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4 Als taalgebruikers één advies kennen over duidelijk schrij
ven, dan is het wel dat ze geen te lange zinnen mogen ge
bruiken. Lange zinnen vragen veel inspanning van de  lezer, 
bemoeilijken het tekstbegrip en zorgen voor interpretatie
problemen. Dat alles is zeker waar, maar moet worden 
genuanceerd. Lange zinnen met een eenvoudige, door
zichtige opbouw, zoals een opsomming, zijn vaak beter te 
begrijpen dan korte zinnen met een moeilijke constructie. 

Een van de oorzaken van een zware zinsconstructie in een 
ambtelijke of juridische tekst is vaak het overdreven ge
bruik van tangconstructies. Een tangconstructie ontstaat 
als in een zin twee delen die grammaticaal samen horen, uit 
elkaar worden geplaatst. De meest voorkomende tangcon
structie is die tussen de persoonsvorm en de werkwoorde
lijke eindgroep in een hoofdzin. Een voorbeeld maakt dat 
duidelijk: De advocaat heeft gisteren in de rechtszitting 
de vrijspraak gevraagd. In de voorbeeldzin vormen heeft 
en gevraagd samen het vervoegde werkwoord, maar beide 
delen staan toch uit elkaar. Op zich is dat niet erg, het 
is zelfs verplicht in het Nederlands. Een zin als De advo-
caat heeft gevraagd gisteren in de rechtszitting de vrijspraak 
klinkt als letterlijk vertaald Frans. Het Frans heeft inder
daad nooit tangconstructies, het Nederlands wel. Het 
 probleem ontstaat alleen als de tangconstructie te lang 
wordt en de afstand tussen de twee samenhorende delen 
te groot wordt. Dan verlies je als lezer de samenhang en 
wordt de zin moeilijk te begrijpen.

Een ander voorbeeld van een tangconstructie is die tussen 
het lidwoord en het zelfstandig naamwoord. Die tang kun 
je in het Nederlands eindeloos opensperren, maar de lees
baarheid gaat er ook eindeloos op achteruit: het pas inge-
diende wetsvoorstel is nog te behappen, maar dat geldt niet 
meer voor het pas door de Kamerfractie volgens de gangbare 
procedures ingediende en meteen al door de plenaire verga-
dering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedge-
keurde wetsvoorstel.

Dergelijke tangconstructies zijn erg populair bij juristen 
omdat ze waterdicht lijken te zijn en niet onderhevig aan 
interpretatieproblemen. Alles wat in de tang geklemd zit, 
kan grammaticaal maar bij één woord horen, nl. het naam
woord dat het hoofd vormt van de hele groep. Maar als 
je enkele van die tangconstructies binnen een zin combi
neert, resulteert dat al snel in zwaar verteerbare kost. Zo 
las ik onlangs de volgende zin:

De nog volgens het vierde beheerscontract voor de 
periode tussen 24 september en 31 december 2012 
verschuldigde vergoeding (88,9 miljoen euro) werd 
in het eerste kwartaal van 2013 niet vereffend bij 
wijze van compensatie voor de door de instelling in 
2011 en 2012 ontvangen onrechtmatige staatssteun 
(123,1 miljoen euro).

Bovenstaande zin is zeker langer dan het gemiddelde (hij 
telt 49 woorden terwijl de gemiddelde zinslengte in het 
Nederlands 20 woorden bedraagt), maar een eindeloze 
lintworm is het nu ook weer niet. Toch komt de zin op 
het eerste gezicht erg moeilijk over en dat komt vooral 
door de twee zware tangconstructies die erin voorkomen. 
Beide zijn van het type lidwoord/zelfstandig naamwoord 
en zowel de lengte als het feit dat er twee in één zin zitten, 
zorgt voor de onleesbaarheid. 

De eerste tang, de nog volgens het vierde beheerscontract 
voor de periode tussen 24 september en 31 december 2012 ver-
schuldigde vergoeding, bevat zo maar even zestien woor
den tussen het lidwoord en het zelfstandig naamwoord. 
Dat komt bijna overeen met een gemiddelde volledige 
zin. De tweede tang, de door de instelling in 2011 en 2012 
ontvangen onrechtmatige staatssteun, bevat negen woor
den. Samen bevatten beide tangen dus 25 woorden, wat 
de helft is van het totale aantal woorden van de hele zin. 
Dat de helft van een zin in twee bepalingen verpakt zit, 
is al een voldoende aanwijzing dat er iets schort aan de 
leesbaarheid. 

De oplossing is om de tang kleiner te maken door elemen
ten uit de tang te halen en in een bijzin te plaatsen die een 
nabepaling vormt bij het kernwoord:

De vergoeding die volgens het vierde beheerscon
tract nog verschuldigd was voor de periode tussen 
24  september en 31 december 2012 (88,9 miljoen 
euro) werd in het eerste kwartaal van 2013 niet 
 betaald bij wijze van compensatie voor de staatssteun 
die de instelling in 2011 en 2012 onrechtmatig had 
ontvangen (123,1 miljoen euro).

In de herschrijving is meteen een overbodig passief weg
gewerkt (door de instelling ontvangen wordt die de instel-
ling had ontvangen). Ook het ambtelijke vereffenen is 
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 vervangen door het courantere betalen. De herschreven 
zin mag dan wel een klein beetje langer geworden zijn 
(van 49 naar 52 woorden), maar hij is ook een stuk een
voudiger geworden, omdat ons kortetermijngeheugen 
bij het lezen niet meer de openingsstukjes van de lange 
tangen moet blijven onthouden. Toch blijft een zin van 
52 woorden nog altijd dubbel zo lang als een gemiddelde 
zin. Splitsen vormt dus de tweede stap:

De vergoeding die volgens het vierde beheerscon
tract nog verschuldigd was voor de periode tussen 
24  september en 31 december 2012 (88,9 miljoen 
euro) werd in het eerste kwartaal van 2013 niet 
 betaald. Op die manier werd de staatssteun gecom
penseerd die de instelling in 2011 en 2012 onrecht
matig had ontvangen (123,1 miljoen euro).

Het resultaat is een blokje tekst dat even lang is, dezelfde 
inhoud bevat, maar twee zinnen bevat van respectievelijk 
32 en 20 woorden zonder zware tangconstructies. Daar
om is het ook belangrijk eerst de complexe structuren 
weg te werken en dan pas te splitsen, als dat nog nodig 
is. In het omgekeerde geval zou je kunnen eindigen met 
twee gesplitste zinnen die nog altijd moeilijke constructies 
 bevatten. En dan zit de lezer alsnog in de tang.


