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Hoe heten de inwoners van Italië?

De één noemt Italianen  
‘i-tal-ja-nen’, de ander  
‘i-ta-li-a-nen’. Hoe zit dat? 

MARC VAN OOSTENDORP

Haar vriendinnen vonden 
Anne ineens raar. Waar-
om sprak ze het woord 

Italianen uit met vijf lettergrepen: 
‘i-ta-li-a-nen’? Waarom niet met 
vier, zoals de vriendinnen alle-
maal deden: zij zeiden ‘i-tal-ja-
nen’.
 Allebei de vormen zijn te be-
grijpen. Voor de ‘i-a’-vorm is dat 
duidelijk: die weerspiegelt het 
best de spelling van het woord. 
Maar de ‘ja’-uitspraak zorgt er-
voor dat het woord meer lijkt op 
andere Nederlandse woorden, zo-
als speciale en Venetianen – en er 
zit in iedere taal een neiging om 
alle woorden zo veel mogelijk op 
elkaar te laten lijken.

Verkort
Dat zit zo. De klemtoon ligt in dit 
woord hoe dan ook op de voor-
laatste lettergreep: ‘italiánen’. Bo-
vendien ligt er ook altijd een bij-
klemtoon op de eerste letter-
greep: ‘ítaliánen’. Nu hebben we 
in het Nederlands het liefst een 
regelmatige afwisseling van be-
klemtoonde en onbeklemtoonde 
lettergrepen, en om die reden ligt 
‘i-tal-ja-nen’ net wat prettiger in 
het gehoor dan ‘i-ta-li-a-nen’. In 
het laatste geval verdringen de 
twee onbeklemtoonde lettergre-
pen elkaar als het ware.
 Maar die verkorting moet dan 
wel mogelijk zijn. In dit geval 
kan het, omdat de i en de j in de 
uitspraak heel dicht bij elkaar lig-
gen. Als je een i verkort, krijg je 
een j: die laatste is een i die ge-
bruikt wordt als medeklinker. Er 
zijn geen andere paren van een 

klinker en een medeklinker die 
zo dicht bij elkaar liggen, en 
daarom lukt die klankovergang 
alleen bij een onbeklemtoonde i.

Victorjanen
Nu zijn er meer woorden waar je 
zo’n verkorting zou kunnen toe-
passen: victorianen en gregoria-
nen. Toch zijn mensen daar naar 
mijn indruk minder geneigd om 
‘victorjanen’ of ‘gregorjanen’ te 
zeggen. Ook dat kun je begrijpen 
door iets preciezer naar de uit-
spraak te luisteren. Wanneer je  
in Italianen de ‘ja’-uitspraak kiest, 
wordt de voorafgaande klinker 
vanzelf kort, omdat hij in een ge-
sloten lettergreep terechtkomt: 
‘tal’ in plaats van ‘ta’.
 Nu is het klankverschil tussen 
een lange en een korte a in het 
Nederlands niet zo groot, zeker 
niet in een onbeklemtoonde let-
tergreep. Sommige mensen spre-
ken de eerste lettergreep van ba-
naan bijvoorbeeld met een korte 
a uit en anderen met een lange, 
zonder dat iemand zich daaraan 
stoort. Dat ligt anders bij de korte 

en de lange o, die veel minder op 
elkaar lijken: die in ‘vic-to-ri-a-
nen’ is echt duidelijk langer dan 
hij in ‘vic-tor-ja-nen’ zou zijn.

Plaat
Het komt erop neer dat je de  
onbeklemtoonde lettergrepen in 
een woord als Italianen zonder 
veel klankverschil gemakkelijk in  
elkaar kunt schuiven. Wanneer  
je naar andere mensen luistert, is 
het vaak zelfs moeilijk te horen 
wat iemand precies zegt.
 Je merkt het wel. In liedjes bij-
voorbeeld, zoals, jawel, ‘Italianen’ 
van Raymond van het Groene-
woud, of, jawel, ‘Twee kleine Ita-
lianen’ van Conny Froboess, waar 
de vierlettergrepige uitspraak 
veel beter in het ritme valt. Ik 
ken geen Nederlandstalige liedjes 
waarin duidelijk ‘I-ta-li-a-nen’  
gezongen wordt. Misschien moet 
Anne nog eens een plaat opne-
men.   <

Deze tekst is gebaseerd op een vlog op 

www.youtube.com/marcvanoosten-

dorp, waar de auteur ook te volgen is. 
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