internet via de gewone telefoonlijn
de meest voorkomende en goed-
koopste manier om toegang te krij-
gen tot het Internet.”

Het eerste bijzondere aspect aan
inbellen is dat het wordt gebruikt
in een omgeving waarin het heel
gebruikelijk is om woorden uit het
Engels over te nemen: de wereld
van computers en telecommunica-
tie. Terwijl woorden als e-mail,
provider en server direct uit het En-
gels afkomstig zijn, is de Engelse
bron in het geval van inbellen
(dial-in of dial-up) zonder pardon
gepasseerd. Dit woord laat zien dat
het Nederlands over voldoende
veerkracht beschikt om mee te
groeien met zijn tijd. Het toont
aan dat onze taal openstaat voor
invloeden van buitenaf en snel
woorden uit een andere taal kan
lenen, maar dat zij deze ook heel
snel kan aanpassen en integreren
in haar eigen systeem.

De tweede reden waarom inbel-
len boven aan mijn lijstje van favo-
riete woorden staat, is dat het pre-
cies aangeeft wat het betekent. De
helderheid van het woord is gele-
gen in het feit dat inbellen bestaat
uit twee bekende componenten,
waarbij bellen de basisbetekenis
weergeeft (‘communicatie via een
telefoon’) en het voorvoegsel in-
als onderscheidend element wordt
gebruikt. Het woord krijgt hier-
door een eenduidige betekenis,
terwijl tegelijkertijd het verband
met opbellen wordt aangegeven.
Een prachtige vondst.

Sommige taalliefhebbers zullen
misschien zeggen dat inbellen een
zwak aftreksel van een Engelse
term is, maar voor mij is het een
modern voorbeeld van het schep-
pend vermogen van onze taal.    �
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Het blijft moeilijk om met mensen in gesprek te
raken. “Jullie spreken liever Engels met een buiten-
lander. Dat is jullie cultuur. Mensen weten ook niet
hoe ze je moeten aanspreken. In de winkel gaan ze
luider praten, in plaats van langzamer en duidelijker.
Vanmiddag moest ik nog tegen de buurjongetjes zeg-
gen dat ze best Nederlands met mij konden spreken.”

Met de taal worstelen
Stuurt Urlings ook weleens mensen weg om een an-
dere reden dan dat ze een Nederlandse man hebben?
“Er was een Russische vrouw die alleen maar negatief
was over alles: het weer, de Nederlandse samenle-
ving, haar echtgenoot. Ze kende niet veel Nederlands,
maar ze kende wel het woord klote. Dat plakte ze
overal aan vast: kloteweer, klotemensen, kloteman. 
Ik heb haar maar gezegd dat ze beter kon gaan.” 

Deisi van der Horst is zelf talenlerares van beroep.
Ze studeerde Spaans in Venezuela en heeft inmiddels
ook in Nederland alweer enkele leerlingen. Wat vindt
zij van de manier waarop Serva Urlings – die sinds
zijn zestiende in het drogisterijwezen werkte en nooit
een talenopleiding deed – zijn conversatielessen aan-
pakt? “Voor mij is hij soms echt een vaderfiguur, 
iemand die zich om je bekommert. Hij weet veel over
de Nederlandse cultuur en over de Nederlandse sa-
menleving, maar tegelijkertijd staat hij open voor 
andere culturen. En hij probeert ons te begrijpen. Hij
is Frans aan het leren, en hij zegt altijd: ‘Als ik op 
vakantie ben, denk ik aan jullie.’ Omdat hij dan net
zo met de taal worstelt als wij hier doen.”               �
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