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SAMENVATTING 
 

In de laatste halve eeuw is het nevenschikkende voegwoord of in het Nederlands vervangen door dan 

wel. In dit hoofdstuk wordt getoond hoe een dergelijke ingrijpende grammaticale verandering in zijn  

werk is gegaan.  

 

RIASSUNTO 
 

Nell’ultimo mezzo secolo la congiunzione coordinativa of (‘o’) del nederlandese è stato sostituito da 

dan wel. In questo capitolo si mostra come un cambiamento grammaticale così radicale sia potuto 

avvenire. 

 

SUMMARY 
In the last fifty years .the coordinating conjunction of (‘or’) of Dutch has been replaced by dan wel. In 

this chapter it is shown how such a radical grammatical change could take place. 
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22. DE FRAAIE CARRIÈRE VAN HET  

VOEGWOORD DAN WEL1 
 

 

 

Inleiding 

Wie in de zoekmachine Google.com de combinatie dan-spatie-wel intoetst, krijgt een 

enorm aantal voorbeeldpassages, die gerangschikt kunnen worden onder vier types: 

1)  Wat heeft hij dan wel gedaan? 

2) Ik kan nu niet, maar dan wel. 

3) In dit boek leert u niet zozeer werken met Windows 95, dan wel met de software die onder 

Windows 95 draait (net.info.nl/ci/601/boeken.html). 

4) Het is dus beslist uit den boze om uw jonge vriend mee te nemen op lange wandelingen, te 

laten raggen met andere honden, achter stokken aan te laten vliegen danwel om hem 

trappen te laten lopen 

(www.nederlandselabradorvereniging.nl/pupverkoop.htm). 
 

Wie zoals ik moedertaalspreker is van het ABN uit de jaren veertig, zal op deze voor-

beelden ongeveer als volgt reageren: 

(1) en (2) zijn correcte zinnen, waarin dan en wel toevallig naast elkaar staan; (3) 

is een incorrecte zin, waarin dan wel een hypercorrectie is voor als wel; (4) is een 

potsierlijke zin, waarin dan wel gebruikt wordt in plaats van of. Een jeugdige spreker 

van het standaardnederlands van nu zal (4) normaal vinden. In dit hoofdstuk wil ik 

nader ingaan op het materiaal van type (4). 

Het betreft hier een recent nevenschikkend voegwoord, dat samengesteld is uit 

twee woorden: het voegwoord dan en een versterkend woord wel. De beide woorden 

kunnen los geschreven worden, maar heel vaak schrijft men ze aan elkaar: danwel. 

Dat is prettig voor de onderzoeker, want in krantenarchieven zijn dan en wel gene-

geerde woorden, waarop je niet kunt zoeken, terwijl het enkelvoudige woord danwel 

gewoon opgevraagd kan worden. Google.com vraagt wel eerst of ik misschien danwell 

bedoel, maar geeft niettemin in een oogwenk ruim 20.000 voorbeelden. 

Qua vorm vertoont dit voegwoord een bekend patroon, dat we ook tegen-

komen in ofwel, oftewel of ofschoon. Ik vermoed dat er historisch gezien een Frans ou 

bien achter zit. 

De ANS noemt het voegwoord even en spreekt van formeel spraakgebruik,2 een 

niet erg bevredigende opmerking, die samenhangt met het simpele sociolinguïstische 

schema dat de ANS hanteert: ABN respectievelijk standaardnederlands, geflankeerd 

door formeel en informeel taalgebruik. Een goede beschrijving zou specifieker moe-
                                                 
1
 Tekst van een lezing die ik gehouden heb op de TIN-dag van 26 januari 2002 onder de titel De 

koning van Bulgarije is mysterieus dan wel pedant. 
2
 Zie Haeseryn 1997, 587. 

http://google.com/
http://net.info.nl/ci/601/boeken.html).
http://www.nederlandselabradorvereniging.nl/pupverkoop.htm)
http://worden.google.com/
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ten zijn en de uitdrukking toeschrijven aan sectoriaal taalgebruik, oftewel vaktaal, in 

casu de juridische vaktaal. Als zodanig lag het een halve eeuw geleden buiten de 

algemene taal. Het was typisch in twee categorieën te vinden: in de formulering van 

voorwaarden bij een contract, of in complexe zinnen waarin een disjunctie hoger of 

lager ingebed kan zijn en het dan nodig is duidelijkheid te scheppen over het niveau 

van inbedding. Ik geef van beide gevallen een voorbeeld. 

