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Zaterdagmorgen heeft de buurtbus van Boskoop de route

verkend die zo’n lokale bus ook vanuit Hazerswoude-Dorp zou

kunnen gaan rijden. Hiermee zijn mogelijke obstakels op de

route bekeken en is een beeld verkregen via welke stopplaatsen

de rondrit binnen een uur tijd te rijden is. 

Eens per uur

“Het idee is om een route van een uur op te zetten die start bij

dorpshuis De Juffrouw, vervolgens een rondje Hazerswoude-Dorp

maakt via de Voorweg met ook een halte op het ICT terrein en die de

route vervolgt naar station Boskoop Parklaan en vervolgens

dezelfde route weer terugrijdt naar Hazerswoude-Dorp. Het

dorpsoverleg heeft een belangrijke rol gehad in het samenstellen

van de route die vandaag wordt verkend,” vertelt initiatiefnemer

Peter Versteeg. “Het streven is de bus vanaf januari 2024 te laten

rijden, of als alles meezit al halverwege dit jaar. 

GROENE HART KOERIER
Nieuwsbrief voor Benthuizen, Hazerswoude-Dorp,

Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn
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BUURTBUS MAAKT PROEFRIT TUSSEN
HAZERSWOUDE-DORP EN BOSKOOP

door Diana Baak

De buurtbus kan 8 personen vervoeren. Voor de proefrit waren vertegenwoordigers van de Boskoopse buurtbus

aanwezig, de gemeentelijke mobiliteitsadviseur, de initiatiefnemers en dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp. 



"We willen niet dat mensen door

gebrekkig vervoer worden

buitengesloten..."

We hopen met een buurtbus zowel inwoners onderling, als

inwoners met de voorzieningen te kunnen verbinden. Want we

willen niet dat mensen door gebrekkig vervoer worden

buitengesloten.” 

Naar Boskoops voorbeeld

In Boskoop is al vijf jaar een succesvolle buurtbus in bedrijf die

elke werkdag tussen 8.00 en 18.30 uur en op zaterdagochtend

alle belangrijke voorzieningen in het dorp aandoet. Het gaat om

een kleiner formaat bus die beschikbaar wordt gesteld door

vervoerder Arriva, maar die door vrijwilligers wordt gereden. De

buurtbus rijdt net als een reguliere bus een vaste route met

haltes. Inwoners kunnen de ritten gewoon met hun ov-kaart

betalen. In Boskoop rijden op dit moment 25 chauffeurs de

ritten waarvan gemiddeld 20 personen per dag gebruik maken.

Zij vervoeren een breed publiek van ouderen tot scholieren en

mensen die naar hun werk gaan.  “Wij helpen Hazerswoude-Dorp

graag met onze ervaring van de afgelopen jaren,” vertelt Pim

Boer initiatiefnemer van de Boskoopse buurtbus. “Wij zien ook

voordelen als er aansluiting op onze Boskoopse buurtbus komt

vanuit Hazerswoude-Dorp. Dat sluit aan bij onze wens dat er in

de regio een knooppuntennetwerk van buurbussen actief

wordt, bijvoorbeeld ook met Reeuwijk erbij.”

Vervolgstappen

Met deze proefrit is het initiatief dat raadsleden Peter

Versteeg (Nieuw Elan) en Bas van Polanen (VVD) in 2020 zijn

gestart weer een stap verder gekomen. In de afgelopen jaren is

samen met de dorpsoverleggen de behoefte gepeild en daaruit

is de route Boskoop-Hazerswoude als voorkeursroute naar

voren gekomen. Ook de gemeente is met mobiliteitsadviseur

Sandra Smits een belangrijke steunpilaar voor het initiatief.

Versteeg: “De volgende stap is overleg met de provincie en

vervoerder Arriva. Bij een positief besluit wordt een stichting

of vereniging opgericht die ervoor gaat zorgen dat er

chauffeurs op vrijwillige basis worden geworven. Hopelijk komt

het dit jaar allemaal rond!”



Afgelopen week heeft het dorpsoverleg van buurtschap Groenendijk hun rapport over de eind 2022 

 gehouden enquête gepresenteerd aan wethouder Schotanus. Groenendijkers zijn tevreden over de

leefomgeving en willen de bestaande voorzieningen behouden en het liefst uitbreiden met een supermarkt

of kinderopvang nu het inwoneraantal aan het stijgen is door woningbouw. 

