
Smachten naar een hartstochtelijke persconferentie  
 
Ieder mens leert te allen tijde nieuwe woorden. Dat kunnen verrukkelijke, welluidende adjectieven 
zijn, maar ook begrippen die niet zijn erkend door officiële experts. Een taalfanaat zoals ik hecht 
weinig waarde aan gortdroge regels. Geef mij maar een vleug verbeelding! Woorden kunnen 
wervelen en hotsen en zelfs mixen. Zo stuitte ik onlangs op het voortreffelijke woord 
‘samenredzaamheid’, het officieuze tegenovergestelde van zelfredzaamheid.  
 
De corona-epidemie is een voedingsbodem voor polarisatie tussen hen die zich zonder weifelen 
laten prikken en de vaccinatietwijfelaars. Een vaccin tegen het virus is er al, maar een remedie tegen 
extreme verschillen laat nog op zich wachten. Juist nu is een booster gewenst voor saamhorigheid. 
De anderhalvemetersamenleving mag niet voor nog meer verdeeldheid zorgen. Ga daarom de 
barricaden op voor empathie en affectie! Laten we weer in extase raken van elkaar. Geen enkele 
maatregel verbiedt dat. Laten we reikhalzend uitkijken naar een persconferentie die ronduit 
vlammend is. Laat onze minister-president ten langen leste over de liefde spreken, waarna de 
doventolk een hartje toont.  
 

 
Ernest van der Kwast  
mei 2022  

 

 

 

  
Toelichting:  
 
 1.  

  
  
 Smachten  

  
 
begin van de titel dus met 
hoofdletter, met -cht-  

 2.   hartstochtelijke   met -tst- en -cht-  
 3.   persconferentie   met -c- en -f- en uitgang -tie  
 4.   te allen tijde   ‘staande uitdrukking’. In staande 

uitdrukkingen zijn oude  
naamvalsvormen behouden gebleven  

 5.   verrukkelijke   met -rr- en -kke-  
 6.   welluidende   met -ll-  
 7.   adjectieven   ad- met een d, met -ec- en -v-  
 8.   erkend   eindigend op -d  
 9.   officiële   met -ff-. -ic- en trema op e  
 10.   experts   met x  
 11.   taalfanaat   aan elkaar en met -fa-  
 12.   hecht   eindigend op -cht  
 13.   waarde   eindigend op -e (waarden bestaat 

wel als begrip maar waarde hechten 
is altijd zonder n)  

 14.   gortdroge   aan elkaar, met -t-  
 15.   wervelen   met -v-  
 16.   hotsen   met -ts-  
 17.   mixen   met -x-  
 18.   stuitte   verleden tijd, 3e persoon enkelvoud 

dus uitgang -tte  



 19.   onlangs   uitgang: -ngs  
 20.   voortreffelijke   met -rtr- en -ffe-  
 21.   samenredzaamheid   aan elkaar, met -dz- en -heid  
 22.   officieuze   met -ff- (géén trema’s)  
 23.   tegenovergestelde   aan elkaar  
 24.   zelfredzaamheid   aan elkaar, met -dz- en -heid  
 25.   corona-epidemie   een samenstelling, vanwege de 

botsende klinkers moet er een  
streepje in  

 26.   voedingsbodem   met tussen s  
 27.   polarisatie   met -i- en uitgang -tie  
 28.   hen   -n en geen -m (meervoud) en met -e 

dus geen hun  
(hen wordt gebruikt na een 
voorzetsel)  

 29.   weifelen   met -ei- en -f-  
 30.   vaccinatietwijfelaars   aan elkaar, met -cc-, -tw-, -ij en -fe-  
 31.   vaccin   met v- en -cc-  
 32.   remedie   beginnend met re- en eindigend op -

ie  
 33.   extreme   met -xtr-  
 34.   booster   met -oo-  
 35.   saamhorigheid   met -mh- en eindigend op -heid  
 36.   anderhalvemetersamenleving   Volgens het Groene Boekje: als éé  
 37.   verdeeldheid   met -ld- en uitgang -heid  
 38.   barricade of barricaden   met -rri- en -c-  
 39.   empathie   met -th-  
 40.   affectie   met -ff- en -c- en uitgang -tie  
 41.   extase   met -xt-  
 42.   verbiedt   tegenwoordige tijd, 3e persoon 

enkelvoud dus -dt  
 43.   reikhalzend   met -ei-, -z- en eindigend op -d  
 44.   persconferentie   met -c- en -f- en uitgang -tie  
 45.   ronduit   aan elkaar met -d-  
 46.   vlammend   met -mm- eindigend op -d  
 47.   minister-president   met kleine letters.  

Functiebenamingen en titels, 
schrijven we met een kleine letter  
met een koppelteken (koppelteken 
vóór de bijzondere nabepalingen  
zoals president)  

 48.   ten langen leste   ‘staande uitdrukking’. In staande 
uitdrukkingen zijn oude  
naamvalsvormen behouden gebleven  

 49.   doventolk   met -ven-  
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