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Soms kan een taalverschijn-
sel ineens in je bewustzijn 
doordringen. Het is er al 

lange tijd geweest, je moet het  
al vaker hebben gezien, maar je 
hebt er nooit aandacht aan be-
steed, tot er een tweet voorbij-
komt die een wereld voor je 
opent. Dat gebeurde mij onlangs 
bij een bericht met de tekst: “Ga 
eerst maar eens echt belangrijke 
dingen schrijven!!1!”
 Het gaat natuurlijk om die 
“!!1!” Ik had het verschijnsel de 
weken ervoor al vaker gezien, en 
ook al wel begrepen wat het bete-
kende. Het is meer dan zomaar 
Twitter-boosheid: het steekt er 
feitelijk de draak mee. 

Persifleren
Hoe je zoiets zonder uitleg be-
grijpt, is op zich een raadsel. Het 
vereist een soort kennis van de 
agressief-ironische cultuur die 
grote delen van de sociale media 
kenmerkt. Wie heel boos is, typt 
graag heel veel uitroeptekens ach-
ter elkaar!!!! Wie nóg bozer is, 
verliest daarbij af en toe de be-
heersing, en laat de shift-toets los. 
In dat geval verschijnt er een 1, 
want die zit op qwerty-toetsen-
borden onder het uitroepteken.  
 Wie boze internetters wil per-
sifleren, schrijft daarom expres 
zoiets als “!!1!” En dat is wat  
veel mensen op het internet  
graag doen: andere mensen op 
het internet persifleren.
 Afijn, dat bleek nog maar het 
begin. Ik besloot eens wat na-
vraag te doen naar het gebruik 
hiervan. Het is namelijk heel 
moeilijk om series als !!1! te zoe-
ken op het internet, omdat je niet 
precies weet welke combinatie 
van enen en uitroeptekens je 

moet intoetsen, en leestekens 
door zoekmachines bovendien 
vaak genegeerd worden. 
 Ik vroeg daarom op Twitter of 
mensen eerdere vindplaatsen ken-
den, waarop er een enorm kabaal 
uitbrak. Velen gingen voor me op 
zoek, en het resultaat was dat het 
verschijnsel misschien wel afkom-
stig is uit de jaren negentig. 

!!!ONE!!! 
In het Engels, zoveel is in ieder 
geval zeker, was de grap al in 
!""# bekend genoeg om opgeno-
men te worden in het bekende 
spreektaalwoordenboek Urban 
Dictionary. Een artikel op de web-
site Know Your Meme doet daar 
verslag van, en meldt ook meteen 
een vervolgdraai die aan de grap 
wordt gegeven: dat je de 1 gaat 
uitschrijven als “!!!ONE!!!” of 
zelfs “!!!!ELEVEN!!!” In het Ne-
derlands en Duits komen deze  
varianten ook voor: “!!!EEN!” en 
“!!!EINZ”.

 Ondertussen had ik ook de  
wetenschap ingeschakeld; die  
kan verfijnder zoeken dan Google. 
Volgens Gosse Bouma van de 
Rijksuniversiteit Groningen lijkt 
het gebruik van de uitroepteken-
reeksen de afgelopen jaren wat te 
zijn toegenomen. Hij stelde een 
top-$ samen van uitroepteken- 
series waarin één 1 voorkwam: 

1. !!1!
2. !!1!!
3. !!!1!
4. !!!1!!
5. !!1!!!

!!1! is dus de absolute winnaar en 
die combinatie voelt voor mij ook 
het natuurlijkst aan, al kan ik niet 
goed verklaren waarom. Daar zal 
de toekomstige !!1!-ologie zich 
dus nog over moeten buigen.   <

Eerder in een iets andere vorm versche-

nen in de reeks dagelijkse blogs die Marc 

van Oostendorp schrijft op Neder-L.

Twitteraars plaatsen midden in  
een serie verontwaardigde uitroep-
tekens soms opeens het cijfer 1. 
Foutje? Nee, dat doen ze expres.

Een 1 tussen de uitroeptekens!!1! 

MARC VAN OOSTENDORP
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