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Nu wij het dit nummer hier en daar zo over taal hebben moet mij toch iets van 
het hart. Je ontkomt er als eindredacteur simpelweg niet aan. De discussie tussen 
het Witte en het Groene kamp der taalpuristen over de nieuwe spelling van het 
Nederlands, die sinds 2005 van kracht is. Even voor de mensen die net onder hun 
steen vandaan kruipen: De Witten rebelleren middels een alternatieve spelling te-
gen de Groenen, die zij ervan betichten niet intuïtief met onze taal bezig te zijn. En 
dat terwijl de Groenen juist claimen dat zij de spelling van het Nederlands logischer
hebben gemaakt! Als dat echt zo is, dan verdienen zij wat mij betreft zonder enig 
aarzelen de voorkeur van iedere AI’er in Nederland. Het werd de hoogste tijd dat 
de natuurlijke taal voor de verandering eens wat in de logische richting bewoog! In 
plaats van enkel andersom. Van Prolog tot Montague grammatica en andere deduc-
tieve taalverwerkingsmethoden. Geen van allen is er in de afgelopen 50 jaar echt 
in geslaagd vat te krijgen op de onlogische brei van woorden die wij moeiteloos 
oplepelen. Goeie zaak dus, zou ik zeggen. Onze taal kan wat mij betreft niet logisch 
genoeg worden bijgeschaafd. En kom, je moet ergens beginnen, dus waarom niet 
bij de spelling?

Hoewel ook mij in eerste instantie de logica achter havoër compleet ontging, is wel degelijk 
getracht er een onderbouwing voor te geven, te vinden in de Leidraad van het Groene 
Boekje. Het woord “havoër” wordt uitgesproken zoals het er staat. Het is een letterwoord 
zoals ze dat noemen. Het woord “vwo’er” daarentegen, is een initiaalwoord. De letters van 
de term worden los van elkaar uitgesproken. De Leidraad schrijft ons daarom voor: “Een
letterwoord wordt ... zonder koppelteken of apostrof opgenomen in een samenstelling of afleiding. 
Een letterwoord met een of meer hoofdletters behoudt het koppelteken en de apostrof. Dat geldt 
ook voor initiaalwoorden.” Strikt gezien is daar geen speld tussen te krijgen lijkt me: Vwo’er met 
apostrof en havoër met trema om spraakverwarring met de ‘oe’ te voorkomen. Nagenoeg 
iedereen is het er ondertussen wel over eens dat dat laatste spuuglelijk is. Maar dat terzijde. 
Laat ik voor de verandering vooral geen overhaaste beslissingen nemen constateringen doen, 
laat dat maar aan Rita-met-haar-rechte-rug over. Ik kijk nog wat verder.
Het woord “indiaan” wordt geschreven zonder hoofdletter. Groot is de verbazing bij velen 
echter wanneer wordt geconstateerd dat het woord “Eskimo” weer wél met een hoofdlet-
ter is. Is dit dan niet hopeloos onlogisch? “Neen!”, roept de Taalpolitie. Een overkoepelende 
term voor etnische groepen, zoals indianen, zigeuners en arabieren, moet zonder hoofdlet-
ter. Dergelijke overkoepelende termen hebben per definitie subgroeperingen zoals Eskimo’s, 
Sinti, en Moerasarabieren, die vervolgens weer wel met een hoofdletter geschreven moeten 
worden. Logisch, toch? Met wat bestwil is dat misschien wel zo, hoewel er onder andere Inuït, 
Kalaallit en Aleoet eskimo’s bestaan, waarbij het volgens Wikipedia ook nog eens zo is dat 
geen enkele van deze etnische groepen tot de indianen mogen worden gerekend. Ok, met 
een hoop bestwil dus.
Tot slot is het voor een logische taal wel fijn wanneer de regels onderling ook nog wat sa-
menhang vertonen, zodat ze misschien met wat geluk onthouden kunnen worden. De twee 
voorgaande voorbeelden laten zien dat dat toch werkelijk teveel gevraagd blijkt. Havoërs en 
vwo’ers kunnen we volgens mij best typeren als twee groepen met “dezelfde overkoepelende 
term”, te weten “de scholieren”. Zeker, het zijn geen etnische groepen, maar daarom niet min-
der herkenbaar door hun rugtasjes, beugeltjes en puistjes. Met een dergelijke ontologische 
classificatie wordt het uiterst merkwaardig dat onderwijsgroepen niet op overeenkomstige 
wijze geschreven moeten worden, terwijl dit voor etnische groepen wel zo is. Helemaal 
wanneer het uitgangspunt juist was de taal logischer te willen maken. De constatering dat 
de schrijfwijze van een onderwijsgroep wordt bepaald door het syntactische type, terwijl die 
van een etnische groep juist wordt bepaald door het semantische type, gaf de doorslag: Ook 
met de nieuwe Groene spelling zijn we nog net zoveel aan de willekeur van de Taalpolitie 
overgeleverd als voorheen! øD
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