Reactie op de column over het snelfietspad (Nieuwsbrief 12 september)
Om te beginnen de Van Dales dik of dun: die registreren wat gebruikt wordt met de
betekenis of betekenissen die de redactie van het woordenboek als gebruikelijk ziet. De Van
Dales vinden geen woorden uit maar volgen het gebruik zo goed ze kunnen, altijd met
achterstand. Niets biezonders als een veel of weinig gebruikt woord niet in de Van Dale
staat. De Van Dales bevatten waarschijnlijk slechts een fractie van het totaal aan woorden
dat in het dagelijkse leven gebruikt wordt als we de vaktermen en zegswijzen van de
verschillende oude en nieuwe vakgebieden meetellen.
En als Piro zich op Van Dale verlaten wil stel ik hem voor te kijken welke betekenis dit
woordenboek aan het woord “baliekluiver” geeft.
Ook lijkt me geconfronteerd worden met achteropkomende baliekluivers of wie dan ook een
moeilijk voorstelbaar verschijnsel.
Middelbare scholieren en andere jongeren zijn wel eens vervelend of lastig – ja, de weg naar
volwassenheid is voor anderen soms hinderlijk – maar om ze jeugdige bejaarden te kunnen
noemen moet je geestelijk knap oud zijn.
Of er op het snelfietspad (gewoon een fietspad waarlangs je zonder flauwe grapjes dank zij
allerlei voorzieningen sneller ergens komt dan via de bestaande verbindingen) tussen Cuijk
en Nijmegen speciale regels zullen gelden, weet ik niet, ik heb die zaak niet erg gevolgd.
Maar sinds 1 juli mogen turbofietsen niet meer op fietspaden. Hoe de verschillende fietsers
en brommers zich op dat fietspad zullen gedragen weet ik niet. Maar als de snelle
baliekluivers van Piro zich luid bellend en vloekend een weg zullen proberen te banen zou
dat wel een grote verandering in de mores zijn want ik heb de laatste maanden (ik fiets pas
sinds maart weer) maar uiterst zelden horen bellen en nooit horen vloeken en ik heb in die
tijd in een zeer wijde omtrek toch aardig wat kilometertjes afgelegd. Ik ben het juist als een
gevaar gaan zien als inhalende fietsers en brommers niet bellen of claxonneren.
Bas Moreel.

