
TAALTIPS VOOR DRAYERS RUBRIEK 'TAALTIPS'  
Mediumistic Journalism: TAAL & INTEGRITEIT PERSBUREAU CURAÇAO 

 

FACEBOOK 2015 en 2017 
Een greep uit een overstelpende veelheid aan taalkundige blunders gedurende vele jaren. 

31 augustus 2015 
PERSBUREAU CURAÇAO plaatste op 31 augustus 2015 het bericht: Asjes stapt vermoedelijk 
op. Het rammelde taalkundig van de fouten. Ik corrigeerde Persbureau Curaçao en kreeg 
daarop journalistiek onprofessionele reacties. Hieronder het relaas. 

Martien Verstraaten  
De taalvirtuozen van Persbureau Curaçao melden: Hij doet dit omdat zijn eigen partij het niet 
meer IN hem zit zitten. Ten eerste: Je ZIET iets niet zitten, en niet je ZIT iets niet zitten. (Kan 
men trouwens ook staand iets niet zien zitten, bij blinden bijvoorbeeld). Ten tweede: Blijkbaar 
ziet de partij wel iets BUITEN hem zitten, want IN hem wordt niets meer gezien. Ten derde: Een 
partij (individu of collectief) ziet (volgens de stijlgids) het niet meer MET hem zitten. Ten vierde: 
wat de journalist (als politiek commentator) met HET bedoelt (de zittende premier, de 
samenwerking) moet de lezer raden. 
31 augustus om 23:10 

Persbureau Curacao  
Ja jongen niet alles is meteen duidelijk. En deze berichten zijn geschreven voor gesproken 
radiobulletins. En we zijn geen taalvirtuozen, maar gewoon mensen die ook fouten kunnen 
maken. Bedankt voor je subtiele aanwijzing 
1 september om 3:58 

Martien Verstraaten  
Van de 'heren' van Persbureau Curaçao (of werken er alleen tutoyerende 'jongens') mag, zoals 
gebruikelijk op een redactie van bijvoorbeeld NRC Handelsblad, enige basiskennis van de 
Nederlandse taal verwacht worden. Zeker wanneer Persbureau Curaçao met enige regelmaat 
Taaltips aanbiedt. Taaltip van de week: Het is niet privé aangelegenheden zoals in het bericht 
wordt vermeld, maar privéaangelegenheden, en zonder koppelteken. (NRC Stijlgids). Dank voor 
uw dank. 
1 september om 10:09 

Persbureau Curacao  
Alles is veel, voor wie niet veel verwacht smile-emoticon 
1 september om 11:18 

Naschrift Martien Verstraaten  
Persbureau Curaçao VERWIJDERDE recentelijk ALLE berichten van haar pagina die waren 
gepost tussen 29 en 31 augustus 2015, inclusief de bovenstaande post van 31 augustus 2015 
waarbij het taalkundig talent van Persbureau Curaçao werd aangestipt. Bij Persbureau Curaçao 
gaat het blijkbaar niet alleen mank aan elementair taalvermogen, maar ook aan integriteit als 
het erom gaat de lezer recht te doen. Dat is, om in parlementaire termen te spreken: Een 
doodzonde, een journalistieke wel te verstaan. Om het taalonvermogen te verbloemen, in de 
berichten rammelt het steevast van de grammaticale fouten, plaatste Drayer in de weken erna 
een TAALTIP, blijkbaar om zijn blazoen nog een weinig op te poetsen. Honderd tegen een dat 
‘journalist’ Dick Drayer na enige tijd (als niemand het bemerkt, want zo hebben we hem leren 
kennen) mij zal weren van Facebook. We zullen de kritische lezers uiteraard op de hoogte 
houden. 

23 mei 2017 
TAALTIPS: knalde [sic] de twee voertuigen... Twee voertuigen knallen of knalden, nimmer 
knalde. 



24 mei 2017 
TAALTIPS voor Persbureau Curaçao: Ook de palet [sic] met yoghurt… Het palet zou nog 
kunnen, maar dan begeven we ons op het terrein van de schilderkunst (het schilderspalet) en 
niet van de levensmiddelenbranche. De pallet (verplaatsbaar platform) kan weer wel, maar 
geen de palet. 

29 mei 2017 
TAALTIPS voor Persbureau Curaçao: Daar knalde hij bovenop een kleine truck met aanhanger. 
Die [de truck] zag de scooter over het hoofd… Blijkbaar kunnen kleine trucks op Curaçao zien, 
en nog wel over het hoofd. De bestuurder van de truck was grammaticaal in geen velden of 
wegen te bekennen, kwam journalistiek niet in beeld. 

6 juni 2017 
TAALTIPS voor Persbureau Curaçao: Volgens Justitieminister Quincy Girigorie… In 
tegenstelling tot minister van Justitie wordt justitieminister (als woord overigens onbekend bij 
Van Dale, Taalunie, NRC Stijlgids, De Volkskrant Stijlboek, Stijlboek De Standaard) alsook de 
officier van justitie (functiebenaming) met een kleine letter geschreven. Daarentegen wordt 
Ministerie van Justitie (eigennaam) weer wel met hoofdletters geschreven. Eenvoudig te 
onthouden taaladviezen van de Taalunie, zeker voor een journalist. 

