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Taaltip: niet kunnen instaan voor
De volgende zin is juist: ‘Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld,
kunnen we niet instaan voor de afwezigheid van fouten.’ Niet kunnen instaan
voor betekent ‘niet kunnen garanderen’. En datgene wat men niet kan
garanderen, is de afwezigheid van fouten.
Sommige taalgebruikers twijfelen bij dit soort zinnen: zou er niet moeten
staan ‘we kunnen niet instaan voor de aanwezigheid van fouten’? Maar juist
dan krijgt de zin een niet-bedoelde betekenis. Dan staat er namelijk dat men
niet met zekerheid durft te zeggen of er wel genoeg fouten in de brochure
staan. Iets als ‘we kunnen er niet voor instaan dat alles 100 procent klopt’ zou
wel juist zijn.
Kortom: pas op met de combinatie niet kunnen instaan voor. Dat is voor veel
lezers een ingewikkelde constructie. In combinatie met een woord als
afwezigheid, waarin een ontkenning verborgen zit (‘het niet aanwezig zijn’),
kan er onduidelijkheid ontstaan over wat er bedoeld is.

Meer taaladvies

Praktisch





Vlaanderen licht zwerfvuil een voetje met duizend ‘peukentegels’.
(Taaltelefoon)
Een dag geen nieuw woord genoteerd is een dag niet geleefd, zegt Van
Dale-hoofdredacteur Ton den Boon. Maar het is nog altijd mogelijk te
‘ontdwangen’. (Taalbank)
Schrijf je de naam van een nieuwe toren in Wormer met of zonder een

tussen-s? De Taaladviesdienst van Onze Taal geeft antwoord. (De
Orkaan)

Wetenschap



Taaldeskundigen stellen in een brief dat het Limburgs door de Taalunie
wordt genegeerd en miskend. (Onze Taal)
Is het echt zo dat het Nederlands niet bedreigd wordt? (De taalpassie
van Milfje)

En verder




Redacteur Jos Huysmans roept op: “Laat slashy een wake-up-call zijn
om via out-of-the-box-denken de redding van het Nederlands vorm te
geven.” (Het Nieuwsblad)
Een goede taalkundige die kan fungeren als koninklijk vertaler, dat is
een uitstekend idee. Zeker als hij tien talen perfect beheerst. Maar wat
is zijn moedertaal? (TopAnimationTV)

(Advertentie)

“Je wordt hier opgeleid tot docent, niet tot
neerlandicus!”

De grote liefde van docente Nederlands Eveline
Langendam? Literatuurgeschiedenis! Omdat je
dit vak alleen kunt geven in de bovenbouw
havo/vwo, is ze de master Leraar Nederlands
gaan doen. Bij de HAN.
Langendam koos voor deze opleiding vanwege
de duale opzet: je volgt de master naast je
werk. “Alle onderzoeken en opdrachten voer ik
direct uit in de klas. Een verrijking voor mij én
voor de school. Twijfel je of je je verder wilt
specialiseren als docent of als neerlandicus? Mijn tip: ga het gesprek aan, loop
mee, beslis dan.
Een dagje meelopen? Meld je aan!

Lees meer

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).
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