
Het Genootschap Onze Taal heeft een Taaladviesdienst, 
die vragen over de Nederlandse taal beantwoordt.

Met een uniek tijdschrift: het enige in Nederland waarin 
deskundig én op een prettig leesbare manier over alle 
aspecten van de taal wordt geschreven . 

Heb je nog vragen over onze taal? Bell straks de 
Taaladvieslijn: 085 - 00 28 428

Het Genootschap Onze Taal is met circa 24.000 leden de 
grootste taalvereniging ter wereld!

“Denk aan juffrouw Scholten,/ die is vandaag 
gesmolten,/ helemaal gesmolten, op de Dam./ 
Dat kwam door de hitte,/ daar is ze in gaan 
zitten [...]” Toen wij op Facebook vroegen hoe u 
de hitte zou omschrijven, wordt het gedicht ‘Pas 
op voor de hitte’ van Annie M.G. Schmidt naar 
ons toe gestuurd, waarin een vrouw in de zon 
met een smeltende boter wordt vergeleken. 
Verder kwamen verrassende antwoorden tegen 
ons: Tijdens deze hitte zouden “eieren op de 
straat bakken” of “in de reet kunnen koken”, en 
het wordt zich afgevraagd “wie er wat aan het 
bakken is”. Er zouden zelfs gekookte eieren van 
kippen in deze “pleurishitte” gelegd worden zijn! 
Bij deze voorbeelden viel ons op dat bezigheden 
uit de keuken goed met het weer en vooral met 
de hitte samen gaan en deze verband wordt nu 
van ons in de zon gezet.
Hitte heeft een veranderende kracht: Eten wordt 
gaar, de mensen schijnbaar ook. Zoals de boter 
blijken ook de hersenen weg te smelten, op 
Facebook als “intelligentiequotiëverlagend” ge- 

noemd. En als iemand schrijft dat “deze hitte 
je leert te onthaasten” dan is het eigenlijk 
alleen een eufemistische uitdrukking dat de 
lichaam te langzaam is om productief te 
werken. In ieder geval wordt iets erg warmte 
toegevoegd wat we ook aan de van u 
gebruikte woorden kunnen zien: bijzondere 
warmte is met versterkende voorvoegsels als 
bloedheet, moordend heet, bloedverziekend 
heet beschreven. De verschillende toe- 
standsveranderingen van eieren en mensen 
die hieruit resulteren, zijn heel goed 
zichtbaar. Misschien werken de bezigheden 
uit de keuken daarom zo goed als beelden 
voor de hitte. 
De mensen wordt altijd het weer toegevoegd 
dus blijft nu niets als te hopen dat het gauw 
minder warm wordt want altijd zonneschijn 
schept een woestijn. Of om met de advies 
van Annie M.G. Schmidt  te sluiten: “Laten 
we met de hitte/ overal gaan zitten.../ maar 
vooral niet op de Dam.”

Tijdens onze stage hebben wij een artikel geschreven:

Pas op voor de hitte!


