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GROTE RESPONS

In de dagen en weken na het startartikel in De Morgen4 hielden de

Vlaamse media de aandacht voor de VCV-wedstrijd goed gaande.

Alle Vlaamse kranten, Metro, het VTM-journaal, KETNET, Radio 1, 2

en Klara, Studio Brussel, Radio Brussel FM, Radio Contact, de

tijdschriften Libelle, Maks, Joepie en ook tal van erfgoed-

verenigingen en andere instanties of personen (KAJ, Klasse, bart-

caron.be, …) riepen hun publiek op om het ideale woord per mail

of brief in te sturen. Het gevolg was een niet-aflatende stroom

inzendingen uit alle Vlaamse regio’s. Voor een twintigtal school-

klassen van het lager en het secundair onderwijs werd de woord-

zoektocht een heuse lesopdracht.5 Enig – in beide betekenissen

van het woord – was de inzending van de 3e kleuterklas van het

BSGO ‘De Keimolen’ uit Kruishoutem. Meester Stephan De Smeyter

laat zijn 13 kapoenen regelmatig een opvallende krantenfoto

kiezen en dan praten ze daar samen over. Begin oktober kozen de

kleuters voor het hebbedingartikel in Het Laatste Nieuws en de kleu-

terbrainstorm die volgde, leverde een inzending met 14 woorden op.

Opvallend veel jongeren en jongvolwassenen voelden zich aan-

gesproken door onze oproep, maar ook de Vlaamse senioren blij-

ken nog taalcreatief. Zo mailde (!) bijvoorbeeld de 84-jarige Albert

Thomassen als verantwoording voor zijn woordvondst sjèrgreem

een heel jeugdverhaal in zijn Opglabbeeks dialect. En hij was lang

niet de enige die niet koudweg één of enkele woorden instuurde,

maar ook motiverende duiding erbij of het verhaal erachter gaf.

VELEN ZIJN GEROEPEN …

Toen we op 1/11 de deelnametermijn afsloten, hadden meer dan

600 inzenders (90 % via e-mail) meer dan 1.000 verschillende

woordsuggesties ingezonden. Veel deelnemers benaderden de

kwestie vooral technisch-rationeel en haalden hun inspiratie uit

het feit dat er vaak sleutels aangehangen worden of uit het

gegeven dat de lus doorgaans om de hals (nek) gedragen wordt.

Samenstellingen met sleutel, hals, nek, hanger, (aan)hang- komen

dan ook in alle mogelijke combinaties voor op de meer-dan-

duizendlijst6. De juryleden gingen echter eenparig op zoek naar

een originelere benaming. En die waren er ook in talrijke getale.

Opvallend (maar niet genoeg) was bijvoorbeeld de omkeer-

suggestie van Jos Reymen uit Hasselt: draynal.

Onze motivatie bij de oproep om nu een eigen naam te bedenken,

vooraleer het Engelse woord de kans krijgt om zich ook in ons taal-

gebied breed te maken, leidde hier en daar tot merkwaardige

gevolgen. Enerzijds waren er inzenders – vooral jongeren – die zich

aan dat pleidooi niet stoorden en als alternatief toch een

Angelsaksisch geïnspireerd woord instuurden. Voorbeelden zijn:

handy, hangaround, key-keeper, lifeline, neck-attrack, safestring, …

Het andere uiterste vormden inzenders die hun inspiratie uit het

Latijn haalden en voorstellen deden als: lentum, servincula of lijnde,

afgeleid van het Latijnse linteum.

Heel wat deelnemers – maar nu meer van middelbare leeftijd en

ouder – entten hun woordvondst op bestaande dialectwoorden

uit hun gemeente of regio. Een terugkerende vergelijking daarbij is

die van het houwtouw met de leidkoord voor het vee. Zo werden

de dialectwoorden tuijer (Herman Van Hoof – Mol), teiër (Rik

Maurissen – Bilzen), kerdiel (Roel Goossens – Opglabbeek), loenj

(Jos Meuris - regio Alken-Wellen-Kortessem), tènglès van tèng

(tijding, mare, bericht) en lès (leiband)  (Paul Luyckx - Tienen) als te

recycleren benamingen voor het houwtouw voorgesteld.

Voor andere deelnemers vormden de klankkleur en het welluidende

van de nieuwe naam dan weer de belangrijkste criteria. Het

DRAAGT U OOK EEN HOUWTOUW?
Of een koesterkoord, kliklint,

verlies-me-nietje, …

Terwijl anderen zoektochten organiseerden naar ‘het mooiste woord’1,

probeerde het VCV de voorbije maanden om een semantisch gat in het

AN te dichten: welk woord zouden we in Vlaanderen met z’n allen kunnen

en willen gebruiken ter aanduiding van het populaire omhanglint dat in

het Engels lanyard heet? Daarover ging de hebbedingwedstrijd die we

einde augustus lanceerden. Vlaanderen is met een zekere gretigheid op

het aanbod ingegaan om bij gebrek aan een algemeen gangbaar woord

voor dit ‘ding’er zelf een te creëren.2 En daardoor weten we ’t nu:een ‘houw-

touw’, zo zal de lanyard voortaan in Vlaanderen genoemd worden.3 Het

verslag van de wedstrijd.

[ Rob Belemans ]
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wemelt in de lijst met inzendingen dan ook van de alliteraties en

andere rijmvormen, met voorbeelden als: biezebaazelaere, bingel-

bengel, ingdanger, hipzip, kringling, ritselfritsel, enz. Hier en daar ging

iemand op zoek naar een bruikbare afkorting of een letterwoord,

met resultaten als 4-capt’in-1, h.e.l.d., ha(ls)ha(nger), enz. Ook het

omgekeerde komt voor: inzenders die mikten op de langste

bijdrage en woorden verzonnen zoals: eddegezienwattakikemkoër

of hang-het-rond-je-nek-hanger.

HET VERDICT

Deze rijke verscheidenheid aan inzendingen en hun groot aantal

maakten het niet zo eenvoudig om tot een wedstrijduitslag te

komen.Vooreerst werd een jury samengesteld met vertegenwoor-

digers uit de taalwetenschap (4 universiteitsdocenten Nederlands:

Joop Van der Horst (KULeuven), Reinhild Vandekerckhove (UA),

Jacques Van Keymeulen (UGent) en Sera De Vriendt (VUBrussel)),

de jongerencultuur (KAJ-nationaal en klas 1D van de middelbare

afdeling van het Paridaens-Instituut te Leuven), de mediawereld

(Martine Tanghe en Axl Peleman) en de sector volkscultuur (Alfons

Dierickx, voorzitter van Heemkunde Vlaanderen). Voormalig cul-

tuurminister en levenslang taalminnaar Paul Van Grembergen

werd bereid gevonden om als juryvoorzitter te fungeren. Hun oor-

deel werd in een eerste juryronde aangevuld met de opinie van

ruim 200 (semi-)professionele medewerkers van cultuurcentra, erf-

goedcellen, musea, archieven, erfgoedinstellingen en -verenigin-

gen. Zij beoordeelden echter enkel de inzendingen uit hun pro-

vincie. Na die eerste stemronde bleef er per provincie en voor de

categorie ‘algemeen’ telkens één favoriet woord over: houwtouw –

bengellint – hebbehanger – verlies-me-nietje – kliklint – koesterkoord.

Opvallend was dat vier van die zes woorden telkens door meer dan

één inzender werden bedacht. Het verlies-me-niet(je) werd zelfs

door 11 verschillende deelnemers ingezonden. Die shortlist van zes

woorden werd vervolgens opnieuw aan de jury voorgelegd, die

het verdict velde. De juryleden hadden elk zo hun criteria bij het

maken van de finale keuze. Zonder in details te treden of het

geheim van de ‘beraadslaging’ te schenden, kunnen we u wel

geruststellen: als optelsom van de diverse meningen wilde de jury

vooral een woord kiezen dat én goed beschrijft waar het ding voor

dient én goed in de mond ligt én mooi klinkt én makkelijk in het

geheugen blijft hangen; kortom: het ideale woord. ’t Was nipt,

maar uiteindelijk kwam het woord houwtouw – ja, mét die infor-

mele/Zuidnederlandse w - als winnaar uit de bus.

Op woensdag 22 december nodigden we de 25 inzenders van één

van de zes genomineerde woorden, de juryleden en de pers uit

voor de bekendmaking van deze uitslag. De plaats van het

gebeuren was enigszins symbolisch: het gebouw van de

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te

Gent (cf. www.kantl.be). Naast felicitaties door Paul Van

Grembergen namen de winnaars daar ook hun exclusieve prijs in

ontvangst: een houwtouw met daarop de zes genomineerde

woorden broederlijk naast elkaar. Als u straks vanaf de eerste

lentedagen iemand met dit exclusieve houwtouw om de nek ziet

paraderen, laat dan alstublieft via een bescheiden knikje, een

opgestoken hand of een uitbundige ‘proficiat’ blijken dat u uw

meerdere inzake taalcreativiteit (h)erkent. �

POPULAIRE CULTUUR

1 Tot mooiste Duitse woord werd Habseligkeiten geproclameerd (www.deutscher-

sprachrat.de), terwijl Engelstaligen van over de hele wereld het woord mother

nomineerden. Onze noorderburen kozen als mooiste standaardtaalwoord ener-

zijds voor desalniettemin (www.onzetaal.nl) en anderzijds voor liefde (www.radio-

veronica.nl). De Friezen en de Nederlands-Limburgers (http://taalunieversum.

org/nieuws/842) zijn, net als bij ons Radio 1 (De Nieuwe Wereld en Neon) bij het

afsluiten van de redactie van dit nummer nog volop bezig met hun wedstrijd

voor het mooiste woord

2 Wie belangstelling heeft voor meer van dergelijke zoektochten naar een passend

nieuw Nederlands woord, die vindt op de website Neoterm (www.nlterm.org/neo-

term/index.htm) zowel oproepen als ingezonden neologismen

3 Drie niet-deelnemers signaleerden ons dat ze deze wedstrijd overbodig vonden,

omdat in Nederland al het woord ‘sleutelkoord’ algemeen gangbaar zou zijn. Als

we journalist en taalauteur Ewoud Sanders mogen geloven (cf. zijn woordhoek in

NRC Handelsblad), is de situatie in Nederland echter net iets complexer. Ook daar

wordt het Engelse woord lanyard amper gebruikt. Toen het neologisme sleutel-

koord in Nederland opdook, kreeg het evenwel meteen concurrentie van het

steenkolen-Engelse alternatief keycord, een letterlijke vertaling die native spea-

kers totaal onbekend is. Sinds een jaar telt Sanders regelmatig welk van beide

woorden, sleutelkoord of keycord, het meest gebruikt wordt op Nederlandse web-

sites en keycord heeft al geruime tijd een voorsprong. Aan de lezeressen van een

Nederlandse website over chick literature (www.chickLit.nl) werd einde novem-

ber 2004 bijvoorbeld een exclusieve keycord beloofd als prijs voor de wedstrijd-

vraag: “Waar heb jij het druk mee ?” En op www.gedicht.punt.nl, waar een

anonimus gedichten op bestelling maakt, staat er op datum van 28 juni 2004

zelfs eentje over “De vermaledijde keycord”. Grote taalbroer boven de rivieren is

dus alleszins ook nog druk met het bepalen van de algemeen gangbare naam.

Zou Sanders over enkele maanden houwtouw aan zijn turflijstje moeten

toevoegen?

4 Barbara Debusschere, Op zoek naar de oorsprong van, en een naam voor het

sleutelkoord, De Morgen, 02-09-2004, p. 7

5 De lijst van de deelnemende schoolklassen en de namen van de inzenders van

de zes genomineerde woorden zijn op onze website te vinden

6 De integrale lijst met de meer dan duizend ingezonden woorden is te vinden op

onze website: www.vcv.be

Meester Stephan en de 13 jongste deelnemers


