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Een cultuurtaal moet uiteraard iets kunstmatigs hebben, dat wil
zeggen uniform gehouden worden, om begrepen te kunnen worden
door allerlei groepen die van huis uit diverse dialecten spreken. Dat
eist inspanning, die in beschaafde landen dan ook aan radiosprekers
en krantenschrijvers, voor zover nodig, dwingend opgelegd wordt en
die onderwijzers, predikanten en hoogleraren zich vrijwillig opleggen.
Per decreet zou vastgesteld moeten worden wat goed Nederlands
is en wat niet, welke woorden en zinsconstructies als verouderd te
mijden zijn, of gebrekkig naar buitenlands voorbeeld nageaapt, en
zo meer.
willem frederik hermans, Door gevaarlijke gekken omringd.
Amsterdam, 1988: 177.

Als een automobilist zich niet aan de regels houdt, heeft
dat nogal eens nadelige gevolgen voor andere weggebruikers. En vaak ook voor hemzelf, als het niet door letsel is,
dan toch wel door de bekeuring die een oplettende diender
uitdeelt. Zondigen tegen de taalregels heeft geen fysieke of
directe ﬁnanciële consequenties. Taalregels zijn dan ook
niet opgenomen in het Wetboek van Strafrecht en er is
geen taalpolitie om op de naleving ervan toe te zien. Zou
het decreet waar Hermans voor pleit daarin verandering
brengen? Maar wie bepaalt dan of iets goed is, of dat iets is
verouderd, en op grond waarvan precies? Welke woorden
mogen wel in een woordenboek worden opgenomen en
welke moeten er juist uit worden geweerd? En vooral: hoe
zou je ooit nog een tekst kunnen schrijven als de zinsbouw
13
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en de woordkeuze wettelijk zijn voorgeschreven? In dat
laatste voorziet Hermans in het vervolg van het citaat:
Wat romanschrijvers en dichters doen, moeten ze misschien
zelf weten, maar journalisten, schrijvers van wetenschappelijke
verhandelingen, Kamerleden en ministers zouden zich er stipt aan
moeten houden. Ze zouden er zelfs trots op moeten zijn als ze zich
er, zonder buitengewone inspanning, aan konden houden.

Maar is dat niet in tegenspraak met de eerste zinnen van
de aangehaalde passage? Zouden schrijvers van ﬁctie dan
maar wat mogen aanrotzooien? Als een schilder dat doet, is
het resultaat nog steeds een schilderij, maar als een schrijver maar wat aanrotzooit, is het resultaat in het beste geval
iets wat de lezer zo aﬂeidt van de inhoud, dat de schrijver
zich de moeite van het schrijven beter had kunnen besparen.
Wie a zegt, moet ook b zeggen, dus wil je iets bereiken met
je tekst, dan moet je er ook voor zorgen dat je lezers niet
struikelen over de buitenkant ervan. De aanwijzingen, tips
en trucs in dit boek helpen je om het beste uit je teksten te
halen. Om ervoor te zorgen dat er wat de vorm betreft niets
op valt aan te merken. Om nog meer plezier bij het schrijven te hebben. En om je tekst zo te schrijven, dat een uitgever deze niet bij voorbaat op grond van de vorm afwijst.
Hoe vind ik wat ik zoek?

Alles wat met de vorm van teksten te maken heeft, passeert
de revue in dit boek. De nadruk ligt daarbij op taalkwesties
waar schrijvers van ﬁctie mee te maken krijgen, en dat zijn
natuurlijk veelal vragen waarmee ook non-ﬁctieschrijvers
worstelen. De onderwerpen volgen het schrijven van groot
14
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naar klein, namelijk van formulering tot de punten en
de komma’s. Je kunt de inhoudsopgave gebruiken om te
vinden wat je zoekt, maar daar is het uitgebreide register
vanzelfsprekend ook heel geschikt voor. Om je tijdens het
schrijven niet onnodig lang op te houden, is het boek zo
opgezet, dat je heel snel een antwoord kunt vinden op je
taalvraag. Het helpt daarbij als je begint met het zo kort
mogelijk onder woorden brengen van je vraag. Als je dat
hebt gedaan, kijk je in de inhoudsopgave voor een aanknopingspunt, of in het register voor een sleutelwoord of een
tot enkele woorden teruggebracht probleem.
Symbolen en verwijzingen

In dit boek wordt verwezen naar tekstgedeeltes waar je
meer informatie over een gelieerd onderwerp kunt vinden.
Hoe dat wordt gedaan, wordt hierna toegelicht. Een speciﬁeke verwijzing wordt in beginsel slechts eenmaal per
genummerde sectie gegeven.
i

Kijk voor meer informatie eerder binnen hetzelfde hoofdstuk;
de verwijzing wordt zo mogelijk gevolgd door een paragraafnummer of kadernummer.

s
f

Idem, later in hetzelfde hoofdstuk.
Kijk voor meer informatie in een hoofdstuk of bijlage eerder in
het boek; de verwijzing wordt gevolgd door een hoofdstuk- of
bijlagenummer, en zo mogelijk door een paragraafnummer en
kadernummer.

p
bn-x

Idem, in een hoofdstuk of bijlage later in het boek.
Bijlage n; het bijlagenummer wordt zo mogelijk gevolgd door
paragraaﬂetter x, eventueel gevolgd door een kadernummer.

n

S

Uitlegkader nummer n (per hoofdstuk genummerd).
Valkuil, tip of toelichting.
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