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Jij en wij

A an d iv e r se fa cu lteiten (der
rechtsgeleerdheid) is het gebrui
kelijk dat de docenten de studen
ten vou v o y eren : m en spreekt
hen aan m et mevrouw en mijn
heer. De m eeste mij bekende stu
denten blijken dat niet eigenaar
dig te vinden, ook al menen ver
s c h e id e n e mij m et "hallo",
"doei" en vergelijkbare termen te
m oeten begroeten. Zij zien mij
kennelijk als één van hen.
Te betwijfelen is of zij de Informatie Beheer
Groep als één van hen zien. Veeleer is te ver
wachten dat zij dit papierspuwende, (telefo
nisch) veelal onbereikbare, bureaucratische
m onster b esch ou w en als de Onzichtbare
Ander, de Vijand of de Grote Onbekende, die
zij in ieder geval niet licht zullen tutoyeren.
H oogstens zullen zij, na enige beleefde ver
zoeken, tiit w oede of wanhoop overgaan tot
het gebruik van krachttermen, maar dat kan
de meest welopgevoede persoon gebeuren.
Bij de genoem de Groep bestaan er blijkens
recente geschriften bijzondere opvattingen
over de relatie tussen de overheid en de aankomende - student. Ondanks alle 'moder
ne' opvattingen over de horizontale rechtsbe
trekking tussen het bestuur en de burger,
over diens mondigheid en assertiviteit - men
zie de ontroerende toelichtende beschouwin
gen bij de Algemene w et bestuursrecht - is
men daar kennelijk van mening een taal te
mogen gebruiken die vroeger niet misstond
in de relatie God-mens, Paus-gelovige of, zo
men wil, Koning-onderdaan.
Wat is h et geval? Bij brief van 17 mei 1995
deelt de Groep bij monde van Jan Beckers de
aanvragers van studiefinanciering ~ overi

gens op onnavolgbare wijze het een en ander mee over de
'prestatiebeurs7.
De brief begint met: "Beste aan
vrager".
Geachte aanvragers of aanvraagsters d an w el m evrouw en of
mijnheren bestaan kennelijk niet
voor Jan. Jan kent zijn aanvra
gers (m /v). Jan vervolgt: "Je
hebt bij ons studiefinanciering
aangevraagd... Wij hebben je daarop bericht
gestuurd w at je krijgt. Maar zoals je w a a r
schijnlijk..." enz. "Dat betekent voor jou
waarschijnlijk dat..." enz. Jan Beckers is wij en
ons, Jan gebruikt de pluralis majestatis voor
hemzelf of voor de groep. Jan is de Koning
v a n h et Inform atie Beheer, jij bent zijn
onderdaan, een beste weliswaar, maar toch.
Jij bent het cliëntje van Ons, Jan, de Directeur,
Jij wordt aangesproken, als behoorde je al een
b e e tje to t de groep v rie n d jes v a n de
Informatie Beheer Groep, onder leiding van
Jan. Jan is wel de Baas, maar toch lief voor
zijn aanvragertjes, want stel je voor d a t die
zouden verdwijnen of boos worden op Jan.
D an zou Jan spoedig geen Wij en O ns en
Directeur meer zijn en zou Hij hen niet meer
vriendelijk kunnen groeten.
N u leven wij niet in Duitsland of Frankrijk,
w aar het gebruik van Du en tu zelfs in de
relatie tussen ouders en kinderen betrekkelijk
'p ro g re s s ie f' is. Toch is dit type b rie v e n
onaanvaardbaar. Zij zijn beledigend voor de
aanvragers (m /v) en hun ouders, zij roepen
een sfeer van schijnvriendschap en schijndienstbaarheid op, zij trappen de aanvrager
(m /v ) n aar beneden en verheffen z o n d e r
enige reden Jan en Zijn Groep tot Goddelijke
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of Koninklijke sferen. Een troost is een zinne
tje in het briefhoofd: "Hebt u vragen?"
Een geheel ander type bijzonder taalgebruik
is vervat in een soort reclamefolder van de
Overlegcommissie Verkenningen (OCV), een,
ik beken het met het schaamrood op de ka
ken, mij tot voor kort onbekende iiistelling.
Zie, wat ik enige jaren heb moeten missen:
"De M inister van O nderw ijs en W eten
schappen stelde op 19 m ei 1992 de Over
legcommissie Verkenningen (OCV) in om in
Nederland een breed gedragen proces van
verkenningen te initiëren en oplossingsrich
tingen aan te geven voor vraagstukken in het
Nederlandse wetenschapsbeleid. (...) Door
zowel de vraag- als de aanbodzijde van ken
nis helder in kaart te laten brengexi ontstaat
een strategisch zicht op wetenschap en tech
niek (...) In het kader dat de OCV ontwikkel

de om het proces van verkenningen te kun
nen sturen en beoordelen staan de vraag/aanbodrelatie en de scenariobenadering
vanuit internationaal perspectief centraal (...)
Door vraag en aanbod in meerdere toekomst
scenario's te bekijken wordt dtiidelijk welke
strategische opties voor het onderzoek een
goede kans van slagen hebben/'
Lezing van dit geoptimaliseerd strategische
scenarioproza doet mij beseffen hoe gelukkig
de "beste aanvragers" van studiefinanciering
nog mogen zijn met het aan hen gerichte epis
tel. De OCV-geheim taal roept bij mij
Onmetelijk Chagrijn en Verdriet op. Er is
maar een troost: in het stuk zijn wij geen jij*

Profmr C.A.JM. Korhnann
juni 1.995

36

Karakters

