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Het Onsetprincipe 

020 Aantr. m., 50+, hbo, 
fin. onafh., n.r., zkt rust. 
sl. spont. bl. yr. <1.75 voor 
ser. rei. Br.m.fo.e.r.o.nr. 
2222222 bur.v.d.bl. 

Mits. Paj., 06-'04, 4x4 aut., 
5drs, gr. kent., st. bekr., cr. 
contr., d. bl. metal., zw. led. 
bekl., full opt., sch.d., trekh., 
rad/cd, i.z.g.st., pr.n.o.t.k. 

Advertenties zoals hierboven zijn moeiteloos aan te treffen in de advertentierubriek van 
iedere krant (deze advertenties zijn samengesteld uit afkortingen die zijn aangetroffen in 
krantenrubrieken). Het is niet moeilijk om vast te stellen dat de linker advertentie een 
eontaetadvertentie betreft in de eategorie man zoekt vrouw terwijl de reehter advertentie 
het aanbod van een tweedehands auto betreft. In beide advertenties treffen we sleehts een 
enkel woord aan dat gesehreven is volgens bestaande spellingsregels - in de contaetadver
tentie voor en in de autoadvertentie full. De rest van de tekst bestaat uit afkortingen. Zoe
ken we bijvoorbeeld rust.sl.spont.hl.vr. op in het Prisma Handwoordenboek Afkortingen,l 
dan vinden we bij sl. 'slank', bij hi. 'bladzij(de)' en bij yr. 'vrouw'. Rust. en spont. zijn niet 
te vinden, zoals ook gr. kent of d.hl.metal. niet leiden tot een interpreteerbaar resultaat via 
het woordenboek. Voor zover bekend bestaan er ook geen expliciete regels voor het afkor
ten in dit soort advertenties. Dat er wordt afgekort is evident het gevolg van financieIe 
overwegingen. Men betaalt per regel van ongeveer 25 letterposities. De vraag is dus: hoe 
weet de sehrijver hoe hij moet afkorten en hoe is de lezer in staat om dit soort eryptisehe 
mededelingen te ontcijferen of, beter gezegd, te ontletteren. Bij navraag blijken ook onze 
kwaliteitskranten ("3inl") geen standaard afkortregels te bezitten en dus worden sehrijver 
en lezer overgelaten aan hun eigen fantasie. Gegeven het feit dat de sehrijver de adverten
tie plaatst om zichzelf of zijn auto te verkopen ligt het voor de hand aan te nemen dat hij 
veronderstelt dat iemand die een ander of een auto zoekt in staat is om zijn mededeling te 
deeoderen. Maar hoe werkt dat? 

* Ik dank Ben Hermans, Frans Hinskens en Marc van Oostendorp voor opmerkingen bij een eerdere versie van deze 

tekst. Hans Bennis is directeur van het Meertens Instituut (KNAW) en bijzonder hoogieraar Taaivariatie aan de 
Universiteit van Amsterdam. E-mail: hans.bennis@meertens.imaw.nl 

1 Zie Apeldoom (1987). 
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Bij een analyse van een corpus krantenadvertenties van dit type is gebleken dat het maken 
van dit soort afkortingen verloopt volgens een vast stramien. Stel dat we de nomina Ie 
groep [aantrekkelijke, slanke vrouwj zouden willen gebruiken in een mini-advertentie of 
speurder. We zouden daarvoor een aantal verschillende principes kunnen hanteren: 

a) Ie letter: a.s.v. zoals bij n.o.t.k. 
b) aile consonanten: ntrkkIk. sInk. vrw zoals bij zkt 
c) 1 e + laatste letter: ae se vw zoals bij nr 
d) Ie lettergreep: aan. sIan. vrouw 
e) Ie morfeem: aan. slank. vrouw 

Ais deze uitkomsten aan sprekers van het Nederlands worden voorgelegd, wijzen ze deze 
vormen beslist af. Het moet volgens de intuYtie van de moedertaalsprekers zijn: aantr. 
sl.vr. Hoe weten deze sprekers dat, terwijl er geen voorschriften zijn voor het maken van 
contactadvertenties en terwijl veel van de geconsulteerde sprekers zelf nog nooiteen 
dergelijke advertentie hebben opgesteld en er zelden of nooit naar kijken in de krant? 
Waarom aantr., en niet aant. of aantre.? Geen van de door mij geraadpleegde sprekers 
(o.a. een groep BA-studenten Nederlands), noch de advertentie-adviseuse van de krant 
had enig idee hoe het procede in elkaar steekt terwijl ze toch onafhankelijk van elkaar tot 
dezelfde uitkomst kwamen (er was een informant die in plaats van aantr. de voorkeur gaf 
aan aantrek.). 

