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H E T  M O O I S T E
W O O R D  VA N  . . .
NANNIE KUIPER

A ls kind ving ik veel woorden op waarvan
ik de betekenis niet begreep. Vooral als
volwassenen met elkaar aan het praten
waren en ik flarden van verhalen hoorde.

Vaak interesseerden mij die woorden niet, omdat ik te
veel in mijn eigen spel verdiept was. Soms maakten
onbekende woorden mij wel nieuwsgierig. Dan vroeg
ik ernaar, of probeerde zelf te ontdekken wat ermee
bedoeld werd. “Wat is dat: ‘plantaardig’? Is dat aardig
voor planten?” Dat was ik wel, want ik zorgde goed
voor mijn eigen tuintje. Zelfs mijn hond mocht de
planten niet vertrappen.

Op een dag bleef er op een aangename manier een
vreemd woord in mijn geheugen hangen, zonder dat
ik de behoefte kreeg er iets over aan de weet te
komen: kwispedoor. Dat klonk lief, als je het vragend
op een iets hogere toon riep: ‘Kwispedoor, kwispe-
door’. Mijn hond begreep meteen wat ermee bedoeld
werd. Zijn staart begon te zwaaien. Ik knuffelde hem
om zo veel respons. ‘Ja, kwispel jij maar door!’ En zo
was het mooiste koosnaampje geboren. En het werkte
altijd.

Behalve met de liefste hond van de wereld speelde
ik ook met andere kinderen. Met mijn beste vriendin
ging ik weleens naar haar grootouders. De stoel van
grootvader stond aan de ene kant van de kachel, die
van grootmoeder aan de andere kant met een naai-
mand ernaast. Vooral de zilverkleurige vingerhoeden
hadden onze aandacht. “Zullen we vingerhoedver-
stoppertje doen?”, stelde mijn vriendin voor. Omdat
zij het bekendst was met de geheimste plekjes in de
kamer, won ze bijna alle spelletjes. Toen ik een keer
aan de beurt was om de vingerhoed te verstoppen,
zag ik opeens een prachtig plekje. Achter de stoel van
grootvader, in het donkerste hoekje van de kamer,
stond een bruin potje. Ongemerkt liet ik de vinger-
hoed erin glijden. Hoe mijn vriendin ook zocht, hij
bleef onvindbaar. “Ik geef het op!”, zei ze teleurge-
steld. “Pak jij hem maar!” Triomfantelijk stak ik mijn
hand in ... de drabberige smurrie van grootvaders uit-
gespuugde pruimtabak. Natuurlijk had mijn vriendin
daar niet gezocht. Zij wist immers dat het een spuug-
pot was.

Jaren later, toen mijn hond allang dood was, heb
ik pas begrepen dat kwispedoor ‘spuugpot’ betekent.
En zo kreeg het mooiste woord uit mijn herinnering
de vieste bijsmaak.                                                   �
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Waarom wordt voor de beschrijving van
bureaucratische processen zo vaak ge-
bruikgemaakt van metaforen uit het ver-
keer? Om betrokkenen, die weten hoe

traag en moeizaam dit soort processen doorgaans verlopen,
toch nog een beetje een gevoel van actie en dynamiek te
geven, is mijn persoonlijke theorie. Groen licht, rood licht,
kort door de bocht, meersporenbeleid, gepasseerd station: er
beweegt hooguit wat papier, en toch roept het een beeld op
van het Rottepolderplein tijdens de ochtendspits.

Maar ja, iederéén heeft tegenwoordig een auto, en
meestal sta je ermee in de file, dus wie werkelijk dynamisch
wil overkomen, stapt voor zijn beeldspraak over naar het
vliegverkeer. We kenden reeds de ‘doorstart’ en sinds enige
tijd, misschien is het u opgevallen, hebben managers en 
politici het over: ‘op de grond’.

“Het is natuurlijk wel van belang om een goed beeld te
hebben van hoe zoiets op de grond wordt ervaren”, zegt 
minister Remkes dan, over iets met de rampenbestrijding.
Vroeger heette dat ‘op de werkvloer’.

De werkvloer is de begane grond, waar het echte werk
gebeurt, met zware machines, en dan heb je het bestuurs-
niveau, een ijlere luchtlaag, daarboven, waar slechts woor-
den en papier verplaatst worden.

Dat vloer vervangen werd door grond suggereert dat de
manager nog verder is opgestegen, dat hij ergens hoog in de
lucht zweeft en zich zo nu en dan afvraagt hoe het ‘op de
grond’ gaat. ‘On the ground’, zeggen Amerikaanse ma-
nagers. Het komt uit het leger, vermoed ik, waar militaire
operaties steeds vaker worden geleid op basis van live satel-
lietbeelden – denk aan de film Black Hawk Down. Je over-
ziet het hele gebied, de gebouwen, de voertuigen, kleine,
bewegende figuurtjes, maar de vraag is: hoe is het op de
grond?

De nieuwste vliegmetafoor is landen. Managers, bestuur-
ders en politici zijn bezig met de ‘landing’. Al zwevend in de
lucht hebben zij iets bedacht, iets voor op de grond, en dat
moet dus ‘landen’, liefst veilig natuurlijk. “Die hele herzie-
ning van de zorg is nog niet geland,” zegt Robin Linschoten
in Buitenhof, “dus laten we dat eerst maar eens afwachten.”

De vraag is hoe managers die deze uitdrukking gebrui-
ken, haar precies bedoelen. Over welk type landing hebben
zij het? Is de manager de piloot en gaat hij zelf de kist aan
de grond zetten, of blijft hij boven en dropt hij iets uit het
vrachtluik, om nieuwsgierig omlaag te turen hoe het landt?
Vervolgens pakt hij de radio en maakt verbinding met bene-
den.

‘Zag er een beetje rommelig uit jongens, van hieruit ge-
zien. Hoe is het op de grond?’

‘Een puinhoop meneer.’
‘Oké, hou vol. Ik gooi zo een oplossing naar beneden.’
Als de landing van zijn nieuwe zorgstelsel mislukt, heeft

minister Hoogervorst gezegd, dan stapt hij op. Ook voor
hem is ‘landen’ dus meer iets wat gebeurt dan iets wat hij
zelf doet. Voor een piloot die de landing van een jumbo 
verprutst, vált meestal weinig meer op te stappen.            �


