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De	  klinkerdief	  
	  
Je	  schrijft	  nee	  en	  twee	  en	  dat	  lijkt	  logisch.	  Wij	  hebben	  het	  zo	  geleerd	  en	  wij	  hebben	  het	  zo	  
in	  ons	  hoofd.	  Maar	  dat	  wil	  niet	  zeggen	  dat	  het	  ook	  zo	  zou	  moeten.	  Het	  had	  ook	  ne	  en	  twe	  
kunnen	  zijn.	  In	  dit	  hoofdstuk	  kijken	  we	  met	  een	  Korterlandse	  bril	  naar	  principes	  die	  
achter	  onze	  spelling	  schuilgaan.	  Die	  spelling	  is	  niet	  op	  een	  natuurlijke	  wijze	  tot	  stand	  
gekomen.	  Taalgeleerden	  hebben	  zich	  er	  over	  gebogen	  en	  keuzes	  gemaakt.	  Zij	  baseerden	  
zich	  voor	  een	  belangrijk	  deel	  op	  gebruik	  dat	  zonder	  officiële	  regels	  door	  de	  eeuwen	  heen	  
was	  gegroeid.	  Pas	  in	  de	  19e	  eeuw	  werd	  onze	  spelling	  officieel.	  Honderdvijftig	  jaar	  later	  
vragen	  wij	  ons	  zelden	  af	  of	  deze	  geleerden	  wel	  handige	  of	  goede	  keuzes	  hebben	  
gemaakt.	  Wij	  leren	  spellen	  in	  een	  moeizaam	  en	  langdurig	  proces.	  Hebben	  we	  de	  spelling	  
eenmaal	  onder	  de	  knie,	  dan	  kan	  het	  ons	  niet	  meer	  schelen	  of	  die	  spelling	  wel	  deugt.	  Het	  
is	  zoals	  het	  is	  en	  dus	  verzetten	  we	  ons	  tegen	  elke	  wijziging	  van	  het	  systeem.	  Ook	  als	  we	  
weten	  dat	  het	  spellingsysteem	  aan	  alle	  kanten	  rammelt.	  Dat	  willen	  we	  niet	  horen	  want	  
dan	  is	  een	  deel	  van	  de	  moeite	  die	  we	  hebben	  moeten	  doen	  overbodig	  geweest.	  Wij	  
hebben	  het	  geleerd,	  dan	  kunnen	  anderen	  dat	  toch	  ook.	  
	  

Spelling	  en	  spellingsverandering	  
	  
Van	  een	  afstand	  bezien	  is	  het	  onbegrijpelijk	  dat	  een	  systeem	  als	  onze	  spelling	  zich	  al	  
meer	  dan	  150	  jaar	  handhaaft	  zonder	  dat	  er	  serieuze	  verbeteringen	  in	  worden	  
aangebracht.	  Ik	  zou	  geen	  enkel	  ander	  menselijk	  ontwerp	  kunnen	  bedenken	  dat	  zich	  zo	  
ongestoord	  weet	  te	  handhaven.	  Dat	  kleding	  en	  muziek	  in	  hoog	  tempo	  veranderen	  
vinden	  we	  normaal.	  Maar	  ook	  wetten	  worden	  regelmatig	  aangepast	  aan	  de	  
veranderende	  tijd,	  normen	  voor	  de	  samenleving	  zijn	  voortdurend	  in	  beweging,	  visies	  op	  
erfgoed	  zijn	  bijzonder	  dynamisch,	  en	  ga	  zo	  maar	  door.	  De	  wetenschap	  is	  in	  die	  periode	  
totaal	  anders	  geworden.	  Ook	  de	  spreektaal	  is	  voortdurend	  aan	  verandering	  onderhevig.	  
Maar	  dat	  geldt	  niet	  voor	  de	  regels	  voor	  de	  schrijftaal.	  Er	  wordt	  wel	  eens	  een	  detail	  
gewijzigd	  maar	  elke	  keer	  als	  er	  wordt	  voorgesteld	  iets	  aan	  de	  spelling	  te	  wijzigen,	  barst	  
onmiddellijk	  het	  koor	  der	  reactionairen	  los.	  Veel	  Nederlanders	  hebben	  het	  gevoel	  dat	  er	  
in	  Nederland	  voortdurend	  aan	  de	  spelling	  wordt	  gerommeld,	  maar	  dat	  is	  slechts	  schijn.	  
Hier	  en	  daar	  een	  tussen-‐n,	  maar	  veel	  meer	  dan	  een	  wijziging	  van	  een	  vrij	  onbetekenend	  
detail	  heeft	  het	  voortdurende	  geklets	  over	  spellings-‐verandering	  niet	  opgeleverd.	  Tot	  in	  
de	  krant	  toe	  maken	  we	  ruzie	  over	  de	  vraag	  of	  je	  paardebloem	  of	  paardenbloem	  moet	  
schrijven.	  Maar	  in	  feite	  gebruiken	  wij	  nog	  steeds	  de	  eerste	  wettelijk	  vastgestelde	  en	  
algemeen	  aanvaarde	  spelling	  van	  de	  Leidse	  geleerden	  Jan	  de	  Vries	  en	  Matthias	  de	  Vries	  
uit	  1863.	  
	  
Wij	  gaan	  er	  zelfs	  prat	  op	  als	  wij	  in	  staat	  zijn	  om	  alle	  rariteiten	  van	  onze	  spelling	  te	  
onthouden,	  zoals	  blijkt	  uit	  het	  nogal	  potsierlijke	  schouwspel	  van	  het	  Nationale	  Dictee.	  
Het	  is	  kennelijk	  goed	  zoals	  het	  is,	  ook	  als	  blijkt	  dat	  het	  helemaal	  niet	  goed	  is.	  We	  kunnen	  
natuurlijk	  onze	  snelwegen	  volleggen	  met	  kinderhoofdjes	  omdat	  we	  het	  vroeger	  zo	  
deden	  en	  omdat	  het	  ons	  nationale	  erfgoed	  symboliseert,	  maar	  erg	  handig	  is	  dat	  in	  de	  
huidige	  tijd	  niet.	  En	  dus	  worden	  klinkerwegen	  geasfalteerd.	  We	  houden	  rekening	  met	  
veranderende	  omstandigheden	  en	  passen	  ons	  daaraan	  aan.	  We	  reserveren	  de	  
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kinderkopjes	  voor	  een	  openluchtmuseum	  of	  een	  nostalgische	  achtertuin,	  maar	  
asfalteren	  de	  rest	  van	  ons	  land.	  
	  
Maar	  bij	  de	  spelling	  ligt	  het	  anders.	  Ik	  zal	  een	  voorbeeld	  geven.	  Vroeger	  bestond	  er	  een	  
verschil	  tussen	  de	  ij	  en	  de	  ei	  in	  de	  gesproken	  taal,	  de	  'echte	  taal',	  waar	  de	  spelling	  van	  is	  
afgeleid.	  De	  ij	  komt	  voort	  uit	  een	  i-‐klank	  en	  de	  ei	  niet,	  en	  in	  sommige	  dialecten	  van	  onze	  
taal	  horen	  we	  dat	  verschil	  nog	  steeds.	  Maar	  niet	  meer	  in	  de	  standaardtaal	  waarvoor	  de	  
spelling	  ontworpen	  is.	  Het	  verschil	  tussen	  de	  ei	  en	  de	  ij	  is	  uit	  die	  taal	  verdwenen.	  Is	  het	  
dan	  niet	  verstandig	  om	  het	  verschil	  tussen	  ij	  en	  ei	  ook	  in	  de	  spelling	  te	  laten	  verdwijnen	  
en	  een	  systematische	  keuze	  te	  maken	  voor	  een	  van	  beide/bijde?	  Daar	  is	  veel	  voor	  te	  
zeggen,	  al	  was	  het	  alleen	  al	  de	  efficiëntie	  bij	  het	  leren	  schrijven.	  Als	  die	  eindeloze	  rijtjes	  
op	  het	  bord,	  tegenwoordig	  waarschijnlijk	  op	  het	  smartboard	  of	  digibord,	  om	  het	  verschil	  
tussen	  ij's	  en	  ei's	  in	  je	  hoofd	  te	  prenten.	  Kostbare	  tijd	  geïnvesteerd	  in	  een	  zinloos	  
onderscheid.	  Als	  het	  in	  de	  spreektaal	  niet	  nodig	  is	  om	  ijs	  en	  eis	  te	  onderscheiden,	  komen	  
we	  er	  in	  de	  schrijftaal	  ook	  wel	  uit.	  Als	  het	  alleen	  om	  deze	  twee	  woorden	  zou	  gaan,	  was	  
het	  een	  verwaarloosbaar	  probleem,	  maar	  wij	  hebben	  honderden,	  zo	  niet	  duizenden	  
woorden	  met	  ei	  dan	  wel	  ij	  in	  ons	  hoofd	  zitten	  en	  die	  zijn	  er	  echt	  niet	  vanzelf	  in	  gekomen.	  	  
	  
Wij	  willen	  graag	  dat	  mensen	  die	  naar	  ons	  land	  komen	  en	  hier	  komen	  wonen	  ook	  onze	  
taal	  spreken	  en	  schrijven.	  Inburgering	  heet	  dat.	  Lijkt	  me	  ook	  een	  goed	  plan.	  Maar	  zou	  het	  
dan	  niet	  van	  fatsoen	  getuigen	  als	  wij	  onze	  rommel	  eerst	  een	  beetje	  zouden	  opruimen?	  
Moeten	  mensen	  die	  op	  latere	  leeftijd	  ons	  land	  betreden	  al	  die	  historisch	  gegroeide	  
onregelmatigheden	  van	  ons	  schrijfsysteem	  leren?	  Waarom	  denken	  wij	  dat	  het	  belangrijk	  
is	  dat	  zij	  eis	  en	  ijs	  met	  de	  juiste	  ei/ij	  schrijven?	  	  
	  
Maar	  pas	  op.	  Het	  is	  niet	  verstandig	  om	  zoiets	  voor	  te	  stellen,	  want	  dan	  behoor	  je	  tot	  de	  
taalverloederaars	  en	  wordt	  er	  een	  stortvloed	  aan	  schijnargumenten	  over	  je	  heengestort.	  
Lees	  bijvoorbeeld	  Soep	  lepelen	  met	  een	  vork	  van	  Harry	  Mulisch	  er	  maar	  eens	  op	  na.	  
Vooral	  literaire	  helden	  staan	  hier	  op	  de	  barricaden.	  Zij	  zijn	  bang	  dat	  zij	  beperkt	  worden	  
in	  de	  eeuwigdurende	  roem	  waar	  zij	  recht	  op	  menen	  te	  hebben.	  Zij	  zijn	  bang	  dat	  latere	  
generaties	  hun	  werk	  niet	  meer	  kunnen	  lezen	  vanwege	  de	  veranderde	  spelling.	  Zij	  zijn	  
belanghebbend.	  Maar	  laten	  we	  de	  aanleg	  van	  onze	  snelwegen	  ook	  dwarsbomen	  door	  de	  
klinkerindustrie?	  Bovendien,	  als	  die	  schrijvers	  na	  een	  jaar	  of	  honderd	  nog	  enigszins	  de	  
moeite	  waard	  geacht	  worden,	  dan	  kan	  toch	  ook	  de	  spelling	  van	  hun	  werk	  worden	  
aangepast?	  Zo	  moeilijk	  is	  dat	  niet.	  Of	  zijn	  ze	  zo	  naief	  om	  te	  denken	  dat	  als	  je	  de	  spelling	  
behoudt	  dat	  dan	  de	  taal	  niet	  of	  minder	  verandert.	  	  
	  
Ik	  ga	  in	  dit	  hoofdstuk	  niet	  pleiten	  voor	  spellingsverandering.	  Daar	  ben	  ik	  ook	  helemaal	  
niet	  voor.	  Ik	  zou	  nooit	  lid	  willen	  zijn	  van	  welke	  Vereniging	  voor	  Wetenschappelijke	  
Spelling	  dan	  ook.	  Een	  van	  de	  uitgangspunten	  van	  dit	  boek	  is	  nu	  juist	  dat	  we	  zonder	  
officiële	  regels	  buitengewoon	  goed	  in	  staat	  zijn	  om	  spreektaal	  en	  schrijftaal	  te	  
beheersen.	  Daar	  is	  geen	  commissie	  of	  overheid	  voor	  nodig.	  In	  tegendeel.	  Elke	  
normatieve	  ingreep	  heeft	  een	  negatieve	  invloed	  op	  de	  dynamiek	  van	  het	  taalsysteem.	  
Die	  dynamiek	  is	  nodig	  om	  onze	  taal	  levend	  te	  houden.	  En	  taalveranderingen	  houden	  we	  
toch	  niet	  tegen,	  tenminste	  niet	  voor	  lang.	  Waarom	  doen	  we	  ons	  die	  ellende	  dan	  aan?	  
Waarom	  denken	  we	  dat	  we	  taalnormen	  moeten	  hebben?	  Zijn	  we	  bang	  dat	  het	  anders	  
een	  chaos	  zal	  worden?	  Veruit	  de	  meeste	  talen	  doen	  het	  prima	  zonder.	  Wij	  hebben	  het	  
zonder	  officiële	  spelling	  uitstekend	  gered	  tot	  halverwege	  de	  19e	  eeuw.	  Ook	  onze	  
spreektaal	  kent	  geen	  normatief	  systeem.	  We	  kunnen	  heel	  goed	  zonder	  schoolmeesters	  



	   3	  

met	  rode	  potloden	  die	  d's	  en	  dt's	  zitten	  aan	  te	  strepen.	  Kortom,	  als	  ik	  al	  ergens	  lid	  van	  
zou	  worden,	  dan	  van	  de	  Vereniging	  Tegen	  Een	  Officiële	  Spelling	  Die	  Al	  Helemaal	  Tegen	  
Een	  Wetenschappelijke	  Spelling	  Is,	  maar	  ik	  ben	  bang	  dat	  ik	  het	  enige	  lid	  zou	  zijn	  van	  deze	  
Tegenpartij.	  
	  

Na	  nee	  nu	  
	  
Mijn	  belangstelling	  voor	  spelling	  in	  dit	  en	  het	  volgende	  hoofdstuk	  –	  eerst	  de	  klinkers	  en	  
dan	  de	  medeklinkers	  –	  komt	  niet	  voort	  uit	  een	  wens	  om	  vast	  te	  stellen	  hoe	  het	  moet.	  Dat	  
laat	  ik	  over	  aan	  de	  politiek	  en	  mijn	  collega's	  van	  de	  Nederlandse	  Taalunie,	  die	  er	  
overigens	  de	  afgelopen	  jaren	  een	  behoorlijke	  puinhoop	  van	  hebben	  gemaakt	  –	  ik	  hoef	  u	  
maar	  te	  wijzen	  op	  het	  gedoe	  over	  de	  tussen-‐n.	  Ik	  probeer	  te	  weten	  te	  komen	  hoe	  het	  in	  
elkaar	  zit.	  Als	  het	  op	  het	  eerste	  gezicht	  onlogisch	  is,	  is	  dat	  interessant,	  misschien	  wel	  
interessanter	  dan	  wanneer	  het	  systeem	  direct	  en	  helder	  aan	  de	  oppervlakte	  ligt.	  En	  de	  
invalshoek	  die	  ik	  hier	  kies,	  is	  de	  inkorting.	  Onze	  spelling	  laat	  allerlei	  inkortingen	  zien	  en	  
die	  bieden	  op	  een	  bijzondere	  manier	  inzicht	  in	  het	  taalsysteem	  dat	  achter	  deze	  
spellingsvoorschriften	  schuilgaat.	  
	  
Dus	  terug	  naar	  de	  vraag	  waarom	  we	  eigenlijk	  niet	  ne	  en	  twe	  schrijven.	  En	  waarom	  zo	  
niet	  als	  zoo?	  En	  waarom	  na	  en	  nu	  niet	  als	  naa	  en	  nuu?	  Onze	  spelling	  is	  hier	  onregelmatig	  
regelmatig.	  Het	  is	  ga,	  ka,	  la,	  ma,	  pa,	  ra	  en	  ook	  bijna,	  eega,	  oma,	  opa,	  okra,	  camelia	  
enzovoorts.	  Het	  is	  ook	  do,	  go,	  ho,	  Ko,	  po,	  ro	  en	  makro,	  polio,	  auto,	  pipo.	  En	  naast	  nu	  vinden	  
we	  ook	  mu,	  paraplu,	  cru,	  kukeleku.	  Lange	  klinkers	  aan	  het	  eind	  van	  het	  woord	  schrijven	  
we	  met	  een	  enkel	  klinkerteken.	  Maar	  niet	  midden	  in	  een	  woord.	  We	  schrijven	  tenslotte	  
de	  woorden	  maar,	  muur,	  moor	  en	  meer	  met	  twee	  letters	  voor	  de	  lange	  klinker.	  Aan	  het	  
eind	  van	  het	  woord	  heeft	  onze	  spelling	  het	  Korterlands	  omarmd.	  We	  moeten	  dus	  aan	  het	  
eind	  van	  het	  woord	  dubbele	  klinkers	  ontdubbelen.	  Deze	  ontdubbeling	  staat	  ook	  wel	  
bekend	  als	  de	  klinkerdief.	  De	  ontwerpers	  van	  onze	  spelling	  hadden	  natuurlijk	  kunnen	  
voorstellen	  om	  de	  lange	  klank	  in	  kaas	  altijd	  te	  spellen	  met	  twee	  letters.	  Dan	  hadden	  we	  
nu	  ook	  kaazen	  en	  kaa	  moeten	  schrijven	  of	  Aameeriekaa.	  In	  het	  wetteloze	  tijdperk	  van	  
onze	  spelling	  trof	  je	  dergelijke	  vormingen	  dan	  ook	  volop	  aan.	  Zo	  schreef	  Joost	  van	  den	  
Vondel	  in	  1634:	  
	  
	   Voor	  de	  Leydsche	  weezen	  
	  	  
	   Geen	  armer	  Wees	  op	  aarde	  zwerft,	  
	   Dan	  die	  der	  Weezen	  Vader	  derft;	  
	   Der	  Weezen	  Vader	  derft	  hij	  niet,	  
	  	   Die	  Weezen	  troost	  in	  haar	  verdriet:	  
	  	   Dies	  slaa	  uw	  oogen	  op	  ons	  neêr,	  
	  	   Ons	  aller	  Vader	  troost	  u	  weêr.	  
	  	  
Dat	  wij	  de	  ontdubbelaar	  hebben,	  scheelt	  veel	  werk.	  Bij	  een	  woord	  als	  'Amerika'	  scheelt	  
het	  vier	  letters,	  oftewel	  een	  reductie	  van	  zo'n	  35%.	  Maar	  het	  kost	  even	  tijd	  om	  de	  trucs	  
van	  de	  klinkerdief	  te	  leren	  beheersen.	  Want	  het	  gaat	  niet	  alleen	  om	  het	  eind	  van	  een	  
woord,	  maar	  ook	  midden	  in	  een	  woord	  rooft	  hij	  klinkers.	  Niet	  zomaar,	  willekeurig,	  maar	  
er	  vindt	  een	  min	  of	  meer	  systematische	  klinker-‐plundering	  plaats	  aan	  het	  eind	  van	  
lettergrepen.	  Het	  is	  dus	  oog	  met	  dubbele-‐o	  en	  o-‐gen	  met	  een	  enkele.	  Omdat	  onze	  spelling	  
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gebaseerd	  is	  op	  de	  gedachte	  dat	  elke	  klank	  correspondeert	  met	  een	  vast	  letterteken	  zien	  
we	  hier	  dus	  een	  opvallende	  afwijking:	  de	  klank	  'oo'	  wordt	  geschreven	  als	  oo	  in	  gesloten	  
letttergrepen	  en	  als	  o	  in	  open	  lettergrepen,	  dat	  wil	  zeggen	  aan	  het	  eind	  van	  een	  
lettergreep	  of	  een	  woord.	  Dat	  de	  klinkerdief	  kan	  optreden	  heeft	  met	  onze	  taal	  te	  maken.	  
Wij	  hebben	  geen	  of	  weinig	  woorden	  met	  korte	  klinkers	  aan	  het	  eind	  van	  een	  lettergreep.	  
Als	  we	  veel	  woorden	  met	  een	  korte	  klinker	  aan	  het	  eind	  zouden	  hebben,	  dan	  zou	  het	  
stelen	  van	  een	  klinker	  voor	  veel	  verwarring	  zorgen,	  want	  dan	  zou	  het	  geschreven	  zo	  
staan	  voor	  twee	  woorden,	  het	  zo	  met	  een	  korte	  o	  en	  het	  zo	  met	  een	  lange.	  Kennelijk	  
houden	  lettergrepen	  er	  niet	  van	  om	  te	  eindigen	  met	  een	  korte	  klinker	  en	  dat	  geeft	  de	  
letterdief	  de	  mogelijkheid	  om	  toe	  te	  slaan.	  Je	  zou	  kunnen	  zeggen,	  de	  gelegenheid	  maakt	  
de	  dief.	  	  
	  

Hoe	  zegt	  een	  Japanner	  Amsterdam	  in	  de	  herfst?	  
	  
Een	  woord	  bestaat	  uit	  lettergrepen.	  Lettergrepen	  zijn	  rare	  dingen,	  want	  ze	  betekenen	  
niets	  en	  het	  is	  niet	  echt	  duidelijk	  waar	  ze	  voor	  dienen,	  anders	  dan	  als	  taalkundige	  
eenheid.	  Het	  lijkt	  erop	  dat	  ons	  taalsysteem	  woorden	  wil	  organiseren	  in	  groepjes	  die	  
bestaan	  uit	  een	  klinker,	  de	  kern	  van	  de	  lettergreep,	  door	  taalkundigen	  meestal	  nucleus	  
genoemd,	  vaak	  gevolgd	  door	  één	  of	  meer	  medeklinkers,	  aangeduid	  als	  coda	  en	  
voorafgegaan	  door	  één	  of	  meer	  medeklinkers,	  de	  onset.	  De	  nucleus	  en	  de	  coda	  samen	  
vormen	  de	  rhyme.	  Grofweg	  kunnen	  we	  de	  structuur	  van	  de	  lettergreep	  of	  syllabe	  als	  
volgt	  weergeven:	  
	  
	   	   SYLLABE	  
	  
	   ONSET	   	   RHYME	  
	  
	   	   	   NUCLEUS	   CODA	  
	  
	  Dus	  een	  woord	  als	  herftstorm	  wordt	  onderverdeeld	  in	  de	  lettergrepen	  herfst	  en	  storm	  
die	  als	  volgt	  zijn	  opgebouwd:	  
	  
	   	   herfst	   	   +	   	   storm	  
	  
	   	  	  	  	  	  h	   	  	  	  	  	  	  erfst	   	   	  	  	  	  st	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  orm	  
	  
	   	   e	  	  	  	  	  	  	  	  	  rfst	   	   	   	  	  	  	  	  	  o	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  rm	  
	  
Het	  bijzondere	  is	  dat	  taalgebruikers	  zonder	  duidelijke	  instructies	  in	  staat	  zijn	  om	  de	  
lettergrepen	  in	  een	  woord	  te	  herkennen.	  Op	  de	  basisschool	  doen	  we	  dat	  door	  te	  klappen	  
terwijl	  we	  spreken.	  De	  juf	  vraagt	  dan:	  'hoeveel	  klapjes	  heeft	  dit	  woord?'	  Voorlezen	  met	  
nadruk	  op	  de	  lettergreep	  noemen	  we	  ook	  wel	  scanderen.	  En	  zonder	  lettergrepen	  zouden	  
we	  geen	  poëzie	  kunnen	  lezen	  en	  niet	  kunnen	  zingen,	  want	  de	  lettergreep	  bepaalt	  het	  
metrum.	  Een	  Alexandrijn	  is	  bijvoorbeeld	  een	  versregel	  die	  bestaat	  uit	  zes	  jamben	  en	  een	  
jambe	  is	  een	  versvoet	  die	  bestaat	  uit	  een	  korte,	  relatief	  onbeklemtoonde	  lettergreep,	  
gevolgd	  door	  een	  lange.	  Een	  beroemd	  voorbeeld	  is	  het	  gedicht	  'Van	  de	  zee'	  van	  Willem	  
Kloos	  uit	  1888,	  waarvan	  hieronder	  de	  eerste	  strofe.	  
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	   De	  Zee,	  de	  Zee	  klotst	  voort	  in	  eindeloze	  deining,	  	  
	   De	  Zee,	  waarin	  mijn	  Ziel	  zichzelf	  weerspiegeld	  ziet;	  	  
	   De	  Zee	  is	  als	  mijn	  Ziel	  in	  wezen	  en	  verschijning,	  	  
	   Zij	  is	  een	  levend	  schoon	  en	  kent	  zichzelve	  niet.	  
	  
In	  metrum	  opgeschreven:	  
	  

de	  ZEE,	  de	  ZEE	  klotst	  VOORT	  in	  EINdeLOze	  DEIning,	  	  
	   de	  ZEE,	  waarIN	  mijn	  ZIEL	  zichZELF	  weerSPIEgeld	  ZIET;	  	  
	   de	  ZEE	  is	  ALS	  mijn	  ZIEL	  in	  WEzen	  EN	  verSCHIJning,	  	  
	   zij	  IS	  een	  LEvend	  SCHOON	  en	  KENT	  zichZELve	  NIET.	  
	  
En	  het	  onderscheid	  onset-‐rhyme	  speelt	  een	  hoofdrol	  bij	  Sinterklaasgedichten	  en	  andere	  
rijmelarijen.	  Het	  principe	  voor	  rijmende	  woorden	  is	  dat	  de	  rhyme	  hetzelfde	  is	  en	  de	  
onset	  verschillend,	  zoals	  in	  ziet	  en	  niet	  of,	  bij	  'slepend	  rijm',	  in	  deining	  en	  verschijning	  –	  
los	  van	  de	  ij/ei	  spellingsruis.	  Ook	  in	  dit	  boek	  spelen	  de	  lettergreep	  en	  zijn	  onderdelen	  
een	  belangrijke	  rol.	  We	  zullen	  zien	  dat	  deze	  nogal	  mysterieuze	  taaleenheid	  zeer	  
belangrijk	  is	  in	  het	  Korterlands.	  
	  
Wat	  precies	  een	  lettergreep	  kan	  zijn,	  verschilt	  per	  taal.	  Het	  Nederlands	  kent	  
bijvoorbeeld	  lettergrepen	  met	  een	  complexe	  coda,	  zoals	  rfst	  in	  herfst,	  terwijl	  het	  Japans	  
eigenlijk	  alleen	  open	  lettergrepen	  kent,	  lettergrepen	  zonder	  coda	  of	  met	  een	  lichte	  coda	  
en	  met	  een	  simpele	  onset.	  Zo	  zou	  een	  Japanner	  de	  neiging	  hebben	  om	  Am-‐ster-‐dam	  uit	  te	  
spreken	  als	  [a-‐mu-‐su-‐te-‐ru-‐da-‐mu],	  niet	  omdat	  Japanners	  een	  ander	  spraakorgaan	  
hebben	  dan	  wij,	  maar	  omdat	  zij	  in	  het	  Japans	  niet	  gewend	  zijn	  aan	  gesloten	  lettergrepen	  
met	  een	  harde	  medeklinker	  in	  de	  coda.	  Om	  een	  taal	  als	  het	  Nederlands	  te	  kunnen	  leren	  
moeten	  zij	  eerst	  hun	  lettergreepstructuur	  aanpassen	  aan	  onze	  taal.	  Maar	  ook	  dichterbij	  
gelegen	  talen	  hebben	  zulke	  eigenaardigheden.	  Zo	  zal	  een	  Italiaan	  die	  overdreven	  Italo-‐
Engels	  spreekt,	  vragen	  'You	  readE	  thisE	  bookE?'	  (waarbij	  de	  E	  staat	  voor	  een	  korte,	  
stomme	  e),	  want	  Italianen	  houden	  van	  niet	  erg	  van	  coda's	  aan	  het	  eind	  van	  een	  woord.	  

De	  volle	  coda	  
	  
Voor	  het	  Nederlands	  zijn	  er	  ook	  allerlei	  beperkingen	  op	  de	  bouw	  van	  lettergrepen,	  maar	  
voor	  ons	  verhaal	  over	  de	  letterdiefstal	  is	  de	  volgende	  generalisatie	  belangrijk:	  iedere	  
nucleus	  die	  niet	  door	  een	  coda	  gevolgd	  wordt,	  bestaat	  uit	  een	  lange	  vokaal.	  Oftewel,	  als	  
het	  woord	  niet	  eindigt	  op	  een	  medeklinker	  (in	  de	  coda),	  dan	  is	  de	  klinker	  lang.	  Je	  zou	  
ook	  kunnen	  zeggen	  dat	  een	  lange	  vokaal	  aan	  het	  eind	  van	  een	  lettergreep	  zowel	  de	  
nucleus	  vult	  als	  de	  coda,	  terwijl	  een	  korte	  vokaal	  tot	  de	  nucleus	  beperkt	  blijft.	  Dan	  kent	  
het	  Nederlands	  de	  regel:	  de	  coda	  van	  een	  lettergreep	  moet	  worden	  gevuld.	  Dat	  kan	  door	  
één	  of	  meer	  medeklinkers	  of	  door	  (een	  deel	  van)	  de	  lange	  vokaal,	  maar	  niet	  door	  een	  
korte.	  
	  
	   onset	   nucleus	  	  	  coda	  
	   	  	  	  p	   	  	  	  oo	   	  	  	  	  	  	  rt	   	   poort	   	  
	   	  	  	  p	   	  	  	  oo	   	  	  	  	  	  	  	  t	   	   poot	  
	   	  	  	  p	   	  	  	  o	   	  	  	  	  	  	  	  t	   	   pot	  
	   	  	  	  p	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   oo	   	   po	  
	   	  	  	  p	   	  	  	  o	   	   	   *pò/poh	  
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De	  klinkerdief	  kent	  deze	  regel	  van	  de	  taal	  ook.	  Want	  als	  je	  een	  woord	  als	  zo	  of	  zo-‐mer	  
wilt	  schrijven,	  dan	  staat	  er	  een	  klinker	  aan	  het	  eind	  van	  de	  (eerste)	  lettergreep.	  Het	  is	  
dan	  overbodig	  om	  zoo	  of	  zoomer	  te	  schrijven,	  want	  de	  bovengenoemde	  regel	  vertelt	  ons	  
dat	  een	  klinker	  aan	  het	  eind	  van	  een	  lettergreep	  lang	  moet	  zijn.	  Dat	  geldt	  natuurlijk	  niet	  
voor	  de	  situatie	  waarin	  de	  coda	  gevuld	  wordt	  door	  een	  medeklinker.	  En	  dus	  is	  het	  
verschil	  enkel	  -‐	  dubbel	  letterteken	  functioneel	  in	  pot	  tegenover	  poot.	  We	  hebben	  dus	  te	  
maken	  met	  een	  slimme	  dief	  die	  op	  de	  hoogte	  is	  van	  de	  lettergreepstruktuur	  van	  de	  
gesproken	  taal.	  Hij	  schrijft	  zo	  economisch	  mogelijk.	  Als	  de	  taalregel	  een	  lange	  klank	  
voorspelt,	  dan	  kan	  je	  met	  één	  letterteken	  voor	  een	  lange	  klinker	  volstaan.	  Is	  die	  regel	  
niet	  van	  toepassing,	  dan	  moet	  je	  een	  lange	  vocaal	  met	  twee	  lettertekens	  schrijven.	  
	  

Gott	  ist	  tot	  vs	  God	  is	  dood	  
	  
We	  hadden	  er	  natuurlijk	  ook	  voor	  kunnen	  kiezen	  om	  de	  korte	  o	  met	  een	  ander	  
letterteken	  te	  schrijven	  als/dan	  de	  lange.	  Dat	  is	  bijvoorbeeld	  zo	  in	  het	  Grieks,	  waar	  de	  
korte,	  de	  omikron	  (letterlijk	  'kleine	  o'),	  geschreven	  wordt	  als	  "o"	  en	  de	  lange,	  de	  omega	  
(letterlijk	  'grote	  o'),	  als	  een	  "w".	  Een	  extra	  letter	  in	  het	  alfabet,	  maar	  het	  gedoe	  met	  
verdubbeling	  en	  ontdubbeling	  is	  dan	  niet	  meer	  nodig.	  
	  
We	  hadden	  nog	  een	  andere	  weg	  kunnen	  inslaan.	  Hoewel	  het	  Duits	  verre	  van	  
systematisch	  is	  in	  dit	  opzicht,	  spreken	  we	  woorden	  als	  rot	  uit	  als	  (spreek	  uit:	  root)	  en	  
kunnen	  we	  een	  korte	  aangeven	  door	  een	  dubbele	  medeklinker	  als	  in	  Gott	  (spreek	  uit:	  
got),	  en	  hetzelfde	  in	  Tat	  (taat)/	  en	  statt	  (stat).	  In	  deze	  gevallen	  wordt	  de	  lengte	  van	  de	  
klinker	  bepaald	  door	  de	  vorm	  van	  de	  coda,	  het	  eind	  van	  de	  lettergreep.	  Een	  enkele	  t	  
maakt	  de	  klinker	  lang	  en	  een	  dubbele	  leidt	  tot	  een	  korte	  klinker.	  Ook	  niet	  erg	  handig.	  
Bovendien	  heeft	  het	  Duits	  nog	  een	  ander	  wonderlijk	  kunstje	  voor	  lange	  klinkers	  en	  dat	  
is	  het	  toevoegen	  van	  de	  letter	  h	  als	  in	  fahren	  en	  bohren.	  Zo	  wordt	  de	  coda	  gevuld	  met	  een	  
niet	  uitgesproken	  h	  en	  kan	  de	  enkele	  vocaal	  lang	  worden	  uitgesproken.	  Is	  een	  aardige	  
oplossing	  voor	  open	  lettergrepen,	  maar	  dan	  zou	  de	  bijpassende	  gesloten	  lettergreep	  
zonder	  h	  toekunnen	  en	  zou	  je	  kunnen	  volstaan	  met	  bor	  in	  plaats	  van	  bohr,	  en	  dat	  
compliceert	  de	  spelling	  weer	  op	  een	  andere	  manier.	  Dus	  nu	  hebben	  ze	  in	  Duitsland	  Tor	  
(spreek	  uit:	  toor)	  naast	  Bohr	  (spreek	  uit:	  boor).	  
	  
Merk	  overigens	  op	  dat	  de	  Nederlandse	  h	  precies	  voor	  het	  omgekeerde	  gebruikt	  wordt	  
als	  de	  Duitse,	  namelijk	  om	  een	  korte	  klinker	  aan	  te	  geven.	  Vergelijk	  het	  Nederlandse	  bah	  
met	  het	  Duitse	  nah	  en	  Nederlands	  goh	  met	  Duits	  roh.	  
	  

Goh,	  speel	  je	  go?	  
	  
Alleen	  uitroepen	  (ook	  die	  van	  dieren)	  vormen	  een	  tegenvoorbeeld	  op	  het	  principe	  dat	  
lettergrepen	  niet	  mogen	  eindigen	  op	  een	  korte	  vokaal.	  Waarom	  dat	  zo	  is,	  is	  mij	  niet	  
duidelijk,	  maar	  het	  geldt	  bijvoorbeeld	  voor	  
	  
	   nee	  joh	  
	   goh	  
	   jakkes	  bah	  
	   ah,	  nee	  toch	  
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	   uh,	  ik	  denk	  uh	  dat	  ik	  uh	  ut	  niet	  weet	  uh	  
	   lekker	  puh	  
	   ja	  duh	  (uit	  te	  spreken	  als	  'duhu')	  
	  
Die	  woorden	  schrijf	  je	  dan	  weer	  met	  een	  h	  aan	  het	  eind,	  zonder	  dat	  er	  sprake	  is	  van	  een	  
h	  in	  de	  uitspraak.	  Een	  kunstje	  om	  de	  klinkerdief	  in	  staat	  te	  stellen	  zijn	  werk	  ongestoord	  
en	  onbestraft	  te	  verrichten,	  want	  door	  de	  h	  wordt	  de	  coda	  schijnbaar	  gevuld	  door	  een	  
onhoorbare	  h.	  Daarmee	  worden	  de	  o,	  de	  a	  en	  de	  u	  herkend	  als	  korte	  klinkers	  en	  
daarmee	  ook	  in	  de	  schrijftaal	  tot	  uitzondering	  gemaakt.	  Toch	  is	  ook	  dit	  weer	  niet	  
helemaal	  overeenkomstig	  de	  taalwerkelijkheid,	  want	  vaak	  wordt	  o,	  ja	  geschreven	  als	  oh	  
ja.	  Het	  is	  bijvoorbeeld	  de	  titel	  van	  een	  liedje	  van	  het	  Belgische	  meisjeszanggroepje	  K3	  en	  
de	  dames	  zingen	  heel	  duidelijk	  o,	  ja	  en	  niet	  oh,	  ja.	  Het	  lijkt	  me	  dat	  we	  hier	  moeten	  
spreken	  van	  een	  spelfout.	  
	  

Berevel	  en	  beneveld	  
	  
Tot	  zover	  is	  het	  allemaal	  betrekkelijk	  simpel.	  Maar	  toen	  kwam	  de	  letter	  e.	  Deze	  letter	  
heeft	  het	  probleem	  dat	  hij	  verantwoordelijk	  is	  voor	  drie	  klanken,	  de	  ee	  van	  geen,	  de	  e	  
van	  gen	  en	  de	  stomme-‐e	  van	  ge.	  Gezamenlijk	  in	  het	  woord	  lettergreep	  of	  berevel	  of	  bij	  
een	  zorgvuldige	  uitspraak	  in	  woorden	  als	  verkeren	  en	  vernemen.	  De	  klanken	  [ee]	  en	  de	  
[e]	  zijn	  het	  probleem	  niet.	  Samen	  vormen	  ze	  net	  zo'n	  duo	  als	  de	  [oo]	  en	  de	  [o],	  waarbij	  
de	  korte	  klinker	  e	  vrijwel	  alleen	  in	  gesloten	  lettergrepen	  voorkomt,	  en	  alleen	  in	  
uitzonderlijke	  gevallen	  aan	  het	  eind	  van	  het	  woord	  valt	  aan	  te	  treffen,	  zoals	  in	  uitroepen	  
of	  dierennabootsingen	  als	  hè,	  bè	  of	  mè.	  Grappig	  is	  dat	  we	  nu	  meestal	  niet	  een	  h	  aan	  het	  
eind	  schrijven	  maar	  een	  achteruitleunend	  streepje	  op	  de	  e	  zetten.	  Waarom	  is	  mij	  niet	  
duidelijk.	  Waarom	  niet	  heh,	  beh	  of	  meh?	  	  
	  

	  
	  
Nog	  wonderlijker	  is	  dat	  we	  de	  uitroep	  [hee]	  niet	  als	  hee	  schrijven	  maar	  als	  hé.	  Een	  
dialoog	  als	  "Hee,	  jij	  daar"	  "Heh,	  bedoel	  je	  mij"	  ziet	  er	  raar	  uit,	  maar	  zou	  geheel	  volgens	  de	  
regels	  van	  de	  o,	  de	  u	  en	  de	  a	  zijn.	  
	  
We	  houden	  hierbij	  nog	  even	  geen	  rekening	  met	  het	  feit	  dat	  de	  e	  tegenwoordig	  ook	  heel	  
vaak	  voor	  de	  klank	  [ie]	  staat.	  We	  spreken	  verder	  duidelijk	  herkenbare	  Nederlandse	  
woorden	  als	  e-‐wetenschap,	  e-‐kaart,	  e-‐lezer	  en	  e-‐leren	  meestal	  niet	  uit	  met	  een	  lange	  ee	  
zoals	  de	  plaats	  voor	  het	  streepje	  aan	  het	  begin	  lijkt	  te	  suggereren,	  maar	  met	  een	  ie.	  De	  
reden	  is	  dat	  deze	  woorden	  verwant	  zijn	  aan	  Engelse	  woorden	  als	  e-‐mail	  of	  e-‐reader.	  De	  
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Engelse	  letter	  e	  spreek	  je	  uit	  als	  [ie],	  terwijl	  je	  in	  het	  Engels	  de	  a	  weer	  als	  [ee]	  uitspreekt.	  
Die	  Engelsen	  hebben	  er	  ook	  een	  zootje	  van	  gemaakt.	  
	  
Beginnen	  woorden	  uit	  hetzelfde	  domein	  dan	  weer	  met	  een	  i,	  dan	  spreek	  je	  ze	  weer	  uit	  
met	  de	  tweeklank	  [aai],	  tenminste	  als	  het	  gaat	  om	  producten	  die	  van	  het	  bedrijf	  Apple	  
afkomstig	  zijn:	  iBook,	  iPhone,	  iPad,	  iTunes,	  iStore.	  	  
	  

De	  stomme	  e	  doet	  niet	  mee	  
	  
Het	  echte	  probleem	  bij	  de	  spelling	  van	  de	  e	  is	  de	  uh-‐klank.	  Deze	  klank	  komt	  overal	  voor	  
in	  onbeklemtoonde	  posities,	  aan	  het	  eind	  van	  het	  woord	  einde,	  aan	  het	  eind	  van	  een	  
open	  lettergreep	  be-‐zet	  en	  in	  een	  gesloten	  lettergreep	  hagel.	  Het	  is	  als	  het	  ware	  de	  joker	  
van	  de	  klinkers.	  Hij	  kan	  overal	  voorkomen,	  zelfs	  op	  plaatsen	  waar	  hij	  niet	  wordt	  
geschreven,	  als	  in	  melk	  [mellEk],	  markt	  [marrEkt]	  of	  herfst	  [herrEfst]	  of	  waar	  hij	  anders	  
wordt	  geschreven:	  muziek	  [mEziek]	  of	  moeilijk	  [moeilEk].	  Voor	  het	  schrijven	  van	  deze	  
stomme-‐e	  –	  ook	  wel	  sjwa	  genoemd,	  een	  term	  uit	  het	  Sanskriet,	  een	  verre	  Indo-‐Europese	  
voorouder	  van	  het	  Nederlands,	  ooit	  gesproken	  in	  India	  en	  beschreven	  door	  de	  
taalkundige	  Panini	  enkele	  eeuwen	  voor	  onze	  jaartelling	  –	  gebruiken	  we	  ook	  de	  letter	  'e'.	  
Dat	  levert	  verwarring	  op.	  Om	  in	  dit	  boek	  de	  schwa	  aan	  te	  geven,	  maken	  we	  voortaan	  
gebruik	  van	  een	  omgekeerde	  letter	  e,	  de	  @.	  Het	  geschreven	  woord	  berevel	  –	  [beer@vel]	  
–	  heeft	  alle	  drie	  de	  uitspraakvarianten	  van	  de	  e,	  maar	  zou	  op	  allerlei	  andere	  manieren	  
kunnen	  worden	  uitgesproken:	  [beer@vel]	  vs	  [beer@v@l	  (vgl.	  tekenen),	  [bereev@l]	  (vgl.	  
weget@n)	  of	  [b@reev@l]	  (vgl.	  beneveld).	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bieleveld	  >	  Barneveld	  >	  beneveld	  
	   koppeling	  >	  stommeling	  >	  bommelding,	  	  
	   inkepinkje	  >	  pijpetuitje	  
	   negeren	  >	  bezeren	  >	  leveren	  
	   leveren	  >	  regenen	  >	  negeren	  
	  

	   	  
Vooral	  aan	  het	  eind	  van	  een	  woord	  komt	  de	  stomme-‐e	  veel	  voor.	  Als	  we	  de	  klinkerdief	  
zijn	  gang	  zouden	  laten	  gaan	  bij	  de	  letter	  e,	  net	  als	  bij	  de	  a,	  o	  of	  de	  u,	  dan	  zou	  dat	  veel	  
verwarring	  opleveren,	  vooral	  bij	  kleine	  woordjes,	  zoals	  we	  kunnen	  zien	  bij	  de	  volgende	  
paren:	  

me	  =	   [m@]	  of	  [mee]	  	  
ze	  =	  	   [z@]	  of	  [zee]	  
we	  =	   [w@]	  of	  [wee]	  
je	  =	  	   [j@]	  of	  [jee]	  

	  
Er	  ontstaat	  dan	  ook	  onduidelijkheid	  bij	  het	  uitspreken	  van	  hoog	  frequente,	  geschreven	  
woorden	  als	  de	  en	  te.	  Staat	  er	  nu	  [d@]	  of	  [dee]	  en	  [t@]	  of	  [tee]?	  
	  
Om	  het	  probleem	  met	  de	  letter	  e	  het	  hoofd	  te	  bieden,	  wordt	  de	  diefstal	  van	  de	  e	  
tegengehouden	  aan	  het	  eind	  van	  een	  woord.	  Daardoor	  onderscheiden	  we	  de	  lange	  e	  van	  
de	  andere	  twee,	  de	  korte	  en	  de	  stomme.	  Daarmee	  zijn	  de	  bovengenoemde	  problemen	  
opgelost.	  Het	  strookt	  met	  de	  eerder	  besproken	  economie-‐gedachte:	  als	  je	  met	  één	  
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letterteken	  toekan,	  zet	  er	  dan	  geen	  twee.	  Bij	  de	  o,	  de	  a	  en	  de	  u	  kan	  je	  een	  letter	  weglaten	  
aan	  het	  eind	  van	  een	  lettergreep,	  een	  uitstekende	  Korterlandse	  oplossing,	  maar	  bij	  de	  e	  
gaat	  dat	  niet,	  en	  dus	  moet	  de	  lange	  klinker	  e	  aan	  het	  eind	  van	  een	  woord	  met	  twee	  
lettertekens	  worden	  geschreven.	  
	  
Maar	  heel	  handig	  is	  deze	  oplossing	  toch	  ook	  weer	  niet,	  want	  de	  verwarring	  wordt	  niet	  
veroorzaakt	  door	  de	  lange	  e,	  maar	  doordat	  we	  de	  stomme	  e	  ook	  als	  e	  schrijven.	  Het	  echte	  
probleem	  wordt	  omzeild	  en	  daardoor	  ontstaan	  er	  nieuwe	  problemen,	  want	  slechte	  
heelmeesters	  maken	  stinkende	  wonden.	  
	  

Probleem	  1:	  	  zekering	  of	  zeekering	  
	  
We	  hebben	  de	  klinkerdief	  weggehouden	  van	  het	  einde	  van	  een	  woord	  dat	  eindigt	  op	  een	  
lange	  e-‐vokaal	  en	  we	  schrijven	  dus	  zee	  en	  gedwee.	  Het	  begrip	  ‘woord’	  is	  hier	  alleen	  niet	  
helemaal	  juist.	  Eigenlijk	  gaat	  het	  bij	  deze	  regel	  om	  het	  eind	  van	  een	  morfeem.	  Zo	  spel	  je	  
meedoen	  in	  plaats	  van	  medoen,	  zeeën	  in	  plaats	  van	  zeën	  en	  weeïg	  in	  plaats	  van	  weïg.	  	  
	  
Het	  is	  dus	  nodig	  om	  de	  begrippen	  morfeem	  en	  syllabe/lettergreep	  uit	  elkaar	  te	  halen.	  
Een	  woord	  kan	  worden	  verdeeld	  in	  lettergrepen;	  dat	  zijn,	  zoals	  boven	  beschreven,	  
stukjes	  woord	  die	  gegroepeerd	  zijn	  rond	  een	  klinker,	  los	  van	  de	  betekenis.	  Zo	  bestaat	  
het	  woord	  kanarie	  uit	  drie	  lettergrepen,	  ka,	  na	  en	  rie.	  Een	  morfeem	  is	  daarentegen	  een	  
stukje	  woord	  met	  een	  betekenis.	  Kanarie	  is	  maar	  één	  morfeem,	  want	  het	  vogeltje	  is	  niet	  
opgebouwd	  uit	  de	  betekenissen	  van	  ka,	  na	  en	  rie.	  Het	  woord	  zangvogels	  is	  daarentegen	  
wel	  opgebouwd	  uit	  drie	  stukjes:	  zang,	  vogel	  en	  s,	  die	  samen	  de	  betekenis	  vormen	  van	  
'meer	  dan	  één	  (s)	  vliegend	  beest	  (vogel)	  dat	  fluit	  (zang)'.	  Dat	  woord	  heeft	  dus	  drie	  
morfemen	  (zang-‐vogel-‐s)	  en	  ook	  drie	  lettergrepen	  (zang-‐vo-‐gels),	  maar	  dat	  zijn	  niet	  
dezelfde	  stukjes	  woord.	  We	  kunnen	  nu	  het	  werkterrein	  van	  de	  letterdief	  vastleggen:	  
dubbele	  klinkers	  aan	  het	  eind	  van	  een	  lettergreep,	  met	  uitzondering	  van	  de	  ee	  aan	  het	  
eind	  van	  een	  morfeem	  –	  inclusief	  het	  laatste	  morfeem,	  dat	  tevens	  het	  woordeinde	  
markeert:	  mee-‐doen,	  zee-‐en,	  wee	  en	  jee;	  maar	  hij	  kan	  zijn	  slag	  slaan	  bij	  de	  rest	  van	  de	  
open	  lettergrepen	  met	  een	  lange	  e:	  me-‐ter,	  ze-‐tel,	  we-‐nen	  en	  Je-‐zus.	  
	  
De	  grammatica	  voor	  het	  schrijven	  van	  lange	  klinkers	  is	  dus	  als	  volgt:	   	  
1)	   de	  lange	  klinkers	  e,	  o,	  u	  en	  a	  worden	  met	  een	  dubbele	  letter	  geschreven;	  
2)	   als	  een	  geschreven	  lettergreep	  eindigt	  op	  twee	  gelijke	  letters,	  dan	  wordt	  een	  
	   letter	  weggehaald	  (letterdief);	  
3)	  	   regel	  2	  is	  niet	  van	  toepassing	  op	  de	  e	  als	  de	  e	  aan	  het	  einde	  van	  de	  lettergreep	  ook	  
	   aan	  het	  eind	  van	  een	  morfeem	  staat.	  
	  
Met	  de	  clausule	  in	  3	  hebben	  we	  het	  eerste	  probleem	  opgelost	  en	  kunnen	  we	  het	  verschil	  
tussen	  de	  regen	  die	  valt	  en	  het	  reegen	  dat	  deel	  uitmaakt	  van	  het	  DNA	  van	  een	  hert	  in	  de	  
spelling	  uitdrukken.	  Bij	  het	  tweede	  woord	  is	  ree	  een	  morfeem	  en	  komt	  de	  klinkerdief	  
niet	  in	  aktie.	  Datzelfde	  kunnen	  we	  niet	  doen	  met	  de	  letter	  o,	  want	  regel	  3	  is	  dan	  niet	  van	  
toepassing.	  Zou	  die	  regel	  wel	  voor	  de	  o	  gelden,	  dan	  zouden	  we	  langs	  dezelfde	  weg	  
beogen	  en	  beoogen	  schriftelijk	  uit	  elkaar	  kunnen	  houden,	  waarbij	  het	  eerste	  woord	  een	  
werkwoord	  is	  en	  het	  tweede	  een	  stukje	  DNA	  van	  een	  sprekende	  vogel.	  Hetzelfde	  geldt	  
voor	  de	  onderstaande	  doubletten:	  
	  
	   mega	   	   of	  	   	   meega	  
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	   reproductie	   of	   	   reeproductie	  
	   zekering	   of	  	   	   zeekering	  
	   	  
	   automaat	  	   maar	  niet	  	   autoomaat	  	   (maat	  van	  de	  auto)	  
	   chocolade	  	   maar	  niet	  	   chocoolade	  	   (lade	  voor	  choco)	  
	   natuurgebied	  maar	  niet	  	   naatuurgebied	  (gebied	  om	  na	  te	  turen)	  
	   arabier	  	   maar	  niet	   araabier	  	   (papegaaiendrank)	  
	  

Probleem	  2:	  bedelen	  of	  bedelen	  
	  
Met	  de	  hierboven	  gegeven	  gebruiksaanwijzing	  voor	  de	  letterdief	  zijn	  niet	  alle	  
klinkerproblemen	  verdwenen.	  De	  verwarring	  in	  het	  woord	  bedelen,	  dat	  afhankelijk	  van	  
de	  uitspraak	  twee	  vrijwel	  tegengestelde	  betekenissen	  heeft,	  is	  niet	  weggehaald.	  Hier	  is	  
het	  probleem	  dat	  de	  enkele	  letter	  e	  aan	  het	  eind	  van	  een	  lettergreep	  in	  veel	  gevallen	  nog	  
steeds	  twee	  verschillene	  klanken	  kan	  weergeven,	  de	  ee	  en	  de	  @:	  [bee-‐d@-‐l@n]	  of	  [b@-‐
dee-‐l@n].	  Andere	  paren	  die	  in	  de	  taalkunde	  worden	  gerekend	  tot	  de	  homografen,	  zijn:	  	  

kantelen	  =	  	   [kant@l@n]	  of	  [kanteel@n]	  
bekeren	  =	   [b@keer@n]	  of	  [beek@r@n]	  
legering	  =	   [leeg@ring]	  of	  [l@geering]	  

	  
Ook	  het	  'bommelding'-‐woord	  pijpetuitje	  zou	  je	  tot	  deze	  categorie	  kunnen	  rekenen.	  En	  na	  
kankeren	  duurt	  het	  even	  voordat	  je	  mankeren	  begrijpt.	  De	  enige	  oplossing	  om	  het	  schrift	  
hier	  net	  zo	  eenduidig	  te	  laten	  zijn	  als	  de	  spreektaal	  is	  een	  apart	  letterteken	  voor	  de	  
schwa,	  zoals	  wij	  hier	  de	  @	  gebruiken.	  
	  

Probleem	  3:	  regent	  of	  regent	  
	  
Ook	  kan	  er	  verwarring	  optreden	  tussen	  de	  [@]	  en	  de	  [e]	  in	  gesloten	  lettergrepen.	  Het	  
verschil	  tussen	  regent	  en	  regent	  is	  daar	  een	  mooi	  voorbeeld	  van,	  want	  in	  het	  ene	  geval	  
spreek	  je	  het	  uit	  als	  [r@gent]	  en	  in	  het	  andere	  als	  [reeg@nt].	  We	  zien	  de	  afwisseling	  uit	  
probleem	  2	  in	  de	  eerste	  lettergreep	  en	  het	  [e]-‐[@]	  probleem	  in	  de	  tweede.	  Andere	  
voorbeelden	  van	  dit	  soort	  verwarring	  zijn	  kartel	  en	  appel	  met	  [e]	  of	  [@]	  (hoewel	  een	  
achteroverliggend	  streepje	  op	  de	  e	  in	  dit	  laatste	  geval	  vaak	  het	  onderscheid	  markeert,	  
maar	  waarom	  dan	  ook	  geen	  streepje	  in	  tabel,	  kapel	  of	  kartel?).	  	  
	  
Paren:	  
	   bijtel	  vs	  bijt@l	  
	   beken	  vs	  bek@n	  
	   gerend	  vs	  ger@nd	  
	   toeren	  vs	  toer@n	  
	  
En	  bijna:	  
	   bordes	  vs	  hordes	  
	   kwarttel	  vs	  kwartel	  
	   Ravel	  vs	  rafel	  
	   raket	  vs	  racket	  
	   eicel	  vs	  eikel	  
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ijscobel	  	   	   paraplu	  
loontabel	   	   paranoot	  
notabel	  	   	   parachute	  
parabel	   	   parabel	  	  
	  

	  
Ook	  hier	  lijkt	  het	  niet	  mogelijk	  om	  het	  verschil	  in	  uitspraak	  tussen	  e	  en	  schwa	  anders	  in	  
de	  schrijftaal	  vorm	  te	  geven	  dan	  door	  een	  apart	  teken	  voor	  de	  @.	  
	  

Oplossing?	   he,	  ga	  me	  naar	  ze	  
	  
In	  plaats	  van	  de	  klinkerdief	  een	  uitzondering	  te	  laten	  maken	  voor	  de	  e	  aan	  het	  eind	  van	  
een	  morfeem	  hadden	  we	  ook	  een	  andere	  oplossing	  kunnen	  kiezen	  voor	  het	  e-‐probleem.	  
Er	  is	  een	  mogelijkheid	  om	  de	  letter	  e	  wat	  minder	  stom	  te	  maken.	  We	  zouden	  de	  sjwa	  
anders	  kunnen	  schrijven,	  bijvoorbeeld	  met	  het	  teken	  @.	  Dan	  kan	  de	  letterdief	  
ongestoord	  zijn	  gang	  gaan	  en	  hebben	  we	  naast	  elkaar	  w@	  ('we')	  en	  we	  ('wee'),	  z@	  en	  ze,	  
en	  m@	  en	  me,	  en	  ook	  ze@n	  of	  weïg.	  Dat	  leidt	  eveneens	  tot	  een	  verschil	  tussen	  b@del@n	  
en	  bed@l@n,	  of	  tot	  ber@vel.	  Het	  is	  ev@n	  wenn@n,	  maar	  onze	  spelling	  wordt	  er	  (of	  @r)	  
veel	  bet@r	  door.	  Als	  we	  dan	  nog	  ff	  doorpakken,	  dan	  schrijven	  we	  hé	  ook	  als	  he	  –	  en	  bè	  als	  
beh	  –	  en	  dan	  is	  de	  schrijfwijze	  van	  de	  lange	  e	  gelijk	  gemaakt	  aan	  de	  die	  van	  de	  o,	  de	  a	  en	  
de	  u.	  
	  

Hoe	  schrijf	  je	  een?	  
	  
Het	  zou	  mooi	  zijn	  als	  we	  de	  rare	  ee	  zouden	  kunnen	  weghalen	  aan	  het	  begin	  van	  het	  
woord	  een,	  want	  we	  spreken	  daar	  een	  stomme-‐e	  uit:	  @n	  dus.	  We	  zagen	  hiervoor	  dat	  de	  
letter	  e	  kan	  verwijzen	  naar	  een	  @	  of	  een	  ee	  in	  open	  lettergreep	  (bede),	  en	  naar	  een	  @	  of	  
een	  e	  in	  een	  gesloten	  lettergreep	  (bedde).	  Maar	  de	  geschreven	  ee	  staat	  altijd	  voor	  een	  
lange	  ee	  aan	  het	  eind	  van	  een	  morfeem.	  Behalve	  bij	  een,	  want	  hier	  blijkt	  ook	  de	  dubbele	  
ee	  te	  kunnen	  verwijzen	  naar	  een	  @.	  Het	  is	  een	  uniek	  geval.	  
	  
Zouden	  we	  @n	  ook	  zo	  schrijven,	  dan	  kunnen	  we	  in	  ons	  schrift	  een	  helder	  verschil	  maken	  
tussen	  @n,	  en	  en	  een.	  Dat	  we	  een	  inderdaad	  erkennen	  als	  probleem,	  blijkt	  uit	  het	  feit	  dat	  
we	  dit	  woord	  vaak	  geschreven	  zien	  als	  'n.	  Ik	  weet	  niet	  hoe	  het	  u	  vergaat,	  maar	  zelf	  weet	  
ik	  nooit	  goed	  wanneer	  ik	  het	  woord	  een	  (met	  een	  lange	  ee)	  als	  een	  of	  als	  één	  moet	  
schrijven.	  De	  regels	  zijn	  niet	  erg	  helder,	  bijvoorbeeld:	  	  
	  
	   "In	  vaste	  uitdrukkingen	  als	  een	  van	  de,	  een	  of	  meer	  enzovoort	  blijkt	  voldoende	  uit	  
	   de	  context	  dat	  het	  om	  het	  telwoord	  één	  en	  niet	  om	  het	  lidwoord	  een	  gaat.	  
	   Uitspraaktekens	  zijn	  hier	  dus	  overbodig."	  (Nederlandse	  Taalunie)	  
	  
Dat	  kunnen	  ze	  wel	  zeggen,	  maar	  een	  van	  de	  is	  helemaal	  geen	  vaste	  uitdrukking.	  Het	  gaat	  
hier	  om	  de	  zeer	  productieve	  partitieve	  constructie,	  met	  andere	  voorbeelden	  als	  'enkele	  
van	  mijn	  vrienden'	  of	  'de	  meeste	  van	  mijn	  bezwaren'	  etc.	  etc.	  Bovendien,	  sinds	  wanneer	  
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is	  'overbodigheid'	  een	  criterium	  in	  de	  spelling?	  Laten	  we	  de	  x,	  de	  c	  en	  de	  y	  dan	  maar	  
direct	  bij	  het	  vuil	  zetten.	  	  
	  
Schrijft	  u	  "ik	  heb	  er	  maar	  een"	  of	  "ik	  heb	  er	  maar	  één"?	  Ik	  geef	  de	  voorkeur	  aan	  de	  
laatste,	  maar	  dat	  lijkt	  niet	  in	  overeenstemming	  met	  wat	  de	  Taalunie	  zegt.	  Ze	  zeggen	  daar	  
maar	  wat	  omdat	  ze	  het	  ook	  niet	  weten.	  Dat	  ze	  het	  niet	  weten	  is	  niet	  erg,	  maar	  doe	  dan	  
niet	  net	  alsof.	  Schrijvers	  van	  het	  Nederlands	  gaan	  in	  deze	  kwestie	  af	  op	  hun	  gevoel	  en	  
dan	  blijkt	  dat	  “er	  is	  er	  maar	  één”	  vaak	  voorkomt,	  waarschijnlijk	  vaker	  dan	  “er	  is	  er	  maar	  
een”	  dat	  van	  de	  Taalunie	  had	  gemoeten.	  Wat	  voorbeelden:	  
	  
Er	  is	  er	  maar	  één	  die	  Pep	  écht	  haat	  	   	   	   	   (SPITS)	  
Er	  kan	  er	  maar	  één	  het	  bevel	  voeren	   	   	   	   (Woord.org)	  
Er	  is	  er	  maar	  één	  die	  de	  Libris	  Literatuurprijs	  verdient	   	   (NRC.nl)	  
	  
Daar	  komt	  nog	  bij	  dat	  één	  helemaal	  niet	  altijd	  een	  telwoord	  is.	  Als	  je	  zegt	  "ik	  heb	  een	  
vriendin,	  en	  hij	  heeft	  er	  ook	  één"	  dan	  betekent	  het	  tweede	  deel	  niet	  dat	  hij	  één	  vriendin	  
heeft,	  maar	  dat	  hij	  ook	  een	  vriendin	  heeft.	  Of	  als	  je	  zegt	  “hij	  heeft	  een	  grote	  mond	  en	  ik	  
heb	  er	  ook	  één”,	  dan	  bedoel	  je	  niet	  te	  zeggen	  dat	  ik	  één	  grote	  mond	  heb,	  want	  dat	  lijkt	  
zinloze	  informatie.	  Hier	  lijkt	  één	  een	  onbepaald	  lidwoord	  dat	  verschijnt	  omdat	  @n	  niet	  
aan	  het	  eind	  van	  de	  zin	  kan	  staan.	  Er	  is	  nog	  veel	  dat	  we	  niet	  weten	  en	  dus	  nog	  veel	  te	  
onderzoeken,	  maar	  duidelijk	  is	  wel	  dat	  het	  schrijven	  van	  het	  woord	  @n	  als	  een	  niet	  erg	  
handig	  is.	  
	  
Qua	  uitspraak	  bestaat	  er	  geen	  verschil	  tussen	  ik	  schrijf	  'n	  brief	  en	  ik	  schrijf	  een	  brief.	  In	  
het	  eerste	  geval	  proberen	  we	  de	  rare	  spelling	  van	  een	  weg	  te	  werken	  met	  een	  
verkortings-‐komma	  of	  apostrof	  (zie	  hoofdstuk	  x).	  Nu	  zouden	  sommige	  liefhebbers	  van	  
onze	  spelling	  kunnen	  tegenwerpen	  dat	  @n	  eigenlijk	  de	  onbeklemtoonde	  vorm	  is	  van	  één,	  
maar	  ook	  dat	  is	  niet	  een	  goede	  ondersteuning	  van	  de	  huidige	  praktijk.	  Het	  woord	  een	  
(@n)	  komt	  op	  heel	  wat	  wonderlijke	  plaatsen	  voor	  zonder	  dat	  het	  als	  één	  kan	  worden	  
uitgesproken,	  zoals	  in	  de	  volgende	  voorbeelden.	  
	  
	   wat	  een	  rare	  letters	  heeft	  onze	  taal	  
	   een	  kanjer	  van	  een	  schrijffout	  
	   wat	  voor	  een	  letter	  is	  dat?	  
	   dat	  is	  een	  stomme	  e	  
	  
En	  soms	  levert	  het	  vooral	  verwarring	  op	  als	  we	  een	  zouden	  uitspreken	  als	  één.	  
	  
	   ik	  heb	  een	  lieve	  vrouw	  
	   ik	  heb	  een	  tweede	  vrouw	  
	   ik	  ben	  een	  trouwe	  echtgenoot	  
	   ik	  ben	  een	  god	  in	  het	  diepst	  van	  mijn	  gedachten	  
	  
Hoe	  je	  het	  ook	  bekijkt,	  het	  feit	  dat	  we	  een	  van	  onze	  meest	  gebruikte	  woorden	  op	  een	  
onregelmatige	  manier	  spellen,	  blijft	  een	  wonderlijke	  ongerijmdheid	  in	  het	  
spellingssysteem.	  In	  het	  Engels	  hebben	  ze	  het	  verschil	  tussen	  het	  telwoord	  1	  en	  het	  
onbepaald	  lidwoord	  voor	  het	  enkelvoud	  op	  een	  verstandige	  wijze	  uit	  elkaar	  gehaald:	  one	  
and	  a.	  Maar	  in	  het	  Duits	  is	  de	  verwarring	  nog	  duidelijker	  aanwezig,	  want	  zelfs	  in	  de	  
spreektaal	  is	  er	  nauwelijks	  verschil:	  ein(e/s)	  en	  ein(e),	  net	  als	  in	  het	  Frans:	  un(e)	  en	  
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un(e).	  Het	  Nederlands	  heeft	  net	  als	  het	  Engels	  een	  duidelijk	  verschil	  in	  de	  (spreek)taal:	  
één	  tegenover	  @n,	  maar	  dan	  maken	  we	  van	  dat	  verschil	  weer	  een	  onelegant	  rommeltje	  
in	  de	  schrijftaal.	  Ik	  begrijp	  het	  probleem	  wel.	  Als	  we	  de	  schwa	  niet	  van	  een	  eigen	  
letterteken	  willen	  voorzien,	  dan	  zijn	  er	  maar	  twee	  schrijfwijzen	  voor	  drie	  hoogfrequente	  
woorden.	  Maar	  waarom	  dan	  deze	  oplossing	  en	  niet	  bijvoorbeeld	  en,	  een	  en	  èn?	  Of	  nog	  
beter:	  'n,	  een	  en	  en?	  Maar	  dat	  blijven	  trucjes	  met	  tekentjes.	  De	  echte	  oplossing	  zit	  'm	  
natuurlijk	  in	  het	  toevoegen	  van	  een	  eigen	  letterteken	  voor	  de	  schwa.	  
	  
Is	  dit	  dan	  een	  (@n)	  pleidooi	  voor	  spellingsverandering?	  Welnee.	  Wat	  ik	  in	  dit	  hoofdstuk	  
heb	  laten	  zien	  is	  hoe	  de	  letterdief	  ons	  in	  problemen	  heeft	  gebracht,	  vooral	  omdat	  de	  
letter	  e	  correspondeert	  met	  drie	  klanken.	  Dat	  heeft	  geleid	  tot	  een	  rommelig	  systeem.	  Dat	  
is	  helemaal	  niet	  erg.	  We	  kunnen	  heel	  goed	  tegen	  rommelige	  systemen,	  maar	  laat	  
niemand	  geleerd	  doen	  over	  de	  schoonheid	  van	  ons	  spellingssysteem,	  want	  het	  is	  in	  veel	  
opzichten	  niet	  meer	  dan	  een	  verzameling	  betrekkelijk	  willekeurige	  en	  weinig	  elegante	  
afspraken	  die	  uiteindelijk	  teruggaan	  tot	  eigenschappen	  van	  het	  nog	  onvoldoende	  
begrepen	  taalsysteem.	  Maar	  voor	  mij	  is	  het	  natuurlijk	  prachtig	  dat	  de	  spelling	  een	  zootje	  
is,	  want	  dat	  geeft	  me	  een	  mooi	  excuus	  om	  u	  te	  laten	  zien	  hoe	  fraai	  ons	  taalsysteem	  
werkt.	  
	  
	  


