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Er leven mensen in ons kikkerland die beweren dat de
Nederlandse taal een armzalige woordenschat bevat. Zoals
u uit eerdere Hersenspinsels mijnerzijds hebt kunnen
opmaken, ben ik het daarmee niet eens. De Nederlandse taal
bezit juist een rijke woordenschat, maar velen willen of
kunnen dat niet zo. Onder anderen omdat zij de voorkeur
geven aan het gebruik van allerlei termen uit, vooral, het
Engels.

die ‘blokkeerders’ ‘blokkeerfriezen’ genoemd en iedereen
snapte c.q. begreep wie ermee bedoeld werden. Het was en
is zo helder of zo klaar als een klontje. De hedendaagse wens
om meer met elektrieke auto’s te gaan rijden, leverde ook
een mooi nieuw woord op: ‘laadpaalklevers’. Daarmee
worden de elektrische rijders bedoeld die hun auto onnodig
lang op een laadplaats laten staan.
Mevrouw Carola Schouten was in het derde kabinet Rutte
degene die belast was met de problematiek van de ‘stikstof’.
Prompt kreeg ze de naam van ‘stikstofminister’ toebedeeld.
En weet u hoe politieke partijen die geen bemensing leveren
voor een of ander bestuurscollege worden genoemd? Heel
eenvoudig: ‘zijlijnpartijen’. Hoe kun je nog duidelijker
maken dat een Partij Zus en Zo niet in een bestuur van
gemeente, provincie of het land vertegenwoordigd is?
Nog een voorbeeld: weet gij, eerbiedwaardige lezer, wat een
crematoriummagnaat is/was. Dat was ene (inmiddels overleden) voorzitter van een landelijke politieke partij, die in
het dagelijkse leven in de wereld van de lijkverbranding vele
tientallen van die instituten in zijn bezit had.

Laat ik eens een paar voorbeelden geven.
We zeggen tegenwoordig niet meer dat een of andere
persoon een verklaring heeft afgelegd, maar een ‘statement’
heeft afgegeven. En dat we op een bepaald gebied geen
proef meer zullen doen, maar een ‘pilot’ gaan opstarten. We
doen niet meer aan het schoonmaken van het strand, maar
houden een ‘Beach Clean Up’. Dat geeft ons een enorme
‘boost’ in plaats van een ‘duw in de rug’.
We hebben het niet meer over amusement, want ‘entertainment’ staat veel duurder. En als we een geschil met
iemand hebben vragen we niet de hulp van een bemiddelaar,
maar van een ‘mediator’. Behoorlijk van de ‘rare’ dus, want
waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan. Veel van
onze dierbare landgenoten zijn de Engelse taal of andere
vreemde talen niet machtig, maar moeten zich dan toch maar
zien te redden bij het lezen van deze voor hen
onbegrijpelijke woorden.
In onze Nederlandse taal, ook wel Moedertaal genoemd,
kunnen we uit verschillende woorden zonder veel moeite en
met veel fantasie mooie nieuwe woorden maken.
Toen enkele jaren geleden bij de intocht van Sinterklaas in
Dokkum Friezen de weg bezetten om te verhinderen dat
andere landgenoten deze intocht zouden meemaken, werden

Zo zijn er nog heel wat voorbeelden te vinden voor nieuwe
Nederlandse woorden, die niet op de Engelse of andere
vreemde taal zijn gebaseerd, maar puur Nederlands zijn. Uit
de wereld van de misdaad weet (bijna) iedere vaderlander
wat er met de woorden ‘bioscoopmoord’ of ‘vergismoord’
wordt bedoeld.
En wat ‘de slager van Moskou’ uithaalde met zijn
bombardementen in Oekraïne kunnen we gevoeglijk
‘vergismoordbommen’ noemen. Gelukkig hebben we bij
het optreden van de laatstgenoemde ‘Schobbejak’ geen last
gehad van zwijgjournalisten of ze moesten uit de
sovjetinvloedsfeer afkomstig zijn.
En onze huidige regering zal nog heel wat te stellen krijgen
met de ‘toeslagouders’, die het slachtoffer werden van een
veel te strenge toepassing van de regels voor de zorgtoeslag
en andere toeslagen, waardoor op het financiële reilen en
zeilen van die ouders een zware aanslag werd gepleegd.
Maar er zijn heel veel manieren om onze vaderlandse het
simpel te houden en het volgende voorbeeld te voorkomen.
Onlangs belde ik een oude schoolvriend, die nu ingenieur is.
Ik vroeg hem aan welk project hij momenteel werkte. Hij
antwoordde me dat hij bezig was met aqua-thermische
behandeling van keramiek, aluminium en staal in een
beperkte omgeving onder strikt toezicht.

Ik was diep onder de indruk, maar ik snapte in eerste
instantie niet dat hij borden en bestek aan het afwassen was
onder toezicht van zijn vrouw.
Of om het met een Zeeuwse spreuk te verduidelijken: ‘De
Zeeuwse taele is de mooiste taele van oallemaele’. En denk
dan bij het woord Zeeuwse het woord Nederlandse
Augustinus. Beeld Augustinus.
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