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In dit lijstje vallen twee dingen op. Ten eerste heeft het Duits “grammaticaal geslacht”, 
de lidwoorden der en die geven aan of het woord mannelijk of vrouwelijk is, wat 
overigens alleen voor het enkelvoud geldt; daarnaast eindigt de vrouwelijke vorm altijd 
op -in. Het Nederlands mist zowel grammaticaal geslacht als een vergelijkbare syste-
matiek met betrekking tot vrouwelijke afleidingen.  
 In het Duits kun je systematisch de vrouwelijke vorm afleiden  door toevoeging 
van -in. Met andere woorden, het achtervoegsel -in markeert het zelfstandige naam-
woord in die zin dat het uitsluitend naar een vrouwelijke beroepsbeoefenaar respec-
tievelijk functievervuller verwijst. Daarmee zou de kous af kunnen zijn, want wat is erop 
tegen dat je het in het Duits hebt over die Autorin hebt en haar daarmee onderscheidt 
van de mannelijke tegenhanger (der Autor)?  

Manuscript. Gepubliceerd (in vrijwel dezelfe vorm) in:
Taalmysteries: raadselachtige feiten van grote en kleine talen, 
samengesteld door Alla Peeters & Petra Sleeman. 129-133. Amsterdam: Uitgeverij Lias (2022).

Het raadsel van het Duitse gendern 

Hella Olbertz 

Op 27 november 2021 overleed de Spaanse schrijfster Almudena Grandes (61), die in 
Spanje erg invloedrijk, maar buiten Spanje wat minder bekend was. In Nederland 
berichtte de NOS op 28 november 2021 hierover: “Ze stond bekend als een van de 
belangrijkste hedendaagse Spaanse auteurs.” De Duitse kwaliteitskrant Die Zeit merkte 
op dezelfde dag iets soortgelijks op: “Grandes war eine der wichtigsten spanischen 
Autorinnen der Gegenwart.” Toch is er, strikt genomen, een verschil tussen beide 
commentaren: terwijl Grandes in de Nederlandse zin een belangrijke positie binnen de 
hedendaagse Spaanse literatuur wordt toegekend, onverschillig of het gaat om 
vrouwelijke of mannelijke auteurs, neemt Grandes volgens de Duitse tekst een 
belangrijke positie in binnen diezelfde literatuur voor zover die door vrouwen wordt 
geproduceerd. 
 Dit is een, uiteraard volstrekt onbedoeld, neveneffect van de poging om vrouwen in 
de taal “zichtbaarder” te maken, iets wat binnen het Duitse taalgebied de dimensie van 
een maatschappelijk debat heeft met voor- en tegenstanders, die geregeld met de nodige 
woede tekeergaan. Bij sprekers van het Nederlands lijkt daarentegen op dit gebied 
voornamelijk het bewustzijn te leven dat beroepsaanduidingen die standaard een 
vrouwelijke vorm hebben (bijvoorbeeld secretaresse of werkster) doorgaans onder-
geschikte en/of slecht betaalde beroepen betreffen. Hoe kunnen we dit verschil tussen 
Duits en Nederlands verklaren? 
 Om te beginnen gaat het niet alleen om beroepsaanduidingen , zoals auteur, verkoper 
en leraar, maar ook om woorden die sociale functies aanduiden, denk aan vriend, 
consument of burger. Als we nu het Nederlands en het Duits met betrekking tot die zes 
woorden vergelijken komen we tot het volgende lijstje: 



