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A. Spelling
1.  c. amendement
2.  c. bordeauxrood
3.  b. klarinetkwintet
B.  Woordenschat
1.  c. verschrikkelijk
2.  b.  angst niet gespierd genoeg 

te zijn
3.  c. meditatief zingen

ANTWOORDEN TAALTEST (zie pagina 17)

C.  Zoek de fouten
1.  Zuid-Limburgse, laat-zes-

tiende-eeuwse, gehuisvest, 
biënnale (tweejaarlijkse 
schrappen, want dat is 
dubbelop) 

2.  freules, kleinodiën
D.  Extra
De strepen heten keper.

V ier jaar geleden dacht ik 
voor het eerst dat ik een 
taalverandering zag aan-

komen. Begin !"#! spraken de 
meeste mensen dat jaartal welis-
waar nog uit als ‘tweeduizend-
twaalf ’, maar er waren genoeg 
tekenen dat dit vlak erna wel-
eens zou kunnen omslaan, en  
dat de mensen ‘twintigtwaalf ’ 
zouden gaan zeggen.
 Die uitspraak volgt immers het 
model uit de vorige eeuw, toen 
we #$#! ook niet uitspraken als 
‘negentienhonderdtwaalf ’ (als 
een gewoon getal dus) maar als 

‘negentientwaalf ’. Dus waarom 
zouden we zoiets niet ook doen 
met !"#!?
 In het Engels leek die verande-
ring bovendien al een tijdje gaan-
de, en ik dacht toen dat de Olym-
pische Spelen in Londen en de 
Amerikaanse presidentsverkiezin-
gen van dat jaar ons weleens een 
duwtje in de rug zouden kunnen 
geven. Bij de verslaggeving over 
beide evenementen werd regel-
matig gerept van ‘twenty twelve’ 
en dat zou dus via de tv voortdu-
rend over ons worden uitgestort. 

Hipheid
Inmiddels is het !"#% en de ver-
wachte doorbraak is er nog steeds 
niet. In het Engels is het gebruik 
van twenty geloof ik al wat verder 
opgekomen, maar wij blijven nog 
achter. Je vindt via Google wel 
wat treffers voor twintigzestien, 
maar ik hoor het nooit iemand 
zeggen. Zelfs mijn nichtje in de 
brugklas vindt het stom, en wie 
mijn nichtje niet mee heeft, heeft 
de taal nog niet veranderd (de 
wet van Van Oostendorp).
 De enige die het woord wel 
signaleert, is de fotostripblogger 
Ype Driessen – dezelfde die ook 
een rubriek heeft in Onze Taal. 
Aan het begin van het jaar meld-
de hij op zijn website dat het  
“ineens heel erg hip was” om 
‘twintigzestien’ te zeggen.
 Driessen heeft vast meer ver-
stand van hipheid dan ik. Boven-
dien komen er dit jaar wéér 
Olympische Spelen en Ameri-
kaanse presidentsverkiezingen 
aan, dus we hebben genoeg gele-

genheid om ons weer te laten 
overspoelen door de Engelse uit-
drukkingen. Ik zie het weer zitten. 

Ironisch
We zullen ook voor het Neder-
lands dit jaar eindelijk de logica 
omarmen van ‘na negentien volgt 
twintig’. De taaladviseurs zullen er 
over twee jaar over vergaderen en 
concluderen dat er niets tegen 
deze uitspraakvorm is. Vervolgens 
kent de nieuwe vorm in enkele ja-
ren tijd een heel snelle versprei-
ding. Men zal deze opgang rond 
!"!" toeschrijven aan de sociale 
media, aan het gebrekkige reken-
onderwijs, aan de Nederlandse 
Taalunie en allerlei andere bron-
nen van taalkwaad. De kwestie 
wordt rond !"!& een officieel er-
kende taalergernis waarmee je 
goede sier kunt maken op feestjes 
(‘Ik zeg nog gewoon ‘tweeduizend-
vijfentwintig’, zoals het hoort!’). 
 Over veertig jaar zul je op inter-
net nog een paar verstokte bejaar-
den vinden die zich ergeren aan 
deze onlogische, vage, overdreven, 
slordige, anglicistische uitspraak, 
die tegen die tijd dan door ieder-
een gebruikt wordt. Dan vindt op 
zeker moment iemand dit stukje 
terug in de archieven van Onze 
Taal en zal men concluderen dat 
het allemaal mijn schuld is. Want 
ik zag het aankomen en schreef  
er alleen een ironisch stukje over, 
zonder er iets aan te doen.   <

Marc van Oostendorp schrijft bijna iede-

re dag over taal op het weblog Neder-L. 

Dit stukje verscheen daar in andere 

vorm ook.

‘Twintigzestien’
We noemen 1916 ‘negentien-
zestien’, maar 2016 splitsen 
we niet vanzelf op in twee 
van die tientallen. Dat zal snel 
veranderen. 

Trouwe leden

Wie lid wordt van een vereniging of abonnee van een tijdschrift 
krijgt vaak een welkomstcadeau. Maar zouden ook trouwe leden 
niet af en toe zo moeten worden beloond? Ja, vinden wij.
 Daarom verloot Onze Taal elke maand tien taalboeken onder 
de vaste leden. Iedereen die meerdere jaren lid is van Onze Taal, 
loot mee. Deze maand vielen in de prijzen: M. Bader-Schoth,  
G.H. ten Bulte, R. Geladi, D. Govaerts, J. Stassar, C. Suykerbuyk-
van Zunderd, H.J.A.M. Terwisse, Th.J. Veldman, A. van der Waal 
en F. Westra. 
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