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als het in het Duitsche Bargoensch be-
kende mosche en hd. musche, dat ook
een term is voor jonge koe, is een "in
den mundarten verbreitetes wort für
liederliches Weib". Het woord is waar-
schijnlijk van Duitsche landloopers af-
komstig.' Hoe sloerie-achtig die mosse
wel is, blijkt uit het laatste citaat dat
het WNT opnam: 'Een rnosse, die
hem wel te bedde sal diene' (uit Veel-
derhande Geneuchlijcke Dichten
(1600)).
Hoeveel het WNT ook weet, het weet
niet alles. Mos is niet verouderd. In
mijn eigen dialect (dat van Bergen op
Zoom) kun je spreken van 'dat mos
van Jan H.' en dan heb je het eveneens
over een liederlijk vrouwmens.

Scheldwoorden is vaak een lang leven
beschoren zonder dat we het weten.

Scheldmuseum
Etterbuil, galhak, patser en nylonkijker
(in Rotterdam gehoord voor een man
die opzichtig vrouwenbenen bestu-
deerde) komen in de verzameling van
De Vooys nog niet voor. Wel uitge-
droogde bonenstaak en uitgezogen spi-
naziestengel voor 'een lang en mager
mens, en rolmops en bulletje bloed-
worst voor een 'dikkerd'.

Verder, ten bewijze van mijn stelling
dat de s zo lekker klinkt: slabber, slod-
der, schijtbeen, stuk stront, schotebol,
slaphakke, smiestert, smiek, smuigert,

smikse, smodde, schurftnek, schuivik,
schurftzak en su'/.anneboef.
In 1984 verscheen het Nationaal
Scheldwoordenbock van Knstiaan Laps,
een wat wonderlijke verzameling in-
vectieven die vaak een kort leven heb-
ben. Koeietepel voor 'dikkerd', koeie-
uier voor 'dik en onuitstaanbaar ie-
mand', koenavel voor 'sufferd'.

Met behulp van de 36.000 lezers van
Onze Taal moet er een beter, dikker
scheldwoordenboek zijn samen te stel-
len. Die woorden verdienen het om
aan de vergetelheid ontrukt te worden.
Stuur mij uw aardige, smerige, genie-
pige scheldwoorden. Ik kan ertegen.

Hedenlands
van Bommel
Frans Oudejans - Breda

Marten Toonder maakt voorlopig
geen nieuwe vervolgverhalen meer
over heer Bommel en Torn Poes. Dat
is jammer voor de oplettende lezers.
Om het gemis enigszins te verzachten,
plaatst NRC Handelsblad nu oude
Tom-Poesverhalen. Dat lijken de origi-
nele versies uit de jaren vijftig en
zestig, maar de tekst is aanzienlijk ver-
anderd.

Die verandering zit 'm vooral in de
taal. Daar is Toonder druk mee bezig
geweest. Hij heeft de tekst soms
drastisch bekort. Een passage als 'Heer
Bommel wierp een verwezen blik op
de affiches van het volvettersspook,
die overal om hem heen de huizen en
zijn Oude Schicht bedekten, en stiet
toen een onderdrukt geloei uit. Een
grimmige plooi verwrong zijn anders
zo goedig gelaat toen hij woedend op
zijn trouwe auto afsprong en de aan-
plakbiljetten begon af te rukken.'
wordt nu: 'Heer Bommel wierp een
verwezen blik op de affiches van het
volvettersspook, die zijn Oude Schicht
bedekten, en sprong toen woedend op
zijn trouwe auto af om de aanplakbil-
jetten eraf te halen.'
Het is even duidelijk, maar minder
plastisch. Zo zijn er meer voorbeelden
te geven waarin de verkorting geen
verbetering lijkt. Toonder heeft de
tekst kennelijk heel grondig bezien.
Daarom is het jammer dat enkele

keren 'Tante Betje' is gebleven, terwijl
ook een onjuistheid als 'Bedankt voor
de tomaten', terwijl het om tomaten-
sap ging, erdoor is geslipt. Vaak is de
taal wat kernachtiger: de grovert Bul
Super is nu een ellendeling; 'Houd jij
je hoofd dicht' (Hieper) wordt: 'Houd
jij je kop dicht', waarbij men zich kan
afvragen waarom 'houd' niet 'hou' is
geworden.

Torn Poes is wat teruggedrongen in be-
tekenis. Als hij denkt 'Het wordt tijd
dat ik er een einde aan maak', staat er
nu: 'Het wordt tijd dat er een einde
aan komt.' En soms worden relative-
rende opmerkingen van hem gewoon
weggepoetst, zodat Bommel krachti-
ger naar voren treedt. Bommel is ken-
nelijk Toonders hevehngspersonage
geworden; hij heeft daar later nooit
doekjes om gewonden. Misschien
werd daarom 'Heer Bommel luisterde
niet, hij was diep onder de dekens ge-
kropen' veranderd in 'Heer Bommel
luisterde niet, hij was m diep naden-
ken verzonken'; dat laatste doet heel
wat minder beschamend aan voor een
Heer van Stand.

Zo zijn er meer interessante punten.
Wat Bommel oorspronkelijk zei, komt
nu uit de mond van de commissaris,
maar op een andere plaats is het
andersom. Het taalgebruik is ook rij-
ker geworden: 'Ik heb zitten denken
en piekeren, tot ik er wakker van
werd' is al mooi, maar 'Ik heb zitten
piekeren en peinzen. . .' nog mooier.
'Dat de vonken eraf vliegen...' wordt
'dat de ratten er geen brood van
lusten. . .', maar dit komt me niet min-
der clichématig voor. Toch is 'De

bloeddruk drukt me in mijn knieën'
veranderen in 'Het hart klopt me in
de knieën' zonder meer taal van de la-
tere Toonder, de ware literator en taai-
ver rijker.
Het ging me er niet om, woord voor
woord te vergelijken, maar wel eens te
zien hoe een kunstenaar 36 jaar later
tegen zijn werk aankijkt nu hij twee
keer zo oud is geworden. Dat een ver-
haal het, met toch niet wezenlijke aan-
passingen, nog zo goed doet, is voor
hem geen gering compliment. Toon-
der en de krant mogen doorgaan met
herhalen.

OPBERGEN VAN

Bestuur Genootschap Onze Taal

Het genootschap Heeft cassettes laten
rn4k;en^rnet de opdruk Onze Taal,
waarih: minstens zes jaargangen van
Q^C Taal ;k^uiïnejrt wórden ppgebdf-
'gèsf. -Na een niimm^r van Onze Taal
gelezen te hebben, kunt u de afleve-
ring zo..in de cassette plaatsen.

Ate u ƒ 10,90 overmaakt esp gi ro-
numrner 42 659 Q2j dafilevert het
secretariaat de cassette via de post
zonder verdere -Kosten bij u thuis af.
We hippen hierrtiee: bij veel leden in

; te voordien.