Betrokken inwoners

Op alle 280 adressen in de buurtschap van Hazerswoude-Rijndijk, ten westen van de Gemeneweg, is een

uitnodiging in de bus gedaan met het verzoek om de enquête digitaal in te vullen. Denise van Leeuwen die de

enquête namens het dorpsoverleg heeft gecoördineerd vertelt er het volgende over: “Er zijn 105 reacties

gekomen, wat een respons is van 37,5% van de huishoudens. Ook zijn er veel opmerkingen gemaakt. Dat toont de

grote mate van betrokkenheid van onze inwoners. Men voelt zich veilig in de Groenendijk en men is positief over

de faciliteiten, zoals de speeltuin, het dorpshuis en alle activiteiten die worden georganiseerd. We moeten er met

elkaar aan blijven werken om dit mooie resultaat te behouden.” 

Inwonersparticipatie onder de maat

Over de verkeerssituatie zijn de inwoners minder te spreken. Voor de herinrichting van de Rijndijk waren vooraf

drie doelstellingen geformuleerd: minder sluipverkeer, een lagere gemiddelde snelheid en verhoogde veiligheid.

Op alle drie aspecten geeft 75-80% van de respondenten aan dat men ervaart dat deze doelstellingen niet zijn

behaald. Het zou natuurlijk mooi zijn als deze ervaringen ook vergeleken kunnen worden met verkeersmetingen

door de gemeente. Van Leeuwen: “Dit is natuurlijk een heel teleurstellend resultaat. Er is ook veel onvrede over

het vooraf betrekken van de inwoners bij de herinrichting. Er is daardoor nu een situatie op de Rijndijk gecreëerd

die in de praktijk niet blijkt te werken.” Op de vragen over de betrokkenheid van het gemeentebestuur bij de

Groenendijk in het algemeen en de mate waarin men actief wordt geïnformeerd over ontwikkelingen en besluiten

door de gemeente geeft driekwart van de respondenten aan ontevreden te zijn. Op dit punt is er dus nog wel wat

te bespreken tussen dorpsoverleg en de gemeente. Op korte termijn start overigens ook de herinrichting van de

Rijndijk in het buitengebied aan de oostzijde van het dorp. De krant heeft ook van omwonenden op dit deel van de

Rijndijk vernomen dat er van het beloofde participatieproces tot op heden niets terecht is gekomen. 

Een dorpshuis

Een overgrote meerderheid van de respondenten vindt het belangrijk dat Pleyn’68 als dorpshuis voor het dorp

behouden blijft. Men wil graag dat het huidige gebouw (in verduurzaamde versie) beschikbaar blijft. Slechts 21 %

is voorstander van een nieuw gebouw op een andere plek, nadat de het terrein bij de Scheepjeskerk is afgevallen

als alternatieve locatie. Of men ook gebruik maakt van het dorpshuis is niet gevraagd. De meerderheid wil ook dat

het ensemble van de Scheepjeskerk bijeen blijft als publiek toegankelijk monument. 

INWONERS GROENENDIJK ZIJN DIK TEVREDEN OVER HUN LEEFOMGEVING,
MAAR ER BLIJFT NOG WEL WAT TE WENSEN OVER…

door Diana Baak



Veranderingen

Groenendijkers behouden graag het goede wat men heeft, maar er komen wel veranderingen op de

buurtschap af die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de leefomgeving. Op de komst van

windturbines zit men bijvoorbeeld niet te wachten, maar voor het plaatsen van zonneweides is wel

draagvlak onder de inwoners. Aan elektrisch laadpalen voor auto’s heeft slechts 14% behoefte. Voor 

 een moestuin voor de buurtschap is weinig animo. In de Barrepolder (tussen de Groenestein en

Heineken) zal een trafostation worden gebouwd en de plek is in beeld als uitbreidingslocatie voor

industrie. Een meerderheid geeft aan het geen geschikte locatie te vinden voor extra woningen. Hoe de

inwoners aankijken tegen de impact op de saamhorigheid in het buurschap van 100 nieuwe woningen op

het huidig aantal van 280, komt in de enquête niet aan bod. Wel ziet men hierdoor kansen om het

voorzieningenniveau (school, supermarkt, horeca, kinderopvang) te verbeteren. Hoe al die nieuwe

inwoners ook als betrokken medebewoners mee te krijgen is een belangrijk vraagstuk en wellicht een

mooi onderwerp voor een volgende enquête. 

