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TAAL

Steeds meer nomen
zonder klinkers.

VNDG

Lucos Gosthuis

en werknemer die een
lunch of een treinreisje wil
declareren, loopt de kans te

maken te kriigen met de myste-
rieuze lettercombinatie Nmbrs.
Meer dan 6o.ooo bedrijven wer-
ken inmiddels al met deze soft-
ware. Het woord is een verkorte
versie van het Engelse numbers,
dat cijfers betekent.

Dat weglaten van klinkers is
erg in de mode. |e ziet het in de
popmuziek. Producer Aaron
lerome bijvoorbeeld werkt onder
de naam SBTRKT, die moet wor-
den uitgesproken als Subtrakt.
Verder verschiint het duo Noise-
cult sinds twee jaar onder de
naam NSCLT op de podia en een
ander dj-stel presenteert zich als
STTRBSTN, wat een klinkerloze
variant is van'Stuiterbeesten'.

Het bedrijfsleven doet gezellig
mee. Zo presenteerde De lele-
graaf op r mei VNDG, een video-
platform dat sport, nieuws en
entertainment biedt. Bij de krant
vonden ze dit vermoedeliik hip-
per klinken dan 'Vandaag'.

De opkomstvan namen als
BRND WGN en Blvd zal voort-
vloeien uit de wens om op te val-
len. Verder is er de invloed van
internet en de voorliefde van jon-
geren voor afkortingen bij het
sms'en en appen.

De waag is hoe succesvol de
klinkerloze strategie is. Klanken
ziin belangrijk bij het in de markt
zetten van een product ofbedriil
daar zijn marketingdeskundigen
het wel over eens. Bovendien ziin
er nog vrij veel ouderwetse con-
sumenten die al die medeklin-
kerstapelingen maar hoogst irri-
tant vinden. Zij doen liever bood-
schappen bij Albert Heijn dan bij
SPRMRKT.

lucos.goslhuis@elsevierweekblod.nl

Moedeloos in de morge
Een proefschrift schetst een t0melijk deprímerend beeld von
de geschiedenis von de vrijzinnig protestonten in Nederlond.

e meest misleidende naam in
omroepland is ongetwijfeld die
van de Vriizinnig PÍotestantse
Radio Omroep. De VPRO roept
tal van associaties op. Met Wim

T. Schippers bijvoorbeeld, met Koot en Bie
en Theo en Thea, met Zomergasten,mel
Arjen Lubach. Maar aan een stroming in
het protestantisme denkt echt niemand.

Het ontstaan van de VPRO in 19z6 was
ook enigszins in strijd met de uitgangs-
punten van de oprichters. De vrijzinnigen
vormen een geesteliike beweging binnen
het pÍotestantisme die zich kenmerkt door
een ondogmatische houdin g. Zii zien ïn de
Biibel bijvoorbeeld geen onfeilbaar boek
en nemen niet alles in de heilige schrift let-
terliik. Verder leggen zij de nadruk op de
menselijke in plaats van de goddeliike
kant van |ezus en trekken diens lichame-
lijke opstanding in twiifel. Ze geloven niet
in wonderen, wel in de waarde van weten-
schappelijke inzichten.

De wijzinnig protestanten die in de ne-
gentiende eeuw de trom begonnen te roe-
Íen, waren optimistisch gestemd. Zij wa-
ren overtuigd van hun rationele gelilk en
meenden dat hun redelijke opvattingen
vanzelf snel de overhand zouden krilgen.
Maar begin twintigste eeuw namen de
somberheid en verdeeldheid in hun krin-
gen toe. Om marginalisering te voorko-
men, pasten zii zich aan hetvaderlandse
verzuilingsmodel aan. Zo richtten zij een
jeugdbeweging op en een eigen omroep,
de VPRO.

mingsbeweging leeft nog wel voort in orga-
nisatorische vorm. Zo is er de vereniging
Vrijzinnigen Nederland, een voortzetting
van de Nederlandse Protestantenbond. Zij
gaf twee jaar geleden het eenmalige maga-
zine Hoezo vrijànníg? uit, dat weinig hel-
derheid schiep over de betekenis van het
vrijzinnige gedachtegoed. Laurens ten
I(ate, hoogleraar Vrijzinnige Religie en Hu-
manisme in Utrecht, durfde wel te bewe-
ren dat het serieus nemen van het bestaan
een vrijzinnige mind-setvereist. Hij voegde
er zelfs aan toe dat iedereen die deze tild
serieus neemt, vrijzinnig is. Grote woor-
den, vage taal.

orige maand verscheen een proef-
schrift over de verlichte protestanten
in de periode van 1870 tot r94o. De

De invloed van de wiizinnigen moet
overigens niet alleen worden beoordeeld
aan de hand van een afgebakende achter-
ban. De spiritualiteitvan de vele zwevende
gelovigen tegenwoordig is net zo vaag en
wijblifvend. In die zin is wijzinnigheid een

Godsdienstweienschopper Tom- Eric Krijger

De jonge doctor noemt de wijzinnig
pÍotestanten een geestelijke aristocratie.
Maar het was een voorhoede zonder een
aanzienlijke achterban. Voor de arbeiders-
klasse waren ze te elitair en te weinig bezig
met sociale kwesties. Enigszins moedeloos
belandden ze in de marge van de kerk en
de maatschappij.

e VPRO doet wel aan wijzinnigheid,
maar niet aan protestantisme. Maar
de gemankeerde religieuze hervor-

titel van A Second ReformationT verwijst
naar hun pretentieuze doelstelling. Zii wil-
den een tweede Hervorming bewerkstelli-
gen, die teruggreep op de inspanningen en
prestaties van Maarten Luther en ziln vol-
gelingen in de zestiende eeuw. Deze ambi
tie werd duidelijk niet verwezenlijkt. His-
toÍicus en godsdienstwetenschapper Tom-
Eric Krijger schetst een deprimerend beeld
van een stroming die al snel in een iden-
titeitscrisis verzeild raakte en daar eigen-
lilk nooit meer uit is gekomen. gÍoot succes. Gerryvon der List
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