25 mei 2017 
TAALTIPS voor Persbureau Curaçao: Het defecte onderdeel is niet op het eiland, maar moet uit 
Nederland komen. Merkwaardige zaak, zeker taalkundig. Dat een 'vervangend' onderdeel uit 
Nederland moet komen is te begrijpen, valt te billijken. In dezelfde zin wordt echter vermeld dat 
het defecte onderdeel niet op het eiland is. Waar bevindt zich momenteel het defecte onderdeel 
dan, zo vroegen wij ons af. Is het naar Aruba gestuurd voor vakantie, naar Boeing in de VS, 
naar Klein Curaçao gebracht wegens metaalmoeheid, als persona non grata verklaard en van 
het eiland verwijderd? Het blijft gissen. 

6 juni 2017 
TAALTIPS voor Persbureau Curaçao: Dat meldt het OM. Die gaan vanochtend en de rest van 
de dag intensief controleren op de luchthaven. Het OM, de Belastingdienst, de NS, ook al 
werken er duizenden wel of niet capabele mensen, is enkelvoud. Correct is: Die gaat 
vanochtend en de rest van de dag… Ingeval er had gestaan De Belastingdienst gaan 
vanochtend…, zou men gelijk weten taalkundig met een zwakbegaafde van doen te hebben. 

 

8 juni 2017 
TAALTIPS voor Persbureau Curaçao: Het Justitiële onderzoek… De Dienst Justitiële 
Inrichtingen (eigennaam) kan, moet zelfs met kapitalen geschreven worden. Maar het bijvoeglijk 
naamwoord justitiële (soortnaam), altijd onderkast, al sinds de grijze oudheid van de hogere 
journalistiek. De maatschappelijke positie van koning, keizer, admiraal of desnoods van de 
justitiële onderzoeker, doet taalkundig al lang niet meer ter zake. Ook de wapperende 
koninklijke zakdoek, de koninklijke rugleuning in de gouden koets, is en blijft met een kleine 
letter, zelfs als het een grote zakdoek betreft waar druppels koninklijk bloed op gemorst zijn. 

 

TAALTIPS voor Persbureau Curaçao: Minister Zita Jesus-Leito zou dat inderdaad bevestigt [sic] 
hebben tegenover de krant. Juist is: Hij of zij bevestigt (t.t.), hij of zij bevestigde (v.t.), en hij of zij 
zou hebben bevestigd (en niet bevestigt). Hulpwerkwoord (hebben) + voltooid deelwoord 
(bevestigd). In het kader van eerdere 'taalkundige manoeuvres' van Persbureau Curaçao dient 
de vraag zich aan of de schrijver wellicht de eerste klas van de basisschool niet heeft 
afgemaakt. Het is te hopen dat de onderhoudswerkzaamheden aan de viaducten beter verlopen 
dan het onderhoud van de Nederlandse taal door Persbureau Curaçao.  

 



19 juni 2017 
TAALTIPS voor Persbureau Curaçao (26 juni): Met de verbinding wordt het gat gedeeltelijk 
opvult… De verbinding wordt opgevuld (voltooid deelwoord). Alternatief: De verbinding vult op. 
Nimmer de verbinding opvult.  
(19 juni): Er vielen geen gewonden, maar de twee auto’s raakten total-loss. De auto´s bij NRC, 
Van Dale, of de NOS, niet de eerste de beste journalistieke bronnen, zijn nog nooit total-loss 
verklaard, wel total loss (Taalunie: twee woorden). Total loss wordt door de betere en 
gediplomeerde journalist 'totaal los' van elkaar geschreven. 
(19 juni). Bijna 50 van de 200 VWO-ers [correct is VWO'er] is gezakt. Vwo is een initiaalwoord. 
Een afleiding van een initiaalwoord schrijven we altijd met een apostrof, dus: vwo'er. 
(19 juni). Kleine oneffenheid van het kappersblaadje: 'Advocaat Natasha Harelquin' heet in 
werkelijkheid 'Natasha Harlequin'. 

