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VIVIEN WASZINK en LAURA VAN EERTEN zijn beiden als taalkundige  
verbonden aan het Instituut voor Nederlandse Taal. Ze organi
seerden vijf jaar lang de verkiezing ‘Weg met dat woord!’.

V I V I E N  W A S Z I N K  E N  L A U R A  V A N  E E R T E N 
Kids, koffietjes & comfortzone 
Waarom taal soms irritant is

Qualitytime met de kids op papadag. 
Koffietje doen met de collegaatjes. 
Chillen op een fissa met je matties. 
Feedback over de schutting gooien. 
Hun irriteren zich aan die meisje. 
Krijg je jeuk van deze zinnen? Dat kan kloppen, want onnodig  
Engels, verkleinwoorden, jongerentaal, jargon op de werkvloer én 
fouten behoren tot de grootste taalergernissen. Vijf jaar lang  
verzamelde het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) allerlei 
taalirritaties tijdens de verkiezing ‘Weg met dat woord!’.

In Kids, koffietjes & comfortzone bespreken Vivien Waszink en Laura 
van Eerten de duizenden ingestuurde woorden uit Nederland en 
Vlaanderen, maar gaan ze vooral dieper in op die taalergernissen. 
Want waarom is taal soms zo irritant? Maar dat is nog niet alles: in 
het boek staan ook columns over taaljeuk, onder andere van 
schrijfster Griet Op de Beeck, die gruwt van het woord passie. 
Journalist Patrick Van Gompel heeft het moeilijk met verklein
woordjes in restaurantjes. En taalkundige Marc van Oostendorp 
ergert zich juist aan de ergernis.
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» De grootste taalergernissen in vijf jaar 
verzameld

» Met een column van o.a. Griet Op de Beeck  
en Marc Oostendorp

 P R O M O T I E
» Aandacht in de media
» Poster beschikbaar

‘Kids is nog steeds erg ongeliefd. Er bestaat 
een perfect Nederlandstalig woord voor. 
Spreken over ‘kids’ in plaats van ‘kinderen’ 
maakt je niet hipper.’ – Inzending naar aanleiding 
van de verkiezing ‘Weg met dat woord!’

HANS RENDERS is hoogleraar Geschiedenis en Theorie van de  
Biografie aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het 
Biografie Instituut. Hij is criticus voor Het Parool en verzorgt een 
maandelijkse rubriek over biografieën voor het radioprogramma 
Met het oog op morgen. 
NIGEL HAMILTON is auteur van prijswinnende biografieën, waaronder 
die van John F. Kennedy en van Bill Clinton. Zijn werk is in zestien 
talen vertaald. In Nederland verscheen Roosevelt versus Churchill. 
Bevelhebbers in oorlog – 1943 (2016). 

H A N S  R E N D E R S  E N  N I G E L  H A M I L T O N 
Het ABC van de biografie

Biografieën, we lezen ze graag. Ze vertellen de levensverhalen 
van meer of minder beroemde mensen en bieden de lezer veelal 
verrassende inzichten over de plaatsen en de tijd waarin die per
sonen leefden. Biografieën zijn er in vele soorten en maten. Dit 
boek vertelt daar meer over. Het is onderverdeeld in diverse lem
ma’s over de hedendaagse biografie. Behandeld worden onder 
meer genres, invalshoeken, bekende biografen en thema’s. On
der de A vindt de lezer ‘Amerika’, ‘Autobiografie’ en ‘Autoriseren’. 
Onder de P ‘Psychologiseren’, de R bevat ‘Religie’, etcetera. Bij 
elk lemma staat een blokje ‘Literatuur’, en achterin het boek  
bevindt zich een uitgebreid personenregister. 
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» Voor iedereen die graag een biografie  
leest of wel eens met de gedachte speelt  
er zelf eentje te schrijven 

’In 26 prikkelende essays belichten de 
gezaghebbende biografen Nigel Hamilton en 
Hans Renders de valkuilen en vergezichten  
van dit steeds populairder wordende genre. 
Hoezo zijn geautoriseerde biografieën per 
definitie waardeloos, en waarom verschijnt er 
elke maand een boek over John F. Kennedy? 
De antwoorden staan in dit even erudiete als 
lichtvoetige ABC van de moderne biografie. 
Lezen en smullen!’ Elsbeth Etty, biograaf, 
columnist en criticus


