StAWIL: Steun Acroniem – Weg
met Initiaal- of Letterwoord
In het spraakgebruik wordt elke
schrijfwijze die korter is dan het volledige
woord of de volledige woorden – KNVB,
NPO, bios, svp, VARA, p.n.o.k., O.T, bv. –
een afkorting genoemd. En als er al
een onderscheid wordt aangebracht, is het
tussen letterwoord – UNO, JAC – en
afkorting de rest.
Er is een verfijnder – en zinniger – indeling te bedenken. Dat is bijvoorbeeld
gedaan door Dr. C.G.L. Apeldoorn. In het ‘Voorbericht’ bij zijn Afkortingen
(Utrecht, 1983) oppert hij een indeling in verkortingen, afkortingen en
initiaalwoorden.
De driedeling van Apeldoorn maakt het volgende onderscheid :
1. verkorting, waarbij het eind van een woord – prof(essor) – of het begin van een
woord – (auto)bus – wordt weggelaten;
2. afkorting, waarbij van een of meer woorden een of meer letters gebruikt
worden: m.m., B.Z.N., v.m., h., n.v.t.;
3. initiaalwoord.
Die laatste groep valt in drie soorten uiteen: 1. de initialen vormen een
uitspreekbaar woord (AVRO, FIFA); 2. ze zijn niet als één woord uit te spreken
(CDA, NCB, PVC); 3. om er een normaal uit te spreken woord van te maken,
neemt men meer dan alleen de beginletters (BENELUX).
Een bezwaar tegen Apeldoorns indeling is, dat er drie te onderscheiden vormen
onder één term (initiaalwoord) gebracht worden, terwijl één daarvan (PSP, DDR,
WVC, enz.) onder zijn eigen definitie van ‘afkorting’ valt en een andere
(FEBECOOP: Federatie der Belgische Coöperatieven) zich niet tot de initialen
beperkt.
De resterende vorm (UNIFIL, NOS) is derhalve de zuiverste vorm van het
initiaalwoord, en het is die vorm die nog altijd hardnekkig met ‘letterwoord’ wordt

aangeduid. Een foeilelijk woord en nog zinledig ook, al was het maar omdat elk
woord per definitie een letterwoord is, zoals ook elk getal een cijfergetal is.. Die
nietszeggende, hoogst verwarrende term dient snel vervangen te worden
door een betere, een duidelijke, een informatie-dragende naam. Acroniem,
bijvoorbeeld.
Er is geen reden waarom dit type afkorting in het vervolg in het Nederlands níét
acroniem zou heten.
En er zijn – ten minste twee – uitstekende redenen waarom we ze voortaan wèl zo
zouden noemen.
De eerste is dat het initiaal- of letterwoord in alle moderne vreemde talen met
deze term wordt aangeduid. De tweede reden is dat het woord acroniem is
opgebouwd uit twee delen die beide in tal van gebruikelijke Nederlandse woorden
voorkomen. Acro, van het Griekse akron (punt, spits, uiteinde), verschijnt
bijvoorbeeld in acropolis (letterlijk: stad op de top), acrobaat (van akrobatos:
op de tenen gaand) en acrofobie (hoogtevrees). Tot de mooiste reken ik
acromegalie (het Griekse megas is groot; vandaar de afwijking die reuzengroei
van handen en voeten veroorzaakt) en acrostichon, het gedicht waarvan de eerste
letters van elke versregel een woord, naam of uitspraak vormen.
Het tweede deel van acroniem stamt van het Griekse onuma (naam) en komt voor
in onder meer pseudoniem, synoniem en anoniem. Zonder overdrijven kan
daarom geconcludeerd worden dat ‘acro’ en ‘niem’ al lang en in tal van
samenstellingen in onze taal gebruikt worden, alleen nog niet of nauwelijks in
combinatie met elkaar. Er is dus alle reden om wat tot nu toe doorgaans
met letterwoord werd aangeduid, namelijk een afkorting die zich als één woord
laat uitspreken, voortaan acroniem te noemen.
Historie
De laatste tijd, laten we zeggen vanaf de Tweede Wereldoorlog, is er een explosie
van acroniemen, maar dat wil niet zeggen dat het verschijnsel niet al veel ouder
is. Het oudste voorbeeld komt wellicht uit de bijbel: de tekst op het bord dat
boven Christus’ hoofd aan het kruis bevestigd werd.
Die tekst luidt: INRI, het acroniem van het Latijnse Iesus Nazarenus Rex
Iudaeorum, Jezus van Nazareth, Koning der Joden.
In de begintijd van het christendom was ICHTHUS (Grieks voor vis) het symbool
voor Christus en diende het als wachtwoord voor de geheime, want verboden
bijeenkomsten van de eerste christenen. ICHTHUS is de afkorting van Iesous

CHristos THeou hUios Soter, Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser.
Veel meer biedt de historie niet, tot in 1602 de VOC, de Vereenigde Oostindische
Compagnie, werd opgericht, al is het twijfelachtig of dat toen als één woord werd
uitgesproken.
Het eerste moderne acroniem danken we waarschijnlijk aan het ontstaan van de
Algemeene Vereniging Radio Omroep in 1923. Ook hierbij is het trouwens de
vraag of er van het begin af AVRO gezegd is. Het lijkt me geen onredelijk
criterium dat iets niet alleen een acroniem kàn zijn, maar het in de praktijk ook is.
Om die reden valt bijvoorbeeld KRO uit de boot. Veilig kan gesteld worden dat het
zuivere acroniem een kind van de twintigste eeuw is.
UNO en ONU
Een sector waar al snel veel acroniemen verschenen, was de voetbalsport. Met
het toenemen van de FC Plaatsnaam verdwijnen de mooiste uit de publiciteit,
maar bij de ware liefhebbers worden nostalgische herinneringen opgeroepen door
namen als DOS en NOAD: Door Oefening Sterk; Nooit Ophouden, Altijd Doorgaan.
Dat waren de dagen van Rigtersbleek en Limburgia, Enschedesche Boys en
Zwartemeer. Die tijd komt nooit meer terug.
De Tweede Wereldoorlog gaf een ferme stoot tot de verdere opmars. Tot de meest
praktische behoorde LIB, dat zowel in het Engels (Light Infantery Batallion) als in
het Nederlands (Lichte Infanterie Bataljon) inzetbaar was, en tot de welluidendste
AMACAB (Allied Military Administration, Civil Affairs Branch).
Maar pas na die oorlog nam het gebruik van acroniemen serieuze vormen aan. De
UNO ontstond, de United Nations Organization, en de NATO, de North Atlantic
Treaty Organization. In het Frans bestaan ze precies andersom maar niet minder
acroniem: