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ColumnPIETER KOSTER

Stevige Engelse term
O ndanks dat veel lezers zich storen 

aan het overmatig gebruik van 
Engels in Nederlandse teksten, 

mogen er volgens het Genootschap Onze 
Taal in een Nederlandse tekst gewoon 
Engelse woorden worden gebruikt. Die 
Engelse woorden behoeven ook niet 
gecursiveerd te worden, behalve als de kans 
groot is dat de lezer het woord niet kent. Er 
wordt wel eens gezegd dat wij Nederlanders 
chauvinistisch zijn behalve wat onze taal 
betreft.

Nieuwe woorden kunnen op verschillende 
manieren worden gevormd. De bekendste 
manieren zijn: samenstelling, nieuwvorming 
en ontlening. Ook worden er verkiezingen 
georganiseerd welk woord het woord van 
het jaar moet worden. Vorig jaar streden 
de woorden: gameboyrug, koningslied, 
participatiesamenleving, bitcoinmiljonair 
en scheefwerken mee in de diverse 
publieksnominaties om in aanmerking 
te komen als woord van het jaar 2013. 
Op websites, Twitter en Facebook werd 
volop gediscussieerd over genomineerde 
woorden. Uiteindelijk is het woord selfie 
het officiële Van Dale woord voor het jaar 
2013 geworden. Ook in andere landen is 
het woord selfie woord van het jaar 2013 
geworden. U herinnert zich vast nog wel 
het Van Dale Woord van de jaarverkiezing 
die in voorgaande jaren gewonnen werd 
door de woorden: project X-feest (2012), 
tuigdorp (2011), gedoogregering (2010), 
ontvrienden (2009), swaffelen (2008) en 
bokitoproof (2007).

De vraag is nu: Wat is een selfie? Een selfie is 
een fotografisch zelfportret, vaak gemaakt 
met de smartphone op armlengte en 
gepubliceerd op een sociaalnetwerksite. 

Een wereldwijd bekende selfie werd een 
foto die genomen werd door een fotograaf 
van een Frans persbureau tijdens de 

begrafenisplechtigheid van de Zuid-
Afrikaanse oud president Nelson Mandela 
waarop Barack Obama, Helle Torning-
Schmidt (premier van Denemarken) 
en David Cameron (premier van Groot 
Brittannië) te zien waren. Niet een 
opzwepende toespraak of een bijzonder 
ontroerend eerbetoon, maar deze foto werd 
meteen het meest besproken nieuwsitem 
uit de begrafenisceremonie van deze 
charismatische leider die voor velen het 
symbool was van vrede en verzoening. Het 
nieuwsitem werd nog versterkt doordat 
het leek alsof de Amerikaanse first lady, 
Michelle Obama, not amused was vanwege 
het feit dat haar echtgenoot zich redelijk leek 
te amuseren met zijn onmiddellijke buren.

Ook de Belastingdienst heeft er een 
handje van om steeds meer Engelse 
leenwoorden te gebruiken. Onlangs 
bleek dat de Belastingdienst zogenoemde 
wanbetalers plaatst op een ‘Watch List’. 
Eind vorig jaar heeft inmiddels ex-
staatssecretaris Weekers het Landelijk 
Incasso Centrum van de Belastingdienst 
geopend. De Belastingdienst heeft 
hiermee een nieuwe stap gezet in haar 
invorderingsproces. Het centrum komt in 
actie als de belastingbetaler de herinnering, 
de aanmaning en het dwangbevel op de 
aanslag heeft genegeerd. Het incassobureau 
probeert allereerst te komen tot een 
telefonisch incasso of een betalingsregeling. 
In 75% van de telefoongesprekken lukt dit, 
met een gemiddeld bedrag van duizend 
euro. Volgens de ex-staatssecretaris 
werkt een vriendelijk telefoontje met een 
welwillende belastingbetaler beter dan een 
dreigende brief. Mensen die wel kunnen 
maar niet willen betalen, komen bij het 
Landelijk Incasso Centrum op een ‘watch 
list dubieuze debiteuren’. Als blijkt dat 
wanbetalers weer loon krijgen of een boot 
of huis kopen dan wel een erfenis krijgen, 
wordt door de dienst direct beslag gelegd. 

De Belastingdienst maakt dus een duidelijk 
onderscheid tussen de welwillende 
belastingbetaler en de wanbetaler. Die laatste 
moet weten dat de Belastingdienst een lange 
arm en een nog langere adem heeft. En het 
Landelijk Incasso Centrum draagt daar een 
behoorlijke steen aan bij. En als het zo uit 
komt met behulp van een stevige Engelse 
term. 
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