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Voorwoord

Er zijn boeken over schriftelijk taalgebruik die vooral adviezen, tips en voor
schriften geven. Er zijn andere boeken, die vooral proberen uit te leggen hoe de
schrijftaal werkt. Dit boek wil dat laatste: trachten te beschrijven en verklaren
wat het effect is van een bepaalde manier van uitdrukken. Daartoe bespreken we
steeds de keuzes die schrijvers hebben: wat is het resultaat als je het op de ene
manier formuleert, en wat staat er als je het anders opschrijft? Onze analyses
bespreken dus de stilistische effecten van de verschillende uitdrukkingswijzen op
teksten.
Ondanks dit uitgangspunt geven we soms wel degelijk schrijfadviezen. Maar in
alle gevallen baseren we die op de analyse van het beschreven verschijnsel. Die
analyse is erop gericht, de taalgebruiker in de gelegenheid te stellen de juiste
keuze uit de verschillende mogelijkheden te maken. We raden nooit aan, een
bepaalde manier van zeggen altijd te vermijden, en te vervangen door een andere
formulering; wel adviseren we, in een bepaalde context, waar de schrijver een be
paald doel heeft of een bepaalde voorstelling van zaken wil geven, de uitdrukkingsvorm
te kiezen die het beste bij die bedoelingen past. Zo stellen we soms voor, de
volgorde van de zinsdelen om te draaien om zo meer samenhang in de tekst te
krijgen. Of beweren we dat de schrijver in een literatuuroverzicht niet de ver
leden maar de tegenwoordige tijd van het werkwoord had moeten kiezen, gelet
op het karakter van de tekst.
Hiermee is ook aangegeven, op welke fase van het schrijfproces we ons richten:
we willen schrijvers in staat stellen, teksten te redigeren, meer in het bijzonder de
formuleringen te verbeteren van bestaande teksten. Of het nu gaat om eigen teksten,
of om teksten van anderen: in alle gevallen is het nodig te begrijpen waardoor de
tekst niet optimaal is, om vervolgens een gemotiveerde keuze uit de verschillende
uitdrukkingsmogelijkheden te maken. We beperken ons niet tot één tekstgenre;
het gaat ons om zakelijke teksten in het algemeen.
Een paar onderwerpen die vaak in schrijfhandleidingen aan bod komen, zul je
in dit boek niet aantreffen. We houden ons nauwelijks bezig met tekstopbouw
(wat hoort er in de inleiding van een werkstuk wel of niet thuis), en we gaan
helemaal niet in op kwesties van correctheid (is het een aantal mensen is afwezig of
een aantal mensen ziJn afwezig?). Voor die onderwerpen zijn er verschillende andere
boeken op de markt.
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Dit boek is in de eerste plaats bedoeld als studieboek. We hadden bij het schrij
ven studenten met belangstelling voor taalbeheersing op het oog. Daarnaast is
het boek geschikt voor iedereen die een vakmatige belangstelling voor het Neder
lands heeft, en die iets afweet van de taalkunde, en van de manier van redeneren
in dat vak.
Dit laatste wil overigens niet zeggen dat we ons precies houden aan één be
paalde taalkundige terminologie. Integendeel: als we een bepaald stijlverschijn
sel beschrijven, doen we dat vaak in omschrijvingen die ons ter plekke het meest
helder en evocatief lijken. Dikwijls bieden we parafrases aan. Het gaat immers
vaak om het onder woorden brengen, het expliciteren van een intuïtie over een
bepaald verschijnsel; daarbij streven we meer naar nauwkeurigheid dan naar
terminologische zuiverheid. Natuurlijk hebben we binnen dit boek wel conse
quent willen zijn in het gebruik van de termen.
We behandelen de onderwerpen die naar ons idee het meest van belang zijn voor
een goede schrijfstijl. Soms gaat het daarbij om stijlkwesties die veel schrijvers
parten spelen, zoals bij de lijdende vorm en de naamwoordstijl. In andere geval
len kozen we onderwerpen die naar ons idee het stilistische repertoire kunnen
uitbreiden. Dat is bijvoorbeeld de overweging geweest om volgordeverschijnse
len te behandelen (in de eerste hoofdstukken). In alle gevallen geldt, dat onze
onderwerpkeuze en de wijze van behandelen naar ons idee een uitbreiding vor
men van wat er in de meeste Nederlandse schrijfboeken te vinden is.
Het voorbeeld- en oefenmateriaal in dit boek is gekozen uit uiteenlopende
bronnen: kranten, tijdschriften, studieboeken, reclameteksten, brieven, werk
stukken, scripties, enzovoort. We hebben onze beweringen in alle gevallen willen
baseren op geschreven Nederlands dat werkelijk bestaat; alleen zo konden we er
zeker van zijn dat onze onderwerpkeuze relevant was.
Opbouw van het boek

Elk van de 9 hoofdstukken van dit boek behandelt een eigen onderdeel van het
geschreven Nederlands. De hoofdstukken zijn in hoge mate zelfstandig te ge
bruiken. Die strenge scheiding tussen de beschreven onderwerpen is kunstmatig:
ook in het geschreven Nederlands hangt alles met alles samen. Als we schrijven
dat de lijdende vorm van het werkwoord een voorstelling van zaken minder
persoonlijk maakt, en even later stellen we vast dat de zogeheten naamwoordstijl
abstraherend werkt, dan zijn er in werkelijkheid allerlei dwarsverbindingen aan
wezig. Toch stoppen we de onderwerpen apart in hokjes; wel zorgen we ervoor
dat ze elkaar vanuit hun eigen hoofdstuk goed kunnen zien. Waar mogelijk
verwijzen we naar andere hoofdstukken. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een
aantal oefeningen, die gebruikt kunnen worden om het begrip van de stof te
toetsen, en de stof praktisch te verwerken.
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De eerste twee hoofdstukken behandelen de verdeling van de informatie over de
zin en over de alinea. In hoofdstuk 1 gaat het om de vraag, waar de schrijver de
meest belangrijke informatie het beste kan plaatsen. Welke mogelijkheden zijn er
om de verschillende elementen in de zin anders te rangschikken?
In hoofdstuk 2 bekijken we, hoe die verschillende rangschikkingen van informa
tie van invloed zijn op de samenhang tussen de zinnen binnen een alinea. We
kijken ook voor het eerst naar de speciale rol van de zogeheten topic-zin van de
alinea.
In hoofdstuk 3 komen de werkwoordstijden aan de orde. We zetten uiteen,
welke invloed de keuze van de werkwoordstijden heeft op de voorstelling van
zaken.
De hoofdstukken 4 en 5 behandelen meer klassieke onderwerpen uit de stilis
tiek: de lijdende vorm van het werkwoord ( hoofdstuk 4) en de naamwoordstijl
( hoofdstuk 5). Ook bij deze onderwerpen is de hoofdvraag steeds: welk effect heeft
een bepaalde keuze op de voorstelling van zaken?
Hoofdstuk 6 gaat in op lexicale cohesie: de samenhang die binnen een tekst kan
worden aangebracht door vormen van synonymie, en door verwijzing binnen de
tekst.
Hoofdstuk 7 wordt besteed aan het verschil tussen enkelvoudige en samenge
stelde zinnen: wat is het verschil in tekstueel effect tussen de verschillende vor
men van samenstelling en de niet-samengestelde zin?
In hoofdstuk 8 voeren we een onderwerp op dat niet vaak in het volle licht staat:
het gebruik van de leestekens punt, komma, puntkomma en dubbele punt. In de
analyse gaan we uit van categorieën in de schrijftaal, niet van pauzes in gesproken
taal of iets dergelijks.
Het slothoofdstuk keert terug naar de topic-zin, die al in hoofdstuk 2 geïn
troduceerd werd. In hoofdstuk 9 draait het om het formuleren van die topic-zin. In
dit hoofdstuk passeert veel van de stof uit de rest van het boek nog eens de revue.
Van de meeste hoofdstukken hebben eerdere versies deel uitgemaakt van een
syllabus bij colleges Schriftelijke Taalbeheersing aan de studierichting Nederlands
van de Vrije Universiteit. Die syllabus is voor het grootste deel ontwikkeld bin
nen het project 'Vernieuwing van het taalvaardigheidsonderwijs' van het Taal
centrum-VU. Margreet Onrust heeft voor dat project geput uit de resultaten
van haar NWO-onderzoek (projectnummer 300-163-017); Arie Verhagen heeft
geprofiteerd van zijn werk binnen het onderzoeksprogramma 'Functioneel Taal
onderzoek: grammatica en pragmatiek' van de vakgroep taalkunde aan de Vrije
Universiteit (projectnummer Lett 88/IO).
De syllabus die aan dit boek ten grondslag ligt heeft ook zijn weg gevonden naar
de Rijksuniversiteit Utrecht. Verschillende docenten en studenten in Amsterdam
en Utrecht hebben hun commentaar gegeven; we hebben daar veel aan gehad.
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In het overzichtsbeeld van allen die hebben bijgedragen neemt Alied Blom
zonder twijfel de centrale plaats in. De jaren dat we op de VU met haar hebben
samengewerkt waren voor ons erg stimulerend en leerzaam; maar vooral waren
ze heel enthousiasmerend en vrolijk. Enkele van de mooiste voorbeeldfragmen
ten in dit boek zijn door Alied aangedragen, en ook in de rest van de tekst klinkt
haar stem nog door.
Voor zijn commentaar op eerdere versies en zijn steun bedanken we Theo
Janssen (Vrije Universiteit). Zonder anderen tekort te willen doen danken we
verder alleen Frank Jansen (Rijksuniversiteit Utrecht) voor zijn voorbeeldmate
riaal, en Harrie Mazeland (Rijksuniversiteit Groningen), die ons kritisch denken
heeft gestimuleerd. Tot slot danken we Eric Tiggeler (Taalcentrum-VU), uit
wiens voorbeeldmateriaal we hebben geput zonder dat hij het merkte.

Amsterdam, oktober 1992
Margreet Onrust
Arie Verhagen
Rob Doeve
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