Vervolg

Met wethouder Schotanus (wijken en kernen) is bij het aanbieden van het rapport over de resultaten

gesproken. Hij zal ook nog schriftelijk reageren op de resultaten van de enquête. Wethouder Relus

Breeuwsma, die over verkeer gaat, komt binnenkort op werkbezoek om zelf te aanschouwen hoe het er

op de Rijndijk voorstaat. Voor een bespreking van de resultaten op een bijeenkomst is bij de

aangeschreven politieke partijen geen behoefte gebleken. Zij krijgen het rapport toegestuurd en kunnen

bij vragen bellen of mailen. 

Informatie

Het rapport met de enquêteresultaten kan worden gedownload vanaf de website van het dorpsoverleg

www.dorpsoverleggroenendijk.nl. Zijn er vragen of opmerkingen, stuur dan een bericht naar

info@dorpsoverleggroenendijk.nl.  

ER IS EEN NIEUW JAAR GEBOREN

Stadsdichter Lars Ferwerda leidde de nieuwjaarspeech van 

burgemeester Spies in door in ‘spoken words’ terug te blikken

op het jaar. Dit nadat popkoor Mikado uit Hazerswoude de 

aanwezigen  muzikaal had opgewarmd. Spies deed een oproep 

onszelf te vernieuwen en -voor en met elkaar- de schouders 

er onder te zetten. 

De burgemeester keek op de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis terug op een veelbewogen jaar. Een jaar

waarin de oorlog in Oekraïne dichtbij is gekomen met hoge energieprijzen en met zo’n 500 vluchtelingen die op

verschillende locaties in de kernen een veilig onderkomen hebben gevonden.

De jaarwisseling waarin veel vernielingen zijn aangericht en waar de ME eraan te pas moest komen, was wel een

dieptepunt. “Het is onacceptabel dat politie en hulpverleners door de ME beschermd moeten bij een vreugdevuur”.

Een dankwoord voor de betrokken politie en hulpverleners werd met applaus door de aanwezigen ontvangen. Ook

alle andere inwoners die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor hun omgeving en naasten werden bedankt. 

Voor 2023 zijn ook positieve zaken te verwachten, zoals meer woningen, uitbreiding van het energienetwerk en

natuurlijk oplossingen voor de knelpunten van het verkeer in Hazerswoude en Boskoop.

http://www.dorpsoverleggroenendijk.nl/


HPV-vaccinatie alleen in 2023 gratis voor jongvolwassenen!

Jonge mannen en vrouwen van 19 tot 27 jaar kunnen zich vanaf 6 februari door Hecht GGD

Hollands Midden kosteloos laten vaccineren tegen het HPV-virus, een virus dat kanker kan

veroorzaken. De GGD opent hiervoor binnenkort diverse HPV-vaccinatielocaties, waaronder in

Alphen aan den Rijn.  

Vaccineren is gratis

HPV (humaan papillomavirus) is zeer besmettelijk en kan kanker veroorzaken in onder meer de mond- en

keelholte, penis, anus, vagina, schaamlippen en baarmoederhals. Een HPV-vaccinatie beschermt tegen

deze zes soorten kanker. Alleen in 2023 is HPV-vaccinatie gratis voor deze leeftijdsgroep. Na dit jaar

zijn de kosten voor eigen rekening. Binnenkort nodigt het RIVM iedereen uit die tussen 1 januari 1996 en

31 december 2003 is geboren en nog niet of niet volledig is gevaccineerd tegen HPV. Tieners krijgen de

HPV-vaccinatie al kosteloos aangeboden als onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma. Wie voor

1996 is geboren kan zich via huisarts of GGD op eigen kosten laten vaccineren tegen HPV.

Besmettelijk

Iemand die het HPV-virus heeft, merkt er meestal niets van. Het virus is wel heel besmettelijk: 8 op de

10 mensen raken 1 of meer keren in hun leven besmet met HPV. Zowel mannen als vrouwen kunnen het

krijgen. Het virus wordt overgedragen via de handen, huid of mond tijdens seksueel contact. Meestal

ruimt het lichaam het virus binnen 2 jaar zelf op. Als dat niet gebeurt, kan op latere leeftijd kanker

ontstaan. Vaccinatie maakt de kans op kanker door HPV veel kleiner. Vaccineren is ook zinvol voor wie al

seksueel actief is. De vaccinatie beschermt tegen toekomstige besmettingen.

Plan afspraak (ruim) voor de zomer

Via www.hpvafspraak.nl of 0800 - 1608 kunnen jongvolwassenen een afspraak inplannen. Voor een

goede bescherming zijn twee prikken nodig, met een half jaar ertussen. Daarom is het belangrijk om de

eerste prik (ruim) voor de zomer te plannen. Alleen dan kunnen in 2023 nog beide benodigde prikken

kosteloos worden gehaald. De priklocatie in Alphen aan den Rijn is op de Nieuwe-Sloot (ingang Kees

Mustersstraat), President Kennedylaan 1 (corona vaccinatielocatie). Kijk voor meer informatie op

www.ggdhm.nl/hpv-jongvolwassenen. 

HPV VACCINATIECAMPAGNE JONGVOLWASSENEN GAAT VAN START

Ingezonden bericht van de GGD Hollands Midden

http://www.ggdhm.nl/hpv-jongvolwassenen.
http://www.ggdhm.nl/hpv-jongvolwassenen.


donderdag 26 januari.

donderdag 23 februari

donderdag 30 maart

Samen pannenkoeken eten 'in de Boomgaard' 

Actief Rijnwoude en 'de Boomgaard' in Benthuizen gaan in 2023 een

nieuwe activiteit aanbieden “Samen pannenkoeken eten” in “de

Boomgaard”.  Met elkaar eten is altijd gezellig: tijd om een praatje te

maken, (nieuwe) mensen te ontmoeten en natuurlijk lekker eten. 

Voorlopig gaan we een start maken met 3 bijeenkomsten:

De bedoeling is dat we gezellig met elkaar gaan genieten van een

super-pannenkoek. Natuurlijk staat ‘gezelligheid’ voorop maar met

een lekkere pannenkoek erbij wordt het een feestje. Deze

pannenkoek kost u € 7,-. Speciaal voor deze eerste keer krijgt u het

eerste drankje van het huis!   Om 11:30 uur is de inloop waarna we

om 12:00 uur starten met de maaltijd. 

U kunt zich vóór dinsdag 23 januari opgeven bij: Joke de Vries

telefonisch: 06 23987974 of via e-mail: vriesjo56@gmail.com

Sjoelkampioenschappen in De Som
De feestdagen zijn voorbij en we gaan weer lekker met elkaar

activiteiten ondernemen. Het Samen Sjoelen is al enkele maanden

een gezellige en sportieve bezigheid in De Som op de eerste

donderdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur. 

Om het nieuwe jaar goed te beginnen, houden we de Rijndijk

Kampioenschappen! Dit gaat plaatsvinden op donderdag 12 januari

a.s. van 14.00 tot 16.00 uur in De Som (mooie prijzen natuurlijk). 

Komt allen en laat zien wie de Sjoelkampioen van Hazerswoude-

Rijndijk wordt! (deelname is gratis, drankjes voor eigen rekening).

Iedereen kan meedoen, u hoeft echt geen “professional” te zijn.

Inschrijven is niet noodzakelijk maar wel handig. Dit kunt u doen bij de

kern coördinator van Hazerswoude Rijndijk, Mariska van Dorp:

mariska@actiefrijnwoude.nl / 06-16536547. 





De Lange Tafel Benthuizen 

Na een succesvolle doorstart vorig jaar dekken De Zonnebloem,  De Tas, Participe en Actief Rijnwoude ‘De

lange tafel’ weer in Benthuizen, met medewerking van een aantal nauw betrokken dorpsgenoten.

De reacties van de deelnemers waren hartverwarmend en dat is ook logisch want waar vind je nu nog een 3-

gangen menu voor € 7,50!? Maar wat misschien veel belangrijker is, is het samenzijn, en dan is deze gelegenheid

onbetaalbaar. Wij als vrijwilligers zien u (weer) graag aanschuiven. Oudere (eenzame) inwoners van Benthuizen

kunnen maandelijks gaan aanschuiven en genieten van een heerlijke maaltijd. 

Wanneer? 

De eerstvolgende maaltijd is op 12 januari. Daarna weer gewoon de eerste donderdag van de maand: 2 februari,

2 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni, 6 juli, 3 augustus, 7 september, 5 oktober, en 2 november. In december vanwege

de feestdagen is er geen maaltijd. 

Waar?

Dorpshuis ‘De Tas’, de Dam 3 in Benthuizen. Hoe laat: Start inloop vanaf 12.45 uur / start maaltijd 13.00 uur.

Kosten: € 7,50 per maaltijd contant te voldoen/ consumpties moeten wel gepind worden. Wilt u hier gebruik van

maken of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Jeanette Blijleven: 06-51930364 /

j.blijleven@hotmail.com 

Grijze Koppen Orkest Rijnwoude 2023 - doet u ook mee?

Muziek inspireert, activeert, maakt vrolijk en geeft zelfvertrouwen. Muziek is ook ontmoeten en nieuwe

contacten maken. Muziek voorkomt eenzaamheid. Niet voor niets hebben we in Nederland (en ook in

Rijnwoude) ouderen koren. In Rijnwoude willen we nu ook iets nieuws gaan doen. We gaan het Grijze Koppen

Orkest Rijnwoude opzetten.

Ouderen oefenen (5x) met een eenvoudige gitaar, gemaakt van een blikje, een houten hals en enkele snaren. 

 Daarnaast worden zogeheten schellenbomen gebruikt, stokken met flessendoppen en kleurige slingers, die

als je er mee schudt of stampt een rinkelend geluid maakt. Hiermee gaan we als orkest oefenen en uiteindelijk een

echt optreden doen. Alle trainingen en het optreden worden in Zorgcentrum Driehof gehouden (Hazerswoude Dorp).

Dit onder begeleiding van professionele muzikanten en een koor.

• Vrijdag 13 januari repetitie

• Vrijdag 20 januari repetitie

• Vrijdag 27 januari repetitie

• Vrijdag 03 februari repetitie

• Vrijdag 10 februari  repetitie / generale

Bovenstaande repetities zijn van 10.30 – 11.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur)

Doet u ook mee of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de projectleider, Remko Lammers 06-

25224671 studiodekozi@gmail.com . Uw partner is natuurlijk ook welkom. Voor meer informatie kunt u

ook naar de website van Actief Rijnwoude: www.actief-rijnwoude.nl . En wat het precies voorstelt kunt

u zien op de link https://www.youtube.com/watch?v=A_TgzxG-6S0.

Mail naar jos@actiefrijnwoude om u aan te melden.

Eindconcert: Zaterdag 11 februari 2023 van 15:00 tot 16:00 (inloop vanaf 14.30 uur)

https://www.youtube.com/watch?v=A_TgzxG-6S0


21 januari 2023 

in dorpshuis De SOM 

Expositie Creatief Rijnwoude en 

onthulling kunstwerk 

Op zaterdag 21 januari is in de bibliotheek en het Creatief Lokaal

van ‘De SOM’ werk te zien van de cursisten van de 5

cursusgroepen van Creatief Rijnwoude en de deelnemers aan het

Open Atelier . 

Heel bijzonder is bovendien, dat ook de bewoners van de Herbergier,

die een aantal dinsdagen een creatieve ochtend hebben beleefd in de

SOM, met een creatieve boom zijn ver-tegenwoordigd.. De expositie

duurt van 11.00 tot 16.00 uur. In september zijn de lessen van

Creatief Rijnwoude begonnen onder leiding van 4

docenten/kunstenaars: Paul Hasebos, Ellen de Jong, Conny Kruithof

en Hans Verbeek . Iedere cursist is gevraagd om een werk aan te

leveren en dat maakt een mooie en gevarieerde expositie van

tekeningen, houtskool- en schilderwerk. Onthulling Kunstwerk Tijdens

de burendag op 1 oktober 2022, is Creatief Rijnwoude gestart met

een workshop om met kleine schilderdoeken een groot kunstwerk voor

de kale grijze muur van het muzieklokaal in de SOM te maken. Ook de

cursisten en de deelnemers van het Open Atelier hebben een bijdrage

geleverd voor het grote kunstwerk. Het resultaat is een mooi en

kleurrijk kunstwerk met als thema muziek. Op de dag van de expositie

zal het kunstwerk feestelijk worden onthuld en aangeboden aan de

gebruikers van het muzieklokaal. 

De onthulling vindt plaats om 13.30 uur 

Creatief Rijnwoude, onderdeel van Actief Rijnwoude, heet iedere

geïnteresseerde van harte welkom op 21 januari. Wil je ook meedoen

met een cursus of het Open Atelier? In de week van 23 januari start

onze serie voorjaarscursussen. 

Kijk voor meer informatie naar onze rubriek op website:

https://actiefrijnwoude.nl/ 

Wist u dat…. Regenwormen voor een gezonde bodem onmisbaar zijn en je

ze zelfs kunt kopen als je het idee hebt dat er bij jou in de tuin weinig zijn?

Regenwormen eten bladafval op en zetten dit om in mest, die heel goed is voor

planten. Bovendien graven ze gangen waar water makkelijk in wegloopt en waar

zuurstof in komt, zodat planten goed kunnen wortelen. Meestal zijn ze in grote

aantallen te vinden, enkele soorten zijn zelfs uitgezet om de bodemstructuur

te verbeteren. Bij het trillen van de bodem, veroorzaakt door mensen of dieren,

kruipen de regenwormen uit de grond. Ze zijn verder vooral 's nachts actief. In

de winter kruipen ze dieper de grond in en gaan in een soort winterslaap

Sommige dieren, zoals de mol en de merel zijn sterk afhankelijk van de

regenworm, omdat ze een belangrijke voedselbron vormen.

https://actiefrijnwoude.nl/
https://actiefrijnwoude.nl/
https://actiefrijnwoude.nl/
https://actiefrijnwoude.nl/


Jargon
Vaste attributen op mijn bureau: Het Groene Boekje en De Dikke Van

Dale… geen risico!  Als niet-katholiek kan je nieuwsgierig zijn naar de

‘rituelen’ en ‘ceremonies’ rondom de uitvaart van een pensioen-paus,

maar je hebt dan wel de nodige moeite met de terminologie. Al die

duistere termen (rituelen, ceremonies, etc.) laten nog

geen alarmbellen klinken: vaste handelingen en plechtigheden… maar,

hoewel, echter, de inhoud van al die rituelen en plechtigheden is uiteraard

zeer divers en je moet maar weten wat de essentie ervan is. Als een

doorgewinterde katholieke journalist zijn reportages echter doorspekt

met resp. eucharistie, crypte, celebrant, kardinaal, bisschop, curie, ex

cathedra.. moet je als seculiere Jan Modaal regelmatig te rade gaan bij De

Dikke. Allemaal nog wel te behappen. 

Dramatisch wordt het bij allerlei nieuwe ontwikkelingen, neem bijv. de

ChatGPT. Een chatbot is een geautomatiseerde gesprekspartner… en

hier begint het me al te duizelen. Vooral die generatiekloof kan je een

fikse dreun toedienen. Middelbare-schoolleerlingen kunnen dit soort

apparaten reeds gebruiken voor hun essays, hun schrijfopdrachten: u

vraagt, wij draaien! Tijdens een gesprek over de ChatGPT bij een talkshow

hoorde ik termen als ‘prompt skills’ en ‘clickbait’ en – ik

schaam me er nog voor – ik had er geen idee van waar men het over had.

Helaas is niet alleen het katholieke taal(mis)gebruik en het journalistieke

jargon dat mij bij tijd en wijle compleet vreemd overkomt. Ook door de taal

van de jeugd kan ik in de problemen geraken. Toen mijn kleinzoon me ooit

vertelde dat hij gezellig zat te chillen… fronste ik mijn wenkbrauwen en

glimlachte ik toegeeflijk; ik wilde niet erkennen dat ik die term niet kende.

Toen ik het woord via het internet opzocht, las ik dat chillen ‘relaxen’ is en

dat doe je nu eenmaal niet met een catfish of een snitch… ja, daar sta je

dan. Bij nader inzien begreep ik dat die termen respectievelijk verwijzen

naar ‘iemand die jou in de val lokt’ en ‘een verrader’. Inderdaad… geen

idee!

Dat de jeugd ‘in‘ is voor een apart taaltje kan ik me voorstellen,

interessant gedoe hoort nu eenmaal bij de jeugd; als je je reeds op jonge

leeftijd conformeert aan de gangbare mores, mis je een essentieel van

het mens-zijn. Dat de journalistiek het steeds meer vertikt

wetenschappelijke of Engelse termen ‘onvertaald’ te laten, lijkt me echter

een vorm van beroepsluiheid. Soms ook van misplaatste  rrogantie!

Iedereen weet dat een ‘insider’ iemand is die goed op de hoogte is van de

situatie in een bepaald deel van de maatschappij. Als je dan hoort dat een

tamelijk oppervlakkig tv-programma zich de naam Veronica Inside toe-

eigent, moet 

je toch even achter de oren krabben. Hoe… kan je zijn! Taal…je moet er

zorgvuldig mee omgaan: lees maar, er staat meer dan er staat! Helder en

zorgvuldig  ormuleren.. het is een must. Taal weet zich echter te allen

tijde aan wat voor

regels ook te onttrekken. Jan Schaefer zei het ooit eens vrij platvloers: ‘In

geouwehoer kan je niet wonen!’ Nou niet echt parlementair taalgebruik…

maar iedereen begreep ‘donders’ goed wat hij bedoelde. Inderdaad, soms

breekt nood zelfs taalwetten.

Wist
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