 

27 juni 2017 
Martien Verstraaten > Jacqueline Beckers-Raaijman 
TAALTIP is oorspronkelijk een initiatief van Persbureau Curaçao waarbij de lezer door Dick 
Drayer frequent wordt getrakteerd op taal, die blijkens zijn eigen schrijfsels het eerste jaar van 
de basisschool niet heeft afgemaakt. Is dat vreselijk, nee, eerder lachwekkend. Het wordt 
anders wanneer de zelfbenoemde en ongediplomeerde journalist die nooit een School voor de 
Journalistiek van binnen heeft gezien stelselmatig karaktermoord pleegt op een sinds jaar en 
dag gerenommeerde Curaçaose topchirurg, Fa Si Oen, wegens het (voor Curaçao) vermeend 
ontbreken van een diploma. Nadat ik de afgelopen periode met een serie eigen TAALTIPS 
reageerde op Drayer stoethaspelig gestuntel, het eerdere taalniveau van Persbureau Curaçao 
was helemaal van dyslectische aard, soms zelfs hilarisch, verbeterde het taalvermogen van de 
journalistieke gastarbeider enigszins, maar bleef dat van een amateur. We mogen God voor 
zover die bestaat op de blote knieën danken dat Dick Drayer geen chirurg is, zelfs geen 
gediplomeerde. Want dan strompelden er op de Pontjesbrug heel wat medische missers naar 
de overkant. Voor meer achtergrondinformatie, zie de column op mijn website: 'Dick Drayer 
nieuwe inspecteur Gezondheidszorg en Johan Cruijff was geen trainer'. 

 

TAALTIPS voor Persbureau Curaçao (28 juni): Bij een routinecontrole op een binnenkomende 
[1] fruitbootje heeft de Douane een vuurwapen gevonden. Die [2] lag goed verborgen in het 
ruim van het schip. De politie denkt dat het wapen een bestemming [3] had en… 
1. Correct is een binnenkomend fruitbootje dan wel een binnenkomende fruitboot. Incorrect is 
een binnenkomende fruitbootje, dat is op zijn zachts gezegd koeterwaals of de taal van 
goedbedoelende bursalen die Nederland binnenstromen. In tegenstelling tot het mooie meisje 
en het mooie huis zeggen en schrijven we niet en nooit 'een mooie meisje' of 'een mooie huisje', 
behalve dan als we journalist zijn bij Persbureau Curaçao. In het land der blinden is eenoog 
koning. 
2. Een vuurwapen is een 'het'-woord. Het betrekkelijk voornaamwoord dat aan 'het vuurwapen' 
refereert (vrouwelijk) is 'dat', en nooit 'die'. Correct is: Dat [vuurwapen] lag goed verborgen in 
het ruim van het schip [taalniveau basisschool]. 
3. Van Dale positioneert het woord bestemming in drie categorieën: bedoeling/functie, reisdoel, 
en levensdoel. Een wapen heeft geen bestemming in één van de genoemde categorieën. Zelfs 
niet een wapen dat met wijwater persoonlijk is ingezegend door Zijne Heiigheid (hoofdletter, nu 
wel) de paus (kleine letter) van Rome. Alleen de gebruiker van een wapen, de crimineel of de 
agent van politie, kan een bestemming (reisdoel, levensdoel) hebben. Een zending wapens kan 
als bestemming (reisdoel) Caracas of Miami hebben, precies als een trein een bestemming 
heeft, een wapen nooit. De postzak kan als (fysieke) bestemming Jan Thiel hebben, de 
postkaart in de postzak daarentegen kan bestemd zijn voor mevrouw Irausquin of haar 
buurvrouw in Jan Thiel. Een wapen evenals liefdesbrieven kunnen dus bestemd zijn voor, you 
name it, dat weer wel. Predikantenzonen en stukjesschrijvers zoals Drayer kunnen een 
(inhoudelijke) bestemming hebben, bijvoorbeeld als journalistieke cliniclowns of taalkundige 



colporteurs. Daarentegen hebben wapens, slagersmessen, vergulde haarspeldjes, Chinese 
blikscharen, borrelgarnituren, dashboardrozenkransen in busjes, of porties tutu di Kòrsou geen 
bestemming, maar zijn desgewenst bestemd voor: Jan met de pet en/of zijn huiseigenaar, laten 
we zeggen in Boca Sami, Kwartje, Villapark Curasol of Jongbloed.  

 

Dit was mijn laatste kritische bijdrage in een serie onder de noemer TAALTIPS. De lezer mag 
begrepen hebben dat Drayer, in ieder geval wat taal betreft een amateur is en tevens een 
(ongediplomeerde) journalist, en wel van het megalomane type die anderen de maat meent te 
kunnen nemen. Het is te hopen dat hij in de toekomst gemeende excuses aanbiedt aan chirurg 
Fa Si Oen, de vermeende 'ongediplomeerde' vakman. Drayer zou op Curaçao, in ieder geval 
wat de Nederlandse taal betreft, een lichtend voorbeeld moeten zijn (bestemming zullen we 
maar zeggen). Zowel voor jongeren die de middelbare school juist hebben verlaten, voor 
hogere ambtenaren op het ministerie die meer thuis zijn in Papiamento en Spaans, en zelfs 
voor taalkundig haperende minister-presidenten die in Nederland studeerden. Het zou een 
betere pas geven dan Curaçaose topchirurgen de maat te nemen in uiterst slecht geschreven 
stukjes. Ik vermoed dat als een echte Neerlandicus de schrijfsels van Drayer onder de loep zou 
nemen, ik ben maar een amateur, er nog heel wat meer ellende boven water zou komen. Einde 
bericht. 

 

 

 

 

 

  


