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Naar welk land ga jij op vakantie? ‘Kroowaatsieje.’
En heb je veel problemen? Dan zit je ‘echt in de kanarie’.
De titel van dit Meester Mark-boek zegt het al, het zit bomvol 

gloednieuwe taalfoutjes. De meeste zijn nog nergens anders te zien 
geweest.

Ik spaar ze al een paar jaar en beschik intussen over een rijke 
collectie. Met dank aan talloze juffen en meesters uit alle hoeken en 
gaten van Nederland én Vlaanderen. Want zij pluizen elke dag de 
schriften en werkboekjes van hun leerlingen voor mij uit. Ook 
ouders doen fanatiek mee.

Met hun telefoon maken ze een foto van een ontroerend briefje, 
een grappige dictee-instinker, of een vergissing tijdens de Engelse 
les. 

Voor dit boek heb ik de allerleukste taalfoutjes uit de klas eruit 
gepikt. Ik ben er eens extra goed voor gaan zitten. In elk hoofdstuk 
staat een thema centraal. Vaak is dat een onderwerp waar kinderen 
graag over schrijven. Zoals hun lievelingsdieren, het eten en 
drinken dat ze het lekkerste vinden en hun favoriete vakantielan-
den.

Ik blijf erom lachen én leer er nog altijd van. Daarom sta ik in dit 
boek ook stil bij wat ik van al die ‘kinderlogica’ heb opgestoken. Dat 
leerlingen onomwonden zeggen waar het op staat, bijvoorbeeld. 
Maar ook dat ze zeker niet vies zijn van een leugentje om bestwil. 

Door al die creatieve uitglijders met d’s, t’s, de ‘f ’ en de ‘v’ weet ik 
dat fouten maken erbij hoort. Ik probeer dat mezelf ook op het hart 
te drukken: doe je best, maar wees niet té perfectionistisch. Ver-
wacht niet dat je alles meteen kunt.

Zelf maak ik eens in de zoveel tijd ook een flinke taaluitgleider. 
Of eh, taaluitglijder bedoel ik!

INLIJDING
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INLIJDING

Inderdaad: Vooral met ‘ei’ en de ‘ij’ ga ik af en toe de mist in. Alerte 
lezers zagen dat natuurlijk direct toen zij met het lezen van deze 
‘inlijding’ begonnen.

Op Facebook en Instagram regent het vaak reacties als ik een 
taalfoutje deel. Een leerkracht die het waagt om een rode streep 
door een antwoord te zetten, krijgt tegenwoordig direct de wind 
van voren. Tja: niet alleen leerlingen zijn mondiger geworden, 
hetzelfde geldt voor hun vaders en moeders. Ook dát heb ik geleerd 
van al die kinderlogica.

Houd het hoofd koel, druk ik mijn ‘volgers’ op het hart als ze 
elkaar weer eens virtueel in de haren vliegen. Relativeer een beetje. 
En geniet gewoon van al die taalfoutjes!

Dáár gaat het mij uiteindelijk om, ook in dit boek.
Doe het cadeau, of lees het lekker zelf. Leg je telefoon weg, klap 

die laptop dicht en begin te bladeren. Dan weet ik zeker dat jullie er 
net als ik van zullen smullen!

Mark van der Werf
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Een paar jaar geleden verruilde ik mijn huurwoning in het centrum 
van de ‘grote’ stad Utrecht voor een schommelende woonboot in 
een piepklein dorpje. Dobberend tussen futen en meerkoeten, 
schoof ik één verhuisdoos zo ver onder een bureau, dat hij groten-
deels uit het zicht verdween. Daar bleef hij jaren staan.

Toen onze kater onlangs de doos ontdekte en het karton vak- 
kundig met zijn nageltjes begon te slopen, besloot ik toch maar 
eens te kijken wat er ook alweer in zat. Zo redde ik een dikke stapel 
oude agenda’s uit zijn klauwen, en ook een versleten vriendenboek-
je uit de jaren ’80.

‘Ik houd helemaal niet van: Sokolade melk’, bekent mijn klasge-
noot Michiel uit groep 7 daarin. Vincent kijkt op tv het liefst naar 
‘Knigt Rider’ en de tophit van Jeroen is ‘The fainel countdaun.’

Marjoleine wil later ‘shauhardess’ worden. En verrek, wat staat 
daar nou: ‘Het meest houd ik van: Mark van der Werf.’

‘Hi hi ha ha,’ staat eronder. Maakte ze maar een grapje? Verke-
ring hebben wij – als ik het me goed herinner – in elk geval nooit 
gehad. Op de basisschool stelde mijn liefdesleven bar weinig voor, 
al is dat later gelukkig allemaal goed gekomen.  

Er zijn zat kinderen die wél vurige schoolplein-romances 
beleven. Lees de briefjes in dit hoofdstuk maar. Daar vliegen de von-
ken vanaf ! Zoals in elke stormachtige relatie slaat soms de twijfel 
toe. Dan is het de hoogste tijd om opheldering te vragen: ‘Hebe we 
nog ferkirng? Ja of nee?’

Maar Britt uit groep 4 is zeker van haar zaak: ‘Liefe Tycho’, 
schrijft ze, ‘je bent de beste frient die een mijsje kan wensen.’

FERKIRNG



Dit meisje van 9 jaar heeft 
ambitieuze plannen.

Arme Elias!

Een paard, een 
stal, een huis, een 
pony én een man 
- geld moet rollen.
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‘Een heerlijk briefje’, vindt juf Lieke 
van Huffelen van groep 5. Het doet 
haar denken aan haar eigen 
schooltijd. ‘Wat een nostalgie.’

Liefde in groep 4. ‘Je bent de beste vriend 

die een meisje kan wensen.’

Hebben we nog verkering? En 
onderaan staat ‘Geef je ’m terug?’

Wat jammer nou. 
Hij zei ‘nee’.
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Het is in elk geval 
geen kleine jongen.

Wessel, 9 jaar, doet een laatste poging om zijn liefje 
te veroveren. Maar zegt ze nou ‘ja’, of ‘nee’?

Bhodi (5 jaar) maakte ruzie 
met haar beste vriendje 
Eden (Et). ’Sorry voor wat ik 
heb gedaan’, schrijft ze. ‘Wil 
je het nog goedmaken?’ 
Want ze hadden zelfs al 
trouwplannen! Nou, als ik 
zo’n lief briefje kreeg, 
twijfelde ik geen seconde.
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Ook in groep 4 zitten al
doorgewinterde hartenbrekers.

Daar heeft dit 
meisje van 12 

natuurlijk groot 
gelijk in.

‘ Zoals in elke stormachtige relatie slaat 
soms de twijfel toe. Dan is het de hoogste 

tijd om opheldering te vragen: 
Hebe we ferkerng? Ja of nee?’




