
de boeventaal machtig is, niet bijster
veel begrijpen. Bij wijze van experi-
ment probeerde mr. Nuis, officier
van justitie in Amsterdam, het in een
viertal zaken met een vereenvoudig-
de tenlastelegging. Zijn doel was de
verdachte in begrijpelijke en heldere
taal te informeren over de feiten
waarvan hij werd beschuldigd, zon-
der daarmee de juridische juistheid
geweld aan te doen. Resultaat: "A
heeft op 8 juli 1993 in Weesp de rui-
ten van de voordeur van B vernield."
De juristenwereld stond op z'n kop
en de discussies liepen hoog op.

Afgelopen zomer maakte de Hoge
Raad een einde aan de revolutie door
de alternatieve tenlastelegging af te
keuren. Volgens ons hoogste rechts-
college impliceert vernieling niet de
opzettelijkheid die voor de strafbaar-
stelling vereist is. Dat betwist Nuis:
"Kapot maken kan misschien een on-
gelukje zijn. Maar vernielen is een ac-
tieve handeling die opzettelijkheid

impliceert." Inbraak vond de Hoge
Raad onvoldoende feitelijk. Alleen
stelen heeft het gehaald. Nu de juridi-
sche werkelijkheid volgens de Hoge
Raad dus niet in modern Nederlands
kan worden vertaald, zal geen officier
het nog aandurven om een versim-
pelde dagvaarding uit te brengen.

• NOTARIËLE AKTEN
Ook onder notarissen zal er niet snel
iets veranderen. Wie een akte laat op-
stellen, herkent tussen de lappen
tekst hooguit zijn eigen naam. Het
Utrechtse notariskantoor Van Graf-
horst & Van Buitenen stelt sinds
1980 alle akten op in begrijpelijk Ne-
derlands. En Van Grafhorst verzekert
dat daar nog nooit een juridisch ge-
schil over is ontstaan. Wél scepsis.
Eén cliënt vond de opgestelde akte
op de Margriet lijken en een mede-
werker van een bank belde bezorgd
op om te vragen of 'die akte' wel gel-
dig was. Volgens Van Grafhorst lo-

pen cliënten óf gillend weg óf ze blij-
ven omdat er eindelijk eens wat te
snappen valt. Van Grafhorst: "Nota-
riële akten hangen van formaliteiten
aan elkaar. Daardoor zijn het bijzon-
der klantonvriendelijke teksten. Wij
hebben om te beginnen alle onvol-
tooide deelwoorden en passieve
werkwoordsvormen geschrapt. Daar-
naast gebruiken we gewoon vrouw,
vandaag en getrouwd, in plaats van
echtgenote, heden en gehuwd. Daar-
door ontstaat heus geen rechtsonze-
kerheid." Toch brengt de Grafhorsti-
aanse werkwijze bij collega-notaris-
sen een beschaafde hilariteit teweeg.
Van Grafhorst lacht zelf mee en
snapt het wel: "Als cliënten kunnen
begrijpen wat er staat, dan is de ma-
gie van het vak er natuurlijk wel een
beetje af." <
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De 83-jarige Marten Toonder kreeg op het congres van
21 oktober het erelidmaatschap van het genootschap

toegekend. Hieronder citeren wij zijn dankwoord.

et woord als gevoel
Marten Toonder erelid

l ij n gewoontes voor het gebruik van
taal zijn erg egocentrisch. Het maken
van een verhaal is griezelig werk. Je
probeert met een verhaal communica-

| tie te bereiken tussen jezelf en een pu-
bliek. Dat is een soort hoogmoed. Terwijl je met een ver-
haal bezig bent, besef je heel goed dat je op zeer gevaar-
lijk terrein zit. Want een verhaal is in de eerste plaats iets
wat je helemaal zelf verzint, en iets wat je moet proberen
waar te maken door het woord.

Woorden ontstaan eigenlijk, tenminste voor mij, uit
het innerlijk; een woord dat van buiten is, dat is een ra-
tioneel woord, een bedacht woord. Bedachte woorden
vertrouw ik absoluut niet, die misleiden. Het zijn woor-
den van politici en van zakenlieden en al die mensen die
ik wel hoogacht, maar meer als groep dan als individu.

Terwijl je met een verhaal bezig bent, ben je natuurlijk
steeds op je hoede, want het is werkelijk heel gevaarlijk
werk. Dat is misschien ook de reden dat ik mijn toe-

vlucht heb genomen tot
het maken van tekeningen
bij mijn teksten, omdat ik
het woord zelf niet helemaal
vertrouw, want elk woord dat
ik gebruik, is ergens van afkom-
stig. Neem bijvoorbeeld het woord
creatief. Ik ben geëerd vandaag we-
gens creatief woordgebruik, maar wat be-
tekent creatief? Dat is geen Nederlands. Dus als je het
woord gebruikt, dan ga je eigenlijk terug tot de bron.
Wat is creatief? Dat betekent gewoon 'scheppen, schep-
ping', dus het is een godsdienstig woord. En omdat het
een godsdienstig woord is, komt het uit de geesx voort.

De eer die mij vandaag ten deel is gevallen, treft mij
bijzonder diep. En ik ben die 42.000 leden zeer, zeer
dankbaar voor deze uiting van waardering; voor mij bete-
kent die dat ik er een beetje in geslaagd ben om het
woord als gevoel te gebruiken. Ik dank u wel." <
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