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In het ochtendprogramma ‘Espresso’ op Klara werden de luisteraars opgeroepen om mee te zoeken naar woorden die we liever 

kwijt dan rijk zijn. Lees het oordeel van schrijver Bart Moeyaert.

Applaus

Ik zou erg graag het geluksgevoel bij u versterken. Ik denk aan een bos bloemen en een compliment. Dat is niet al-

leen een leuk begin van de dag, het is ook een leuk begin van een nieuw seizoen Woordkramerij.

In mijn verbeelding zie ik het al gebeuren. Ik hoor mezelf al, aanstaande vrijdag op de radio. Ik hoor Thomas het item 

aankondigen en daar weerklinkt mijn stem ineens, ik val uw huiskamer binnen met goed nieuws, ik maak bekend 

welke woorden u heeft gevonden om dat lelijke woord van mij te vervangen, en u zit al handenwringend vlak bij de 

radio, en ik maak het erg spannend, en dan noem ik uw naam, u bent de winnaar, en ik geef u een compliment en tot 

uw verbazing voeg ik eraan toe dat u niet alleen de eer en de roem toekomt, maar ook een bos bloemen.

Tot mijn spijt moet ik u vertellen dat ik het plan heb afgevoerd, omdat ik mijn vertrouwen in de snijbloem ben verloren.

Op de markt in Antwerpen, waar ik woon, heb ik eens drie bosjes witte ranonkels gekocht. Ik vroeg: ‘Zal ik er plezier 

van hebben?’ De vrouw van de kraam zei: ‘Dágen,’ en dat klonk als ongeveer een week.

De ranonkels stonden prachtig samen in een vaas. Na een dag gingen de meeste hangen. Er waren er ook die inzak-

ten, alsof hun knieën het begaven. Er zijn er ook een paar gestikt, omdat hun nekje ter hoogte van de rand van de vaas 

knikte, waardoor ze geen lucht meer kregen, en hun onderlijf sneller afstierf dan de rest. Het was verschrikkelijk 

om te zien.

De ranonkels waren op dat moment betrekkelijk duur, maar dat ter zijde.

Een week later vertelde ik aan de vrouw van de bloemenkraam dat ik weinig plezier had gehad aan mijn ranonkels. 

Geen dágen, zei ik, en ik deed het klinken als drie en een half uur. Ze antwoordde: ‘Dan heeft u deze keer geen geluk 

gehad.’ Ik was een paar tellen van slag, maar kon geheel leven met wat ze zei - het ongeluk treft ons allemaal wel eens 

een keer.

Pas toen ik thuiskwam met drie van haar pakken witte floxen en amper een dag later al moest constateren dat de floxen 

niet graag bij mij waren, ben ik over de woorden van de bloemiste gaan nadenken. ‘Dan heeft u deze keer geen geluk 

gehad.’

Ik ben vast van plan om geen bloemen meer bij haar te kopen, geen snij- en geen met wortels. Maar ik ben niet zuur. 

Voor mijn geld heb ik een antwoord gekocht dat ik voor de rest van mijn leven onthoud. Het is het beste antwoord 

om iemand de mond te snoeren. Is uw vlees niet naar wens? Is uw brood oudbakken? Lekt uw dak? Valt het boek u 

tegen? Is uw hond nu al dood? Ligt er potgrond op de bodem van uw soep?

Dan heeft u deze keer geen geluk gehad.

Tot hiertoe heb ik het woord dat ik in onze taal onnoemelijk lelijk vind niet gebruikt. Ik ga het ook maar één keer 

gebruiken, en vrijdag misschien nog een keer, want lelijke woorden moet je niet promoten. Je moet ze alleen op het 

allerlaatst gebruiken, dan botst de klank of de kleur of de betekenis mooi met wat je eerst hebt gezegd.

Vandaar dat ik eerst over het geluk praat, dat is een prettig onderwerp. Geluk is ook een mooi woord, omdat het 

woord met een prettige mond eindigt. Met geluk zijn uw lippen klaar om iemand te gaan kussen.

Dat kan ik van dat lelijke woord van mij niet zeggen. Het woord is: applaus. Ik zal het niet herhalen. Het is een bot, 

demotiverend woord, dat eerst - ah - een fijn gevoel belooft maar daarna implodeert. Het zou plezier en bloemen en 

complimenten moeten betekenen, mensen die van verrukking overeind springen en bravo, brava, bravissimo gillen, 

in hun handen klappen tot ze ervan tintelen, zo zou het woord dat u moet zien uit te vinden moeten klinken, want nu 

is het te vergelijken met een boeket witte ranonkels die het al na een uur hebben opgegeven.

Applaus. Nu zeg ik het toch nog eens een keer.

Ik hoor u aanstaande vrijdag. Of het gaat scheef als een stoelpoot op een gladde vloer, óf het komt helemaal goed. Ik 

wens u veel geluk.

Het oordeel van Bart Moeyaert is gevallen! Het winnende woord was ‘klappreciatie’, en het kwam van Ede Vanden 

Berghe. Het is gemakkelijk te vervoegen: ‘Na het concert klapprecieerde het publiek tot hun handen er van tintel-

den’. En zoals ‘geluk’ eindigt op een kus, staat je mond in een glimlach als je ‘klappreciatie’ hebt uitgesproken.
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