Bij analyse blijkt dat ruim twee derde van de afkortingen gevormd wordt volgens het 
Onsetprincipe: breek een woord af aan het eind van een onset. De onset is het deel van een 
lettergreep dat voorafgaat aan de vocaal. De te volgen procedure luidt als voIgt: 

ga van links naar rechts tot het einde van de (niet-Iege) onset van de eerste lettergreep 
[onset: sch-aak, spr-aak, kr-aak, k-aak, aak]; 
ga, indien mogelijk en nodig/gewenst, door naar eind van de onset van de 2e/3e/ ... 
lettergreep; 

reduceer dubbele medeklinkers aan het eind van de afkorting (degeminatie). 

De keuze voor Ie, 2e of 3e lettergreep wordt bepaald door een afweging van de belangen 
van de schrijver - zo kort mogelijk, op grond van financieIe overwegingen - en de lezer 
- de afkorting moet in de context decodeerbaar zijn. Een woord als vanzeIJsprekend kan 
volgens het Onsetprincipe afgekort worden tot v. (Ie), vanz. (2e), vanzeIJspr. (3e) en vanzeIJ
sprek. (4e). De keuze van een schrijver zal waarschijnlijk vaIl en op de 3e onset aangezien 
afkorting bij de eerste twee onsets de lezer onvoldoende informatie verschaft, terwijl de 
vierde meer informatie voor decoderen biedt dan minimaal noodzakelijk lijkt te zijn. 

Dit is het hoofdprincipe van de advertentieafkorting. In de boven gegeven adverten
tieteksten zijn aIle cursief afgedrukte afkortingen in overeenstemming met dit principe. 
Het subsidiaire Consonantprincipe treedt op als het Onsetprincipe onvoldoende oplevert, 
zoals bij zoekt dat volgens het Onsetprincipe aIleen "z." kan zijn en daarmee voor sommi
gen onvoldoende informatie bevat (weI bijvoorbeeld in "zkm"). Men kiest dan voor "zkt". 
Andere, minder vaak voorkomende subsidiaire principes zijn de keuze voor de eerste en 
de laatste letter van een woord, zoals in "nr" of de eerste letter van elke lettergreep, als in 
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"dgl."; het gaat daarbij om nogal conventionele afkortingen die meestal ook ill II\'! I'd',III!l 

Handwoordenboek Afkortingen zijn te vinden. In dit soort gevallen zijn "lIUll!." ell "deft!," 
mogelijke varianten, gevormd via het Onsetprincipe. In sommige gevallen wordl er \TII 

keus gemaakt voor het leLetterprincipe, zoals hierboven bijvoorbeeld bij de i uit Lz.g.sl. BiJ 
korte woorden leveren het Onsetprincipe en het leLetterprincipe vaak dezelfde uitkomSI 
op. In de advertentieteksten hierboven zijn dat de niet-vet gedrukte, cursieve afkortingen, 
terwijl de vette afkortingen uitsluitend volgens het Onsetprincipe gevormd kunnen zijn. 

Kortom, schrijvers en lezers van advertenties hebben een onbewuste kennis van de 
bouw van de lettergreep, waarbij de verder weinig prominente onset de hoofdrol speelt. 
De schrijver van een advertentie is kennelijk in staat om op basis van het bekijken van 
een aantal advertentieteksten (de benodigde positieve evidentie) vast te steIl en dat hij in 
dit domein gebruik moet maken van de onset, het eerste deel van de syIlabe (begrippen 
die deel uitmaken van zijn computationele systeem). In het niet-genormeerde, geschreven 
'Korterlands' maakt men aldus gebruik van abstracte taaleenheden die we eveneens aan
treffen in het fonologisch onderzoek (voor het Nederlands bijvoorbeeld in Van der Hulst 
1984 en Noske 1993). 

