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A

ls alle Nederlanders
die ooit eens vloeken,
verwensingen, scheldwoorden of bedreigingen in de mond hebben genomen,
onmiddellijk over de landsgrens
gezet zouden worden, dan zou Nederland het dunst bevolkte land
ter wereld zijn. Des te opmerkelijker is het dat de handwoordenboeken van het Nederlands altijd zeer
preuts zijn geweest met het opnemen van allerlei vaak zeer gangbare uitingen van agressief taalgebruik. Kennelijk hielden de lexicografen bij voorbaat rekening met
de publieke verontwaardiging die
over hen uitgestort zou worden.
Toch deed het deftigste en grootste
woordenboek van het Nederlands,
het in  na  jaar gereedgekomen Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), vanaf het
begin niet mee aan het weren van
onbetamelijke woorden:

Behoort een schrijver (…) altijd
de betamelijkheid en de eischen
van den goeden smaak in acht
te nemen, toch zijn er gevallen
waarin een plat woord de eenig
juiste term op de juiste plaats
kan wezen. In eene verzameling
als de onze mogen zulke woorden zeer zeker niet ontbreken.
Eén absolute voltreffer roep ik
hier, bij wijze van eerbetoon aan al
zijn zo lang verwaarloosde soortgenoten, tot het mooiste woord
uit.
Verwensingen gaan vaak gepaard met scheldwoorden. Dat was
ook het geval in een anekdote die
een mevrouw uit Schagen aan de
redactie van het WNT toezond. In
Amsterdam was zij ooit eens getuige van een hoogoplopende ruzie
tussen een taxichauffeur en een
trambestuurder. Als zo vaak ging
het geschil over een verkeerssitu-

atie en als zo vaak werd de uitwisseling van verbaal geweld naar een
daverende climax gevoerd. Die
kwam toen de taxichauffeur, in onvervalst Amsterdams, de trambestuurder toebeet: “Ach, krèg toch ut
schompus, fuile gleuffiesrijer!”
Gleuffiesrijer als scheldwoord voor
een trambestuurder. Een woordhit,
als u het mij vraagt. Bovendien een
woord waarmee de schrijver van een
algemeen woordenboek van het Nederlands niet uit de voeten kan. Immers, de genormaliseerde vorm
gleufjesrijder heeft onbedoeld iets
zoetsappigs en mist alle venijnigheid
die de oorspronkelijke vorm kenmerkt. Een zoveelste bewijs dat de
inventieve taalgebruiker altijd het

laatste woord heeft.
Rob Tempelaars is als redacteur betrokken
geweest bij het maken van het Woordenboek
der Nederlandsche Taal, en werkt momenteel
aan het Algemeen Nederlands Woordenboek.

TA A LT E S T
Taaladviesdienst

A. Test uw
spellingkennis

B. Vergroot uw
woordenschat

1. a. accedant
b. accendant
c. ascedant
d. ascendant

1. filomeel
a. bakmiddel
b. nachtegaal
c. quasi-vriendelijk

2. a. conscientieus
b. consciëntieus
c. consciëntiëus

2. kamizool
a. chemische
verbinding
b. gevaarlijke gek
c. kledingstuk

3. a. convooieren
b. convoyeren
c. konvooieren

3. lascief
a. melkachtig
b. stoelgang4. a. morning after-pil
bevorderend
b. morning-afterpil
c. wulps
c. morningafterpil
5. a. zo even
b. zoëven
c. zo-even
6. a. zoiets
b. zoïets
c. zo-iets

4. putsch
a. braspartij
b. schoensmeer
c. staatsgreep

C. Zoek de fouten
1. De r zit weer in de maand: hoogtijd voor
vitaminepillen, sjaals, ongure herfstststormen, excessieve buiigheid, neerslachtige
overpeinzingen, en last but not least: het
spliksplinternieuwe televisieseizoen.
2. Absente staatsecretarissen of niet, ondanks
eventuele spectaculaire programmawijzigingen kunnen we twijfelloos weer rekenen
op TV-comebacks van van enig talent verspeende lachebekjes, van notoire querulanten, buitenissige Big Brother-clowns en dikbetaalde NOS- en VARA-coryfeeën.

(advertentie)

D. Extra
Wie zijn B Mus en M Nursing?
a. een museummedewerker en een vroedvrouw
b. een musicus en een verpleegkunde-expert
c. een ornitholoog en een verpleegkundige
De antwoorden vindt u op bladzijde 255 van
dit nummer.
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