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Spreek ik iemand aan met jij of u?
Geef ik hen een hand of hun?
Het kiezen van het juiste persoonlijk
voornaamwoord is niet altijd
eenvoudig. Met de toenemende
diversiteit in de huidige maatschappij
wordt die uitdaging alleen nog
maar groter!

sommige cursisten even wennen en – moet ik toegeven
– ook voor sommige docenten. Niet alleen omdat in
het dagelijks taalgebruik hen en hun geregeld door elkaar worden gebruikt, maar ook omdat voor mijn gevoel aan die een wat pejoratieve betekenis kleeft in de
zin van dat mens. Om het nog diverser te maken liet
een van de geïnterviewden in de onlangs uitgezonden
documentaire De roze revolutie van Michiel van Erp
weten de voorkeur te geven aan jullie, omdat deze
persoon zich naar eigen zeggen als een collectief identificeert en daarom in het meervoud aangesproken
wenst te worden.

Verschillende vormen en functies

Wen er maar aan

Het Nederlands is rijk aan persoonlijke voornaamwoorden: beklemtoonde vormen (jij, wij) versus onbeklemtoonde (je, we), subjectvormen (ik, wij) versus objectvormen (mij, ons), hun als onderwerp (hun zeggen) of
als meewerkend voorwerp (ik geef hun een hand), enzovoort. Alleen al het woord ze kan vier verschillende
functies uitdrukken: subject derde persoon vrouwelijk
enkelvoud onbeklemtoond (ze lacht), subject derde
persoon meervoud onbeklemtoond (ze lachen), derde
persoon meervoud direct object (ik zie ze) en derde
persoon meervoud indirect object (geef ze de groeten).
Moedertaalsprekers van het Nederlands hebben het
daar af en toe al moeilijk mee, laat staan NT2-leerders.
Zeker als een taal minder rijk gesorteerd is in persoonlijke voornaamwoorden, zoals het Turks, dat geen aparte woorden kent voor hij, zij en het.

Ook andere talen zoeken naar wegen om deze diversiteit uit te drukken. In het Zweeds wordt nu naast han
(hij) en hon (zij) het sekseneutrale hen gebruikt, terwijl
het Engels voor de vorm they lijkt te kiezen. Ik heb het
ook de juryleden van The great British Bake Off en
The great British Sewing Bee al horen gebruiken bij
de beoordeling van de blinde opdrachten: heel handig
als de maker van het betreffende product onbekend is!
Nu we van de eerste schrik zijn bekomen met hoofddoeken, djellaba’s, niqabs en boerka’s in de klas, is dit
een andere vorm van diversiteit waar we mee om moeten leren gaan. Ik zou zeggen: wen er maar aan!
Folkert Kuiken
Geprefereerde aanspreekvormen: hij, hem, zijn

LHBTQIA+
En voor wie nog niet wist hoe gevarieerd de mens is, is
dat de laatste jaren wel duidelijk gemaakt door de
LHBTQIA+-community. Die variatie wordt nu ook in de
taal tot uitdrukking gebracht. Mensen die zich als nonbinair identificeren geven aan niet meer met hij of zij
aangesproken te willen worden, maar met die, hen of
hun. Om die reden vragen we tegenwoordig onze cursisten hoe ze aangesproken willen worden. Dat is voor
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