
Ik heb een uitgesproken hekel aan politieke correctheid, waarschijnlijk overgehouden aan
de tijd dat ik voor verschillende linkse clubs ‘aktief’ was. Het was toen opletten geblazen als
het over buitenlanders, pardon ‘allochtonen’, pardon ‘medelanders’ ging. Zodra een van
deze uitdrukkingen ook maar een beetje ingeburgerd raakte, was deze in de ogen van de
hypercorrecte linkse voorhoede direct verdacht. Taal was een deel van het strijdperk waar
vredelievende idealen te vuur en te zwaard werden verdedigd.

Het verbaasde me daarom niet toen ik in de krant las dat meneer Sofuoglu bezwaar
maakte tegen bepaalde uitdrukkingen in de Van Dale waarin ‘Turk’ en ‘Turks’ een nega-
tieve betekenis hebben. Hij nam daar niet alleen aanstoot aan, maar diende tevens een
klacht in wegens discriminatie. Het verweer van Van Dale is dat het woordenboek een lou-
ter beschrijvende functie heeft, en dat er aan de gegeven voorbeelden, ontleend aan de
Nederlandse taal van de afgelopen honderdvijftig jaar, daarom geen normatieve betekenis
mag worden toegekend. Terecht, lijkt mij; als we woordenboeken zouden napluizen op –
voor sommige groepen – minder correcte voorbeelden, zou er veel taalhistorische rijkdom
verloren gaan.

Ik heb enkele woordenboeken nagekeken op uitdrukkingen waarin ‘advocaat’ en ‘advoca-
tuur’ voorkomen. De oogst was rijk en… vrijwel alleen maar negatief. Wat dacht u van het
voorbeeld in het woordenboek Nederlands–Frans van Van Dale: ‘Liegen als een advocaat’
(ook te vinden in het Nederlands–Engelse deel). Of de reeds in NRC Handelsblad gesignal-
eerde ‘advocatenstreek’: ‘een onoprechte slimme streek, listige handeling om zich uit een
ongelegenheid te redden of aan een verplichting te onttrekken’. In het Nederlands–Franse
deel wordt ‘advocatenstreek’als ‘avocasserie, chicane’ vertaald, en in een Nederlands–Engels
woordenboek kwam ik de vertaling lawyer’s trick tegen. 

Helemaal fraai is de voorbeeldzin die ik in een Nederlands–Engels woordenboek van
Wolters-Noordhoff aantrof bij het lemma ‘vertrouwen’, in de zin van ‘ik heb mijn vertrou-
wen in iemand verloren’: ‘I’ve lost faith in lawyers.’ 

Moet de Orde actie ondernemen? Moeten we de redacties van de woordenboeken aanspre-
ken om deze kwalijke voorbeelden te verwijderen? Welnee, woorden en uitdrukkingen
hebben net als kaas en brood een uiterste houdbaarheidsdatum. Voor de voorbeelden van
meneer Sofuoglu is die datum volgens mij allang verstreken (en dus kunnen ze binnenkort
geschrapt worden). Ik heb nog nooit gehoord van een ‘Turkenstreek’ of ‘aangaan als een
Turk’ (‘heftig uitvaren, razen, tieren’), maar dat kan natuurlijk door mijn linkse achter-
grond komen.

Liever heb ik een beschrijvend woordenboek, inclusief scheldwoorden en negatieve uit-
drukkingen, dan gekuiste versies. En door wie zou een politiek correct woordenboek moe-
ten worden bijgehouden? De redacties zullen er niet op zitten te wachten, actiegroepen zijn
zelden representatief en de Tweede Kamer heeft wel wat beters te doen.

Of ‘advocatenstreek’ en ‘advocatuur’ als synoniem voor rechtsverdraaiing al over hun
houdbaarheidsdatum heen zijn, waag ik te betwijfelen. 

Wie echt pech heeft, is natuurlijk degene die én Turk én advocaat is. Hij mag wat mij
betreft álle woordenboekenredacties voor de rechter slepen. n
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