 Een probleem ontstaat echter wanneer je het hebt over een groep van een beroeps-
beoefenaren of functievervullers. Het meervoud heeft, zoals gezegd, geen uitdrukking 
van grammaticaal geslacht: het meervoudslidwoord die is geslachtsneutraal. Hierdoor 
zou je die Autoren of meine Freunde eveneens als genderneutrale uitdrukkingen kunnen 
interpreteren. Maar voor veel Duitstaligen hebben dergelijke aanduidingen het nadeel 
dat de vrouwelijke elementen niet als zodanig waarneembaar zijn. Aangezien de taal 
beschikt over systematische vrouwelijke markeringen, interpreteren ze de vormen 
zonder -in als mannelijke vormen, een intuïtie die door het bestaan van grammaticaal 
geslacht in het enkelvoud wordt versterkt. Dus moet er een oplossing worden gevonden 
in de vorm van een geschlechtergerechte Sprache ‘taal die fair is voor de seksen’. 
 De meest voor de hand liggende optie is om beide seksen te noemen, bijvoorbeeld die 
Autorinnen und Autoren of die Freundinnen und Freunde. Terwijl dit in de gesproken taal 
nog best aantrekkelijk lijkt, kan het in geschreven teksten, vooral als die een specifieke 
beroepsgroep als onderwerp hebben, tot irritante omslachtigheid leiden. Als alternatief 
werden in de jaren tachtig en negentig van de 20e eeuw allerlei verkorte vormen ter 
dubbelmarkering van seksen ontwikkeld: het begon met de zogenaamde Binnen-I, een 
hoofdletter achter de ongemarkeerde vorm of de stam van het woord, waardoor 
bijvoorbeeld Lehrer und Lehrerinnen verkort werd tot LehrerInnen. Daarnaast deden ook 
haakjes, schuine strepen en dergelijke hun intrede. Al deze vormen hebben echter het 
nadeel dat ze geen echt duidelijke tegenhanger in de gesproken taal hebben. Bij een van 
de meest recente opties, het zogenaamde Gendersternchen ‘gendersterretje’, is dat wel 
duidelijk: bij woorden van het type Konsument*innen correspondeert de asterisk in de 
uitspraak met een zogenaamde glottisslag, dat wil zeggen, een korte abrupte sluiting van 
de stembanden. In sommige talen is de glottisslag een klank die bij de fonologische 
inventaris behoort, maar het Duits heeft zo’n klank niet. Dus is het gendersterretje niet 
alleen innovatief voor wat betreft de spelling, maar brengt ook een innovatie op het 
gebied van de uitspraak met zich mee. Desalniettemin blijkt dit de meest populaire vorm 
van dubbelmarkering te zijn (Wikipedia Geschlechtergerechte Sprache).  
 Het alternatief voor dubbelmarkering is het gebruik dan wel de creatie van sekse-
neutrale vormen, meestal op basis van deelwoorden of bijvoeglijke naamwoorden. Deze 
zijn niet alleen in het meervoud neutraal, maar kunnen ook in het enkelvoud worden 
gebruikt met zowel het vrouwelijke als het mannelijke bepaalde lidwoord. Een bekend 
innovatief voorbeeld is der/die Studierende ‘de student(e)’, dat inmiddels algemeen 
geaccepteerd is. Maar in deze categorie vallen ook bestaande aanduidingen van het type 
der/die Abgeordnete ‘de volksvertegenwoordig(st)er’ en der/die Bekannte ‘de kennis’. 
Maar de duivel zit in de details: in het enkelvoud leveren dit soort afgeleide zelfstandige 
naamwoorden een probleem op, want wanneer je ze met een onbepaald lidwoord of een 
bezittelijk voornaamwoord gebruikt, is de uitgang genderspecifiek: ein Bekannter (m.) 
en eine Bekannte (v.) ‘een kennis’. Een poging om dit soort problemen te verhelpen is het 
online-woordenboek Geschickt gendern, dat echter nogal eigenaardige voorstellen bevat: 
als alternatief voor het laatstgenoemde woord wordt o.a. Person aus dem Bekanntenkreis 
‘persoon uit de kennissenkring’ aanbevolen, en voor der Autor resp. die Autorin wordt 
als alternatief voorgesteld die bücherschreibende Person ‘de boekenschrijvende persoon’. 
 Kortom, het gendern in het Duits is gewoon erg ingewikkeld. Dit verklaart misschien 
voor een deel waarom er een behoorlijk aantal tegenstanders van de genderneutrale taal 
is. Uit de reeds genoemde Wikipedia-pagina blijkt dat in Duitsland gemiddeld zo’n 50% 
van de bevolking weinig opheeft met genderneutrale taal. Deze informatie is gebaseerd 
op een groot aantal enquêtes die in de laatste jaren zijn gehouden. In de – zeer 
gedetailleerde – gegevens uit 2021 vallen drie variabelen op, en wel opleidingsniveau, 



leeftijd en politieke kleur: hoe hoger opgeleid, jonger en linkser de spreker is, des te 
groter is de kans dat is zij of hij bereid is om zich in te zetten voor taal die fair is voor 
beide seksen. Dit geeft aan dat zo een soort verandering als het ware “van boven af” zou 
moeten worden geïmplementeerd. Dit gebeurt voor een deel in de media, maar zoals we 
in het begin van dit stukje zagen, is het niet gemakkelijk om hierbij misverstanden te 
vermijden.  
 Zal dit op den duur werken? Is taalverandering niet pas een feit als de meerderheid 
van de taalgebruikers er zonder na te denken aan meedoet? Met andere woorden, is taal 
eigenlijk wel maakbaar?  
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