
 

Een studie in communicatie 

Door A. van Veldhuizen, CFC*** 

 
 
01. Ik telefoneer met Eppo. We komen te praten over Helga’s verjaardag. Ik beloof, dat 
ik haar een mooie kaart ga sturen. Eppo zegt, dat ik die dan naar Duitsland moet 
sturen: Hirschgrund 23, 23627 Grosz Grönau. 
 
02. Het lijkt me leuk, als iedereen Helga op dat adres in Duitsland gaat verrassen. Ik 
mail dit adres dus naar de hele familie. 
 
03. Ik krijg een meeltje van Willemientje: Hirschgrund is fout, het moet Hirschsprung 
zijn. Ik meel haar terug, dat Hirschsprung een ziekte is, en dat het Grund moet zijn. 
 
04. Zij meelt mij weer en schrijft “O,O, die oren, je hebt het verkeerd verstaan, ik weet 
best dat Hirschsprung een ziekte is, maar die straat heet ook zo”. 
 
05. Ik geloof haar en stuur aan iedereen een correctiemeeltje: Het moet Sprung zijn. 
Ik verontschuldig me nog in het bijzonder bij Willemientje voor mijn eigenwijsheid. 
 
06. Egbert belt me, dat hij zojuist rechtstreeks van Eppo gehoord heeft, dat het toch echt 
Grund moet zijn. Ik word gek. 
 
07. Ik meel aan iedereen, dat het toch Grund moet zijn. 
 
08. Remmers meelt mij, dat zijn verjaarspost al verzonden is, dat alle adressen 
verscheurd zijn en dat hij er mee op houdt. 
 
09. Henk meelt mij, dat het toch echt Hirschsprung moet zijn. Hij heeft dat direct van 
Eppo gehoord. Hij vroeg Eppo nog om het even te spellen. En het was Hirschsprung. 
Dat wist hij zeker, want hij vertaalde dat begrip nog even in het Nederlands en zei tegen 
Eppo ‘’Hertensprong dus?” en Eppo zei ja. 
 
10. Heb ik deze boodschap van Henk toen opnieuw rondgemeeld? Ik weet het niet meer? 
 
11. Heden heb ik Eppo aan de lijn en ik vertel hem dit hele verhaal, verzoek hem om 
even goed na te denken en om dan luid en duidelijk het juiste adres te noemen. Ik 
ontvang eerst overbodige informatie over wat de Hirschsprung is: een hele hoge berg in 
Duitsland waar een hert op springt of er juist vanaf. Maar dan zegt hij, dat dat adres  
HirschGRUND is. Ik verzoek hem twee maal om dat te spellen en dan één maal om het 
te buchstabieren. Het blijft G.R.U.N.D. 
 
11. Ik krijg een meeltje van Willemientje, die ondertussen ook bij Eppo geïnformeerd 
heeft en nu dus overtuigd is, dat het Grund moet zijn. Zij schrijft mij, dat er dus niks 
scheelt aan onze oren, maar dat alles ligt aan Eppo’s onduidelijke manier van spreken. 
 



12. Opmerkelijk: waarom hebben Berthy en Hans zich in het geheel niet geroerd? 
Misschien omdat ze al wat ouder zijn? Of omdat ze allebei een prima gehoorapparaat 
hebben? 
 
13. Ook opmerkelijk: de enige die nog altijd van niets weet (volgens Eppo) is Helga. Dit 
meeltje gaat dan ook niet naar Oss. De verrassing moet blijven. Maar misschien stuur ik 
het wel naar de Hirschsprung, ik bedoel Hirschgrund, of allebei. 
 
 
Uithuizen, dinsdag 15 januari 2008. 

 

*** CFC: consultant family communication, een onlangs door mij 

behaalde titel. 

 

 

 

 

 

 

*** WIST U DAT WIJ INTERESSANTE 

GROEPS- 

KORTINGEN GEVEN OP HOORAPPARATEN? 

VANAF ACHT APPARATEN 50% KORTING 

MO- 

GELIJK. BELEEFD AANBEVELEND DE KRA- 

LINGSE COMMUNICABELSHANDEL. 

***********  
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