2 Taalkunde is letterkunde 

In het nogal wijdlopige, taalkundige testament van Remmert Kraak behandelt hij twee 
verstrekkende stellingen. Het tweede deel van het bock gaat over de stelling dat er een 
eenheid zou zijn tussen taal en denken. Hij ontkent deze eenheid en bevindt zich op 
dat vlak in het gezelschap van veel andere taalkundigen en filosofen, waaronder Noam 
Chomsky en Jerry Fodor. Het lijkt me dat Kraak in veel opzichten gelijk heeft in het ont
kennen van de gedachte dat taal gelijk staat aan denken, al was het aIleen maar omdat 
het moeilijk, zo niet onmogelijk is om te weten wat denken is. Ik zal verder niet op deze 
stelling ingaan in dit stuk. De andere stelling is interessanter omdat Kraak hier afwijkt 
van vrijwel aIles wat iedereen ooit over dit onderwerp heeft gezegd. Kraak verdedigt de 
stelling dat taalkunde niet gaat over gesproken taal maar over geschreven taal, of anders 
gezegd, dat taalkunde in letterlijke zin letterkunde is. De gehele taalkundige en taalfilo
sofische literatuur heeft het voIle dig mis. Dat treurige misverstand is het gevolg van het 
alfabetische schrift. Kraak noemt dat misprijzend 'de weergavemythe', die er ten onrechte 
van uitgaat dat geschreven taal een weergave zou zijn van gesproken taal. Van Plato en 
Aristoteles, via De Saussure, de Praagse School, en het Amerikaanse structuralisme, tot en 
met Chomsky, aIle grootheden van de taalkunde hebben zich door deze my the om de tuin 
laten leiden. Gelukkig hebben we Kraak om ons weer op het rechte pad te brengen. We 
zouden eens gaan denken dat er woorden, syIlaben, segmenten en fonemen bestaan of 
dat het yak fonologie gaat over spraakklanken of dat de syntaxis zich bezig houdt met de 
grammaticale structuur van natuurlijke taal. Natuurlijk niet. Iedereen heeft zich volgens 
Kraak altijd laten foppen door die verdomde "alfabetische bril".2 Nederlands sprekenden 
mogen zich gelukkig prijzen dat zij het voorrecht hebben om de wijze woorden tot zich 

2 Het tweede hoofdstuk van Homo loquens en homo scribens is getiteld "De alfabetische brW en het vierde "De logisch
filosofische bril". 
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te kunnen nemen van een taalkundige die zijn alfabetische en zijn logisch-filosofische bril 
heeft afgezet. 

Het boek staat vol met citaten uit de internationale literatuur, gevolgd door een 
gedetailleerde bespreking daarvan. Het procede is ongeveer als voIgt: je neemt een pro
minent boek of artikel met een vooraanstaande rol in de geschiedenis van de taalweten
schap - zoals de Cours van De Saussure, Language van Bloomfield of The Sound Pattern van 
Chomsky & Halle; je haalt daar een aantal teksten uit die gaan over begrippen als 'foneem' 
of 'segment'; je laat zien dat er soms wat verwarring be staat over het verschil tussen klank
eenheid en schrifteenheid - een verwarring die te begrijpen is vanwege de nauwe relatie 
tussen de twee bij talen met een alfabetisch schrift; vervolgens trek je conclusies als 

Ik me en echter dat mijn behandeling afdoende duidelijk maakt hoezeer de gene
ratief-fonologische benadering van de klankopbouw van woorden gebaseerd is op 
alfabetischgespelde woorden (p. 166/167; cursivering van mij) 

Het enige dat Kraak mij afdoende duidelijk maakt, is dat hij stukken tekst van belangrijke 
taalkundige auteurs uit hun context haalt en vervolgens inzet om zijn weinig plausibele 
theorie te ondersteunen. Ik ga het foneem of het segment hier niet inhoudelijk motive
ren, dat laat ik over aan fonologen en fonetici. Het gaat mij om de aard en de vorm van 
de argumentatie. Het is een typisch voorbeeld van een auteur die zonder inhoudelijke 
bewijsvoering een theorie onderuit probeert te halen door eindeloos te blijven roepen dat 
de anderen het niet hebben begrepen. Dat maakt de weg vrij voor zijn eigen theorie die 
eveneens zonder deugdelijke argumentatie als waar wordt gepresenteerd. 