In de contracten, bijvoorbeeld verzekeringsvoorwaarden, dient de uitdrukking 

om bepaalde situaties uitdrukkelijk onder de clausule te laten vallen. Een recent 

voorbeeld uit de website van het schildpadcentrum is: 
 

5) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de 

toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 

  (www.schildpadcentrum.nl/verkoopvoorwaarden.htm  

 

In de standaardtaal (in gewoon Nederlands) zou men zeggen: en ook. 

Aanvankelijk lijkt het gebruik van dan wel tekstsoortgebonden; in andere 

juridische teksten komt men andere uitdrukkingen tegen, zoals c.q., of subsidiair (dit 

laatste bij strafoplegging). Net als deze uitdrukkingen duidt het op een extra toe-

passingsmogelijkheid na de meest voor de hand liggende: de formulering is nog niet 

geconstrueerd als een alternatief, van het type hetzij … hetzij, of zowel … als. De tekst-

gebondenheid geeft een mogelijkheid om een diachroon onderzoek te doen binnen 

de specifieke tekstsoort. 

Voor het gebruik in complexe zinnen heb ik een mooi voorbeeld gevonden in 

artikel 6 van het Navoverdrag: 

6) Ten aanzien van de toepassing van Artikel 5 wordt mede als een gewapende aanval op een 

of meer der partijen beschouwd een gewapende aanval: 

op het grondgebied van een der partijen in Europa of Noord-Amerika, op de Algerijnse 

departementen van Frankrijk (2), op het grondgebied van Turkije of op de eilanden 

vallende onder de rechtsmacht van een der partijen in het Noord-Atlantisch gebied ten 

noorden van de Kreeftskeerkring; 

op de strijdkrachten, schepen of vliegtuigen van een der partijen, wanneer deze zich 

bevinden op of boven deze gebieden dan wel enig ander gebied in Europa waar 

bezettingsstrijdkrachten van een der partijen waren gestationeerd op de dag dat het 

Verdrag in werking trad, dan wel de Middellandse Zee of het Noord-Atlantisch gebied ten 

noorden van de Kreeftskeerkring. 

Het verdragskarakter is ook hier duidelijk: Mr Robertson3 moet onmiddellijk hulp 

kunnen toezeggen, zonder eerst zijn juristen te hoeven raadplegen, maar wat hier 

van belang is, is de inbedding van de passage met dan wel onder op of boven deze 

gebieden. 
                                                 
3
 Mr Robertson was ten tijde van de lezing voor de TIN-dag secretaris-generaal van de NAVO en het 

genoemde artikel was actueel in verband met de aanslag op de Twin Towers. 
 

http://www.schildpadcentrum.nl/verkoopvoorwaarden.htm
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Het Navovoorbeeld is ook om een andere reden interessant: het laat zien dat de 

uitdrukking een typisch Nederlands karakter heeft. Immers, de Navotekst kan ge-

consulteerd worden in 15 talen. en in bijna al die talen wordt een simpel ‘of’ gebruikt: 

or in het Engels, oder in het Duits, eller in het Deens, vagy in het Hongaars en var in 

het Turks. Alleen de Franse en de Spaanse tekst wijken af met respectievelijk ainsi que 

en así como, dus met equivalenten van het Nederlandse evenals. 

Dezelfde constatering kunnen we trouwens nog altijd doen. Zo vond ik een 

menukaart, waarop dan wel alternatieven aangeeft; de tekst luidt in vier talen: 
 

7)  Huisgerookte forel met een saus van dille en olijfolie 

Truite fumée maison et sauce à l’aneth et à l’huile d’olive 

Home-smoked trout with a dill and olive oil sauce 

Hausgeräucherte Forelle mit Sauce von Dill und Olivenöl  

danwel ou or oder 

Carpaccio van runderlende met Reypenaer VSOP en pijnboompitten  

Carpaccio d’aloyau au fromage Reypenaer VSOP et aux pignons 

 

Uitbreiding van het gebruik 

Wat er nu de laatste vijftig jaar is gebeurd is een dubbel proces: de conjunctie is 

doorgedrongen in de standaardtaal en de scala van gebruikssituaties is sterk 

uitgebreid. In zekere zin kan men zeggen dat de conjunctie op weg is alle gebruiks-

mogelijkheden van het nevenschikkende ‘of’ over te nemen. 

Het begin van dit proces hebben we al kunnen zien in de geciteerde voor-

beelden. Ik ga ervan uit dat de verzekeringsclausule de oudste contekst is. Daarin 

heeft ‘wel’ nog een eigen betekenis, namelijk die van een ontkende ontkenning. Als ik 

zeg ‚Hij is wel gegaan‛, dan ontken ik de bewering van iemand anders dat hij niet 

gegaan zou zijn. Als ik zeg: ‚De rector, de conrector, dan wel het hoofd van de 

administratie‛, dan ontken ik uitdrukkelijk een interpretatie van de condities volgens 

welke de laatste niet tot tekenen bevoegd zou zijn. In het voorbeeld van het 

Navoverdrag is die eigen betekenis van ‘wel’ al teloorgegaan. 

Een volgende stap is het vermijden van een homoniemenconflict tussen het 

nevenschikkende en het onderschikkende of. Zie het volgende voorbeeld, dat uit 1948 

stamt: 
 

8)  *…+ onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan 

wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat. (artikel 2 Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens, 1948). 

In dit voorbeeld is het eerste of onderschikkend en het tweede of nevenschikkend. In 

de derde situatie zouden het nevenschikkende en het onderschikkende of gecom-

bineerd moeten worden. In het standaardnederlands zouden we dan of dat krijgen, 

waarbij het onderschikkende voegwoord door een concurrent vervangen wordt. Het 

Gronings zou hier voor en of kiezen, en dus het nevenschikkende voegwoord ver-

vangen door een concurrent. Ik heb geen poging gedaan om de 400 talen waarin de 
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Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vertaald is, te analyseren, alleen 

al de Afrikaanse en de Friese versie geven interessante alternatieven. In beide 

gevallen van vervanging verliezen we informatie, die echter door de conventionele 

combinatie weer hervindbaar is: dat na of moet geïnterpreteerd worden als of. 

Dit laatste, het hervinden van de informatie, is nu voor sprekers in toenemende 

mate problematisch geworden, en men zet een zwaardere conjunctie in, waarvan de 

functie ondubbelzinnig is: dan wel. We krijgen nu, zelfs wanneer beide of’s gescheiden 

zijn door andere woorden, voorbeelden als: 

9) van tal van drugslijnen was niet langer duidelijk of ze nu door criminelen danwel door de 

Hermandad werden gerund (inleiding brochure europol 2). 

10) Premier Kok herhaalde vandaag dat pas bij de kroning van Willem-Alexander besloten 

wordt of Máxima de titel koningin dan wel gewoon prinses krijgt (home;student.utwente) 

Wanneer het feit dat we met alternatieven te maken hebben benadrukt wordt krijgen 

we zinnen met het type ‘hetzij … hetzij’. In een oudere vorm van het Nederlands zou 

hier ‘ofwel’ gebruikt zijn. Dat komt nu ook nog voor. Ook zijn er voorbeelden van 

combinaties van verschillende alternatiefaanduidende voegwoorden. 

11) bedrijven die ofwel als sponsor danwel op een andere manier een bijdrage leveren aan de 

actie. (www.nederlandvoorhetgoededoel.nl) 

12_ voor vertoning aan een publiek (hetzij in bioscopen of filmtheaters, danwel in musea of 

galerieën, ofwel via cd-rom of internet). 

 (www.filmfund.nl/reglementen/onderzoek.htm) 

13) Milosevic stuurde erop aan. Ofwel uit roekeloosheid, Danwel uit een misdadig cynisme. Hij 

liet het gebeuren. (Volkskrant 29.06.01). 

 

Het meest opvallende van dit gebruik is dat op die manier het eerste voorkomen van 

het voegwoord dan wel aan het substantief voorafgaat, wat vroeger niet mogelijk was. 
 

14) Basilicum - De bekende groene blaadjes, die men danwel vers, danwel gedroogd kan 

gebruiken. (www.xs4all.nl/~wr/mkahawana/ingred.htm) 

 

Zelfs zijn er hele series mogelijk. 
 

15) Een ieder van u zal wellicht bekend zijn dat een doorsnee maaltijd (zowel ontbijt, lunch als 

avondmaal) bij Bart Leemhouts bestaat uit danwel friet, danwel pizza, danwel Chinees, 

danwel Spaghetteria. (www.stack.nl/~turf/rus3.html) 

 

Een mogelijke verklaring van dit nieuwe gebruik van ‘dan wel’ is dat ‘ofwel’ dubbel-

zinnig te geworden. Het heeft ook de functie van het vroegere ‘oftewel’ over-

genomen, dat de introductie van een andere naam aanduidt. 
 

16) Gwendolyn ofwel Gwen is een dochter van Cherilynn. Onze Gwen is een heel aanhankelijk 

hondje, dat zomaar spontaan bij de baas gaat liggen en er dan de hele avond niet meer 

vandaan komt (home.hetnet.nl/~chr1is/gwen.htm) 

http://w/
http://www.filmfund.nl/reglementen/onderzoek.htm)
http://www.xs4all.nl/~wr/mkahawana/ingred.htm)
http://www.stack.nl/~turf/rus3.html)
http://home.hetnet.nl/~chr1is/gwen.htm)
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Uit de contekst is duidelijk dat het maar om één hondje gaat en dat dus eigenlijk 

(volgens de normen van het ABN) oftewel wordt bedoeld. 

Een schoolvoorbeeld van dan wel om alternatieven mee uit te drukken vinden 

we in een informaticatentamen, waarin de uitdrukking kennelijk staat voor het 

Booleaanse OR: 
 

17) Opdracht 2: SQL database 

*…+ Maak een lijst van cursussen die meer dan 6 punten opleveren, dan wel gevolgd 

worden door student 97002, dan wel beide 

(www.swi.psy.uva.nl/CIM/2001-2002 / opdrachten / sql.html) 

 

Uiteraard zijn hier de laatste drie woorden hogelijk redundant. 

Een volgende uitbreiding is het geval waarin we niet echt meer met een 

alternatief te maken hebben, maar met een simpele opsomming van mogelijkheden. 

We vinden die in dit voorbeeld: 

18) De halve flats bestaan uit woongroepen van negen, danwel acht personen 

         (www.student.utwente.nl) 

 

In deze zin is het aantal personen niet echt een wezenlijke keuze, het valt nu eenmaal 

zo uit. Een nog duidelijker voorbeeld is: 
 

19) Wij zijn commerciële klojo’s dan wel clowns  

(nl.nisser.com/Filisofie/delibraties.php) 

 

Het bedrijfje in elektronische betaaltechnieken, dat zijn naam ontleent aan Deense 

kabouters (nisser), probeert zijn eigen serieusheid te ondergraven door zich voor te 

doen als klojo’s of clowns, twee namen voor onserieuze figuren, maar duidelijk geen 

alternatieven. 

Een ander voorbeeld waar het alternatieve karakter heel zwak is, is: 
 

20) Bijna één op de twintig landgenoten zit naakt, of slechts gekleed in ondergoed danwel 

pyjama achter de computer. 

 

Het gaat over pornokijkers en de aard van de luchtige kleding doet niet ter zake, er 

worden slechts wat voorbeelden gegeven. 

En om een nog veel kernachtiger voorbeeld te geven, waar het alternatieve 

karakter op de achtergrond is geraakt: 

21) en in het forum kon ik ook wel meelullen, zinnig dan wel niet zinnig [...]  

 (www.schouwenweb.org) 

De combinatie zinnig dan wel niet zinnig komt neer op zinnig of niet. En dat brengt me 

tot de gevallen waar het moderne gebruik van dan wel zijn grenzen begint te be-

http://www.swi.psy.uva.nl/CIM/2001-2002%20/%20opdrachten%20/%20sql.html
http://www.student.utwente.nl/
http://nl.nisser.com/Filisofie/delibraties.php)
http://schouwenweb.org/
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reiken: bij het uitdrukken van equivalenten van de uitdrukking al of niet, respectie-

velijk al dan niet, die ook al lijkt te verouderen. Bij de pogingen tot vervanging vinden 

we de volgende voorbeelden: 
 

22) Tegenwoordig is steeds meer de discussie te horen of dieren, al dan wel of niet verantwoord 

gebruikt kunnen worden bij evenementen [...] 

(www.valkerij.nl/welzijn.htm) 

23) de belevingen van een veldheer, misdadiger of elk ander willekeurig dan wel of niet 

bestaand personage (www.classicgaming.nl?overige / computerspel.html) 

24) Net als toegangswegen en een hal, die dan wel of niet al gedeeltelijk omgebouwd is tot 

terminal (www.platformlaarbruch.nl) 

25) In feite gebruikt elke kunstenaar eerder werk als inspiratie, al dan wel of niet 

  (www.boijmans, rotterdam.nl) 

26) Een paar vragen ter toelichting: Het Arabisch kent vele ‘dialecten’ kunnen Egyptenaren 

ook het Marokkaans Arabisch verstaan, en waardoor dan wel of niet?  

` (www.leidenuniv.nl/let/studiesite/opleidingen/nietwesters) 

27) Maar de vraag blijft: Is dat dan wel of niet het begin van een nieuwe eeuw? 

 (www.bop.vgc.be) 

 

Ik citeer zoveel voorbeelden, omdat in individuele gevallen ‘dan’ kan worden 

uitgelegd als een afzonderlijk bijwoordje van modaliteit (vergelijk voorbeeld 1); het 

massale voorkomen van de combinatie doet vermoeden dat er een nieuwe uitdruk-

king aan het ontstaan is. 

Als laatste voorbeeld geef ik de zin die de titel van mijn lezing was: 
 

28) De koning van Bulgarije is mysterieus dan wel pedant. 

 

In dit kopje van de Volkskrant was sprake van een ‘koning van Bulgarije’. waarvan 

het bestaan gepresupponeerd wordt: het zou een mooi voorbeeld voor logici zijn. In 

tegenstelling tot de kale koning van Frankrijk is die koning niet geheel virtueel, maar 

al naar de mogelijke werelden waarin de Bulgaren vertoeven is hij al of niet bestaand. 

Hoe dan ook, wij taalgebruikers kunnen ons er wel een referent bij voorstellen, die 

halfkalende Simeon Saksenkoburggotski. Van deze koning worden twee eigenschap-

pen vermeld. Maar het zijn niet alternatieven in die zin dat hij soms het ene, soms het 

andere is; de bedoeling, die ook uit het artikel zelf blijkt, is dat sommige mensen hem 

mysterieus vinden en anderen pedant. 

Samenvatting van de ontwikkeling 

In dit verhaal heb ik laten zien dat een uitdrukking, die oorspronkelijk vaktalig was, 

geleidelijk algemeen is geworden. Dit proces is een voorbeeld van de bureau-

cratisering van de Nederlandse standaardtaal, een ontwikkeling waarvan ik aanneem 

dat hij in één generatie, tussen 1950 en 1970, heeft plaatsgevonden, maar waarover 

niet veel wordt gesproken in de Nederlandse taalkunde. Als we de paragrafen over 

de externe geschiedenis naslaan in Van den Toorns geschiedenis van het Nieuw-

http://www.valkerij.nl/welzijn.htm)
http://www.classicgaming.nl/
http://www.platformlaarbruch.nl/
http://rotterdam.nl/
http://www.leidenuniv.nl/let/studiesite/opleidingen/nietwesters)
http://www.bop.vgc.be/
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nederlands, zien we dat het betoog geconstrueerd is rondom twee tegenstellingen: 

formeel/informeel en voor/na 1968. Het Nederlands zou dan van formeel naar 

informeel omgeschakeld zijn en het scharnierpunt ligt bij de Maagdenhuisbezetting. 

Maar hoewel deze ontwikkeling ontegenzeggelijk heeft plaatsgevonden, worden 

door deze accentuering andere ontwikkelingen onder tafel geschoven, met name de 

bureaucratisering van de standaardtaal, die dus gevoed wordt zowel uit het infor-

mele als uit het formele taalgebruik. Dit proces is sociologisch te verbinden met de 

ontwikkeling van de welvaartstaat: het komt op gang in de jaren vijftig onder de 

kabinetten Drees en het was afgesloten halverwege de jaren zeventig, zoals op 

dramatische wijze bleek, toen de Molukse kapers publiekelijk aan het woord kwa-

men en een onvervalst welzijnswerkersjargon bleken te spreken. Deze ontwikkeling 

is in de Nederlandse taalkunde niet erg goed besproken, in tegenstelling tot elders. 

In Italië bijvoorbeeld komt Pier Paolo Pasolini in 1964 met een geruchtmakend arti-

kel, waarin hij beweert dat er een nieuwe taal is ontstaan, de taal van de industriële 

driehoek, die niet mooi is, maar die we als realiteit moeten accepteren. Dit artikel is 

in de late jaren zestig uitvoerig besproken door de linguïsten en sindsdien is de 

burolingua, om met Tullio De Mauro te spreken, een bekende fase in de Italiaanse 

taalgeschiedenis. 

 

Slotopmerkingen 

Twee dingen resten me nog te bespreken. Het eerste is de oorsprong van de con-

structie in de juridische taal.4 De ANS geeft ons een vingerwijzing: ‘dan’ is in ouder 

Nederlands een variant van ‘of’. Hoe dit precies zit, weet ik via een aantal 

voorbeelden die Joop Vanderhorst zo vriendelijk is geweest mij te doen toekomen. 

Van de zeventiende tot de negentiende eeuw vervult ‘dan’ de functie van uitwijk-

mogelijkheid voor ‘of’ in het geval van een homoniemenconflict. Het duidelijkste 

voorbeeld is afkomstig van Wolff en Deken: 

29) Ik wist niet, of ik droomde, dan of ik wakker was. 

‘En of’ zouden de Groningers zeggen. En de sprekers van het standaardnederlands 

van nu zeggen: dan wel of ik wakker was. 

En dus concludeer ik dat ‘dan wel’ niets anders is dan een variant van ‘ofwel’. 

Waarvan acte. 

Het tweede is dat zover ik kan nagaan de uitdrukking maar sporadisch 

voorkomt in België. Google.com geeft haast geen Belgische voorbeelden – (25) is een 

van de weinige –  en ik heb ook bot gevangen in het archief van het dagblad De 

Standaard. Als die constatering juist is, dan is het voegwoord ontstaan na de vorming 

van de Belgische bureaucratische taal en begint het nu pas over te waaien. 

Tot slot leg ik de vermomming van taalbeschouwer af en word weer taal-
                                                 
4
 Bij het speuren naar een verre voorouder heb ik inmiddels een ouder voorbeeld van het 

juridische dan wel gevonden in een proces uit 1824. 

http://burolingua.om/
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gebruiker. En dan eindig ik met een citaat van een neerlandicus, dat voor mij een 

fraai staaltje van potsierlijk taalgebruik is. Het betreft een beschouwing van Jan Konst 

over het treurspel Meleager en Atalante van Lukas Schermer. 
 

(30) Steeds weer worden de toeschouwers in dat verband geconfronteerd met buitengewoon 

gecompliceerde verhoudingen. Voor zowel Ismene, Alkmene als Arsinoë geldt dat ze deel 

uitmaken van een amoureus mozaïek, dat een mannelijke hoofdfiguur temidden van twee 

jonge vrouwen plaatst. Deze wordt ofwel door beiden tot echtgenoot begeerd (Alkmene & 

Atalante – Meleager; Arsinoë & Elize – Arzases), dan wel wordt de betreffende protagonist 

(Minos) door nummer één (Scilla) bemind, terwijl hij zijn zinnen zelf op nummer twee 

(Ismene) gezet heeft. 

Het zijn deze ingewikkelde relaties die in Scilla, Atalante en Meleager en Arzases voor een 

heel scala aan verwikkelingen zorgen, die ten dele stereotype trekken lijken te vertonen. Te 

denken valt aan de heftige confrontaties tussen twee vrouwen die zich elkaars rivales 

weten, aan de problemen waarvoor iemand zich gesteld ziet die zich aan de avances van 

een hem of haar onwelgevallige partner wenst te onttrekken, of ook aan de pijnlijke keuzes 

die dan wel verliefde dramatis personae, dan wel toneelkarakters op wier wederliefde door 

anderen aanspraak gemaakt wordt, op zeker moment bijna allen moeten maken. 

(www.neerlandistiek.nl/01/05, Conclusie). 

Hier lees ik het eerste paar als een disjunctie: hetzij … hetzij en het tweede als een 

conjunctie zowel … als. Hoe mooi was toch het ABN, waarin disjunctie en conjunctie 

hun eigen voegwoorden hadden! 

 

Toegift 

Bij het openslaan van een lang niet gelezen boek vond ik een briefje met het volgende 

citaat: 
 

Johan Woldendorp at alleen in restaurants met een Michelin-ster dan wel er één verdienden  

(Volkskrant, 10.04.2000, p. 17 [een sportpagina]. 

 

De betekenis van dit stuk papyrus is waarschijnlijk: 
 

J.W. at alleen in restaurants die een Michelin-ster bezaten of verdienden. 

 

Eens hadden we een helder ABN! 
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