Taaladviesdienst

Ander woord voor ...

121 andere woorden
voor multitasken

O

nze oproep om voor multitasken een Nederlands woord te
bedenken, leverde 121 verschillende voorstellen van 62 inzenders op.
Het winnende woord is maar één keer
aangedragen. Toch zaten er bij de vaker
genoemde woorden ook serieuze kanshebbers, te beginnen met duizendpoten
(14 keer gesuggereerd). Daar is uiteindelijk niet de keuze op gevallen – een
duizendpoot is vooral iemand die van
alles kan. Multitasken betekent niet dat
je overal bedreven in bent, maar dat je
een paar dingen tegelijk kunt doen. Dat
is trouwens al een kunst op zich, wat
mooi wordt uitgedrukt in taakjongleren
(door drie mensen voorgesteld).
Een paar andere vaker ingestuurde
woorden waren simultanen, simultaanwerken en parallelwerken. Die hebben
als nadeel dat ze ook kunnen betekenen
dat er meer mensen tegelijkertijd aan
één ding werken, terwijl hier alleen het
omgekeerde beoogd is. Tegen tegelijken,

multihandelen en taakwisselen zijn vergelijkbare bezwaren in te brengen. Maar
misschien geldt dat wel voor alle inzendingen; buiten een context zou je ze
ook anders kunnen opvatten, en dat
geldt zelfs voor het winnende woord.
Dat woord is simulteren. Het bevat
niet alleen simul, dat in het Latijn ‘tegelijk’ betekent en ook in simultaan zit,
maar roept ook sterk de associatie op
met het woord simuleren (‘nabootsen,
doen alsof’). Daarmee drukt het iets uit
van de onmogelijkheid om al die taken
goed en grondig uit te voeren, zoals
ook uit onderzoek naar multitasking is
gebleken. En dan is het ook nog eens
een woord dat – in tegenstelling tot het
overigens wel treffende bijna-anagram
simultaken – niet gekunsteld overkomt,
maar er juist heel bruikbaar uitziet. Die
vindingrijkheid, van Roosmarie van
Kaauwen, willen we belonen met een
boekenbon van € 25,– van de Stichting
Lout (Let Op Uw Taal).


Nieuw:
‘Gaten in de taal’
Onze Taal heeft u de afgelopen tien jaar
in de rubriek ‘Ander woord voor’ ge
vraagd Nederlandse alternatieven voor
Engelse woorden te bedenken. Dat
heeft mooie vondsten opgeleverd; alle
winnende woorden zijn terug te vinden
op www.onzetaal.nl/tijdschr/awv.
We nemen nu afscheid van ‘Ander
woord voor’ in de bekende vorm. Onder
de nieuwe naam ‘Gaten in de taal’ be
gint volgende maand een vergelijkbare,
maar breder opgezette rubriek. Daarin
gaat het niet alleen om begrippen waar
voor we een buitenlands woord gebrui
ken, maar ook om fenomenen waar we
(nog) helemaal geen woord voor heb
ben en waarbij we ons moeten behel
pen met omschrijvingen.
In het februari/maartnummer ver
schijnt de eerste aflevering van ‘Gaten
in de taal’, met daarin een inleiding op
het onderwerp en de allereerste op
roep.

Het mooiste woord van ...

Harrie Scholtmeijer

D

e Drentse dichter Jan Naarding
(1903-1963) vertaalde de eerste
strofe van het bekende ‘Abide
with me’ als volgt:
Blief bij mij, Heer, want d’aovend
komp mij nao,
’t Twiedonkert allerwegens, blief bij
mij Vao!
As al ’t geluk bezwik, all’ hulp is
wied,
Verlats Do mij in ’t dichtste duuster
niet.
Er is één woord dat zich niet zo gemakkelijk laat thuisbrengen, en dat is
“twiedonkert”, in de tweede regel. Dit
werkwoord hoort bij het zelfstandig
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naamwoord twiedonker, dat we in het
Woordenboek der Nederlandsche Taal (en
in Van Dale) terugvinden als tweedonker. De betekenis daarvan is ‘schemering’.
Het gaat, blijkens het grote woordenboek, om een gewestelijk woord. Alle
vermeldingen hebben betrekking op
Groningen, Drenthe, Overijssel, de
Achterhoek en de Veluwe. Kortom, het
Nedersaksische deel van Nederland. In
de oudste woordenlijst van de Nedersaksische dialecten, het achttiendeeeuwse handschrift Dumbar, komt het
al voor. Twee- in tweedonker is dan ook
niet het Nederlandse telwoord twee,
maar komt van het Oudsaksische twëho,
dat ‘twijfel’ betekent. Tweedonker bete-

kent dus eigenlijk ‘twijfeldonker’, tussen
licht en donker in.
Nu had tweedonker natuurlijk net zo
goed tweelicht kunnen heten, en in een
aantal westelijke dialecten ís het woord
voor de schemering ook tweelicht, bijvoorbeeld in het Wierings, het Drechterlands en het Katwijks. En aan de overzijde van de Noordzee. Gelet op het
aantal sprekers van het Engels wereldwijd zou tweelicht in de vorm twilight
weleens het meestgebruikte woord voor
‘schemering’ op onze planeet kunnen
zijn.
Tweedonker is een woord uit de schemerzone van onze taal, ook letterlijk.
Het is gewestelijk, maar (samen met
broertje tweelicht) toch ook weer zo
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ruim verspreid dat het een plaats kon
krijgen in de woordenboeken die ons
hele taalgebied bestrijken. Tweedonker
lijkt ook symbolisch voor het schemergebied waarin de Nederlandse dialecten
van nu zich bevinden. Voor sommigen is
dat een avondschemering. Nog even en
de volledige stilte daalt over onze
streektalen. Anderen wijzen erop dat
voor de dialecten de vroege ochtend
van een heel nieuw bestaan als cultuurtaal is aangebroken. Met nieuwe en opvallende uitingsvormen als serieuze literatuur, eigentijdse rockmuziek, kerkdiensten en het gewijde lied. Van dat
laatste vormt Naardings gedicht een
voorbode.

Dr. Harrie Scholtmeijer (1960) is dialectoloog en
werkt als redacteur voor diverse streektaalwoor
denboeken.

Tweedonker, mooi woord voor ‘schemering’.

Cursussen Taaladviesdienst
Met korting voor leden

I

n april 2008 verzorgt de Taaladviesdienst een aantal taalcursussen
voor individuele geïnteresseerden.
De bijeenkomsten vinden plaats in het
pand van Onze Taal in Den Haag en duren elk tweeënhalf uur, inclusief pauze.
De prijs per cursus bedraagt € 49,– (inclusief materiaal en thee/koffie); nietleden betalen € 70,–.
Er komen drie soorten cursussen:
Spelling 1 (basis)
Doelgroep: iedereen die wil weten hoe
het ook alweer moet
Doel: spellingkennis ophalen
Niveau: middelbare school
Tijdens de basisspellingcursus komen
struikelblokken aan de orde die in de
dagelijkse praktijk vaak voorkomen.
Hoe zat het ook alweer met aaneenschrijven? Wanneer gebruik je een
hoofdletter en wanneer niet? En bij welke d/t-gevallen moet je extra opletten?

Spelling 2 (gevorderden)
Doelgroep: iedereen die dagelijks met
taal werkt
Doel: details van de spelling doorgronden
Niveau: beroepsschrijvers
De gevorderdencursus richt zich op
moeilijke spellingdetails die wel vaak
voorkomen, maar waarvan je de regel
nooit (goed) hebt geleerd. Hoe vervoeg
je Engelse werkwoorden in het Nederlands, hoe schrijf je samenstellingen
met namen en afkortingen, en hoe
schrijf je woorden en woordgroepen uit
andere talen in het Nederlands? Met
aandacht voor groene en witte spelling.
Praktische grammatica
Doelgroep: wie wil weten wanneer een
zin juist is of niet
Doel: praktisch inzicht krijgen in zinsbouw en grammatica
Niveau: middelbare school

Veel mensen hebben op school wel les
gehad over zinsbouw en grammatica,
maar zijn kwijt hoe het ook alweer
precies zat. Wanneer gebruik je hen of
hun? Is het iets wat of iets dat? Waarom
hoort er enkelvoud of juist meervoud
in een zin met een aantal? Met uitleg
over termen als onderwerp en persoonsvorm.
U kunt u aanmelden via cursus@
onzetaal.nl of met een briefje naar
Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag.
Vermeld alstublieft uw adresgegevens,
telefoonnummer, en de datum – of data
– van uw voorkeur. De data per cursus
vindt u onder aan de pagina.
De cursus is bedoeld voor individuele
geïnteresseerden, niet voor (groepen)
mensen van bedrijven of organisaties.
Het deelnemersaantal per bijeenkomst
is minimaal 6 en maximaal 12.
Meer informatie: www.onzetaal.nl/
cursussen.


Cursusdata
Spelling 1 (basis)
wo 9 april, 14.30-17.00 u.
wo 9 april, 19.15-21.45 u.
di 22 april, 14.30-17.00 u.
wo 23 april, 14.30-17.00 u.

Spelling 2 (gevorderden)
do 10 april, 14.30-17.00 u.
do 10 april, 19.15-21.45 u.
di 22 april, 19.15-21.45 u.
wo 23 april, 19.15-21.45 u.

Praktische grammatica
di 15 april, 14.30-17.00 u.
di 15 april, 19.15-21.45 u.
do 17 april, 14.30-17.00 u.
do 17 april, 19.15-21.45 u.
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