Wat bedoelt Kraak bijvoorbeeld als hij ons laat weten dat spraakklanken niet bestaan 
- bijv. "spraakklanken (fonemen) bestaan niet" (p. 267) of "Dat impliceert dat hij [David 
Olson; H.B.] in hun [spraakklanken; H.B.] bestaan gelooft. Van een dergelijk bewust
zijn kan geen sprake zijn, want fonemen bestaan niet" (p. 340). Heeft een ontologische 
twijfel hem bevangen? De fonologie heeft de afgelopen periode laten zien dat de notie 
'spraakklank' een zinvolle wetenschappelijke bijdrage heeft geleverd aan de fonologische 
theorievorming. Mogelijk moet het foneem of het segment als klankeenheid vervangen 
worden door een concept dat beter aansluit bij de meest recente theoretische inzichten in 
de klankstructuur van taal. Mogelijk moeten deze begrippen op grond van inzichten uit 
het onderzoek anders worden gedefinieerd. Maar dat impliceert niet dat de spraakklank 
niet bestaat. Dat er niet een simpele correspondentie be staat tussen een abstractie als seg
ment en een aspect van de in veel opzichten grillige werkelijkheid, betekent nog niet dat 
wij het bestaan van deze abstractie zouden moeten ontkennen. Kortom, het betoog van 
Kraak overtuigt niet voor wat betreft de eerste hoofdstelling. De linguistiek is geen studie 
van het schrift, maar de studie van de gesproken taal. 

3 De taalgreep en de lettergreep 
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De term 'syllabe' is een wetenschappelijke klankstructurele term die geen plaats 
hoort te hebben in een uiteenzetting over het schrift. (p. 230) 

Is de letter9reep een taal9reep? 

... : de syllabe wordt in de fonetisch/fonologische taalkunde algemeen opgevat als 
een spraakgeluid dat zich op de meest robuuste wijze in de klankstroom van de 
spraak aftekent en waartoe blijkens receptief en productief onderzoek de taalge
bruiker het meest toegang heeft. In de literatuur die ons hier bezighoudt, is van 
een ander begrip 'syllabe' sprake, waarop het wetenschappelijk overigens terug
gaat: een syllabe is een spraakgeluid dat minimaal uit een vocaal bestaat, maar in 
doorsnee wordt gevormd door een vocaal, voorafgegaan en/of gevolgd door een of 
meerdere consonanten, het aantal waarvan van taal tot taal kan verschillen, met 
een maximum van vier. Dit begrip 'syllabe' is, met andere woorden, een afgeleide 
van het alfabetische schrift. 
(p.231) 

Zoals op veel plaatsen in het boek wordt beweerd, bestaan spraakklanken, segmenten 
en fonemen niet (bijv. p. 32 of p. 61 - "Het hoofdbezwaar [tegen de ontdekking van de 
spraakklank door de Grieken; H.B.] is natuurlijk dat spraakklanken niet bestaan en dus 
ook niet ontdekt konden worden." - etc. etc.) en bijgevolg geldt dat ook voor vocalen en 
consonanten. Dat wordt zo vaak herhaald dat het begint te lijken op een mantra. Het gaat 
hier volgens Kraak niet over natuurlijke taaleenheden, maar over schrifteenheden. Syl
laben, consonanten en vocalen zijn "bedenksels van de alfabetische theorie" (p. 248, zie 
ook p. 262). 

Ik heb in hoofdstuk 3 uiteengezet dat het begrip 'syllabe' een bedenksel is van de 
oude Grieken, ingegeven door een verkeerde opvatting van hun alfabetisch schrift 
en onnadenkend overgenomen door de taalwetenschap. (p. 337) 

Kortom, er bestaan volgens Kraak twee soorten syllabe. Ten eerste is er de klankstructurele 
eenheid waarvan hij niet meer meldt dan dat die zich in de klankstroom van de spraak 
aftekent; ik no em deze klankstructurele eenheid een 'taalgreep'. Over dit geheimzinnige 
object komen we weinig meer te weten dan dat het "een berucht moeilijk onderwerp" is 
(p. 64). Ten tweede is er de syllabe die afgeleid is uit het alfabetisch schrift en die bestaat 
uit een vocaal met de voorafgaande en volgende consonanten. Dit is volgens Kraak een 
cultureel ontwikkelde notie, ontstaan door onbegrip van de Grieken. Deze 'lettergreep' (in 
contrast met de 'taalgreep') bestaat volgens hem niet, of is op z'n best een bedenksel. 

In de taalkundige literatuur zijn op veel plaatsen belangwekkende inzichten geformu
leerd die zich baseren op het taalbegrip 'syllabe'. Zo laat Van der Hulst in Syllable Structure 
and Stress in Dutch omstandig zien dat de syllabe een taaleenheid is waarvan de opbouw 
verloopt volgens sonoriteitsprincipes en dat de klemtoon van woorden op een inzichtelijke 
manier in verband kan worden gebracht met de structuur van de syllabe, onder andere 
in termen van hun relatieve gewicht. Een verschijnsel dat in verband gebracht wordt met 
de syllabe is bijvoorbeeld het feit dat de lengte van de vocaal invloed he eft op de aard 
van de coda (het postvocalische deel van de syllabe), zoals blijkt uit het feit dat krank en 
kraak welgevormde lettergrepen zijn, maar * kraank niet; de analyse is gebaseerd op het 
idee dat een lange vocaal een positie in de coda bindt zodanig dat er maar een consonant 
kan volgen. Het gaat hier niet over het aantalletters, maar over de interne structuur van 
de lettergreep in een suprasegmentele theorie en over de aard van de klanken in een 
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syllabe (bijv. in termen van een evident klankverschijnsel als sonoriteit). Ondanks het feit 
dat deze theorie spreekt over - volgens Kraak niet-bestaande - vocal en en consonanten, 
betreft het hier overduidelijk een taalgreep. Ik zie geen enkele mogelijkheid om dit soort 
analyses op te vatten als alfabetische kwesties. We kunnen dus concluderen dat de syllabe 
als taalgreep wel degelijk 'be staat', ook buiten het domein van productie en perceptie. 
Zonder de beschikking over een dergelijk concept zouden wij minder weten van de bouw 
van woorden en van de regelmaat in de toekenning van klemtoon. 

Laten wij nu terugkeren naar de advertenties. Hebben wij hier te maken met een 
taalgreep of met een lettergreep? Het gaat natuurlijk oppervlakkig gezien om letters want 
we spreken over een geschreven varieteit van het Korterlands. Maar, zoals we gezien heb
ben, be staat de taalgreep als een taalkundige eenheid van analyse en daarbinnen wordt 
een hierarchische structuur aangebracht waarin de syllabe uiteenvalt in onset en rhyme, 
waarbij de laatste weer opgedeeld wordt in nucleus en coda. We weten ook dat moeder
taalsprekers in staat lijken te zijn om in een woord de syllabestructuur aan te brengen. 
Kraak erkent dat in het bovengenoemde citaat waarin hij de syllabe beschrijft als "een 
spraakgeluid dat zich op de meest robuuste wijze in de klankstroom van de spraak afte
kent en waartoe blijkens receptief en productief onderzoek de taalgebruiker het meest 
toe gang heeft". Als de taalgreep 'bestaat', dan ligt het voor de hand dat de schrijver van 
een advertentie zijn onbewuste kennis over de structuur van de syllabe inzet en gebruik 
maakt van het talige Onsetprincipe. Hij hoeft geen nieuw schriftprincipe uit te vinden; 
het taalsysteem biedt schrijver en lezer een prima mogelijkheid om met behulp van een 
talig principe te komen tot het coderen of decoderen van verkorte schrijftaa1. Als dat juist 
is, dan zien we hier precies het tegenovergestelde van wat Kraak ons wil do en gel oven: 
het schrift wordt bepaald door de spraak en maakt daarbij gebruik van een principe dat 
verbonden is met een natuurlijk onderscheid in de gesproken taal, dat binnen de (genera
tieve) fonologie relevant is. Rest mij om Kraak toe te geven dat de lettergreep niet bestaat; 
het is de taalgreep die een rol speelt in gesproken en geschreven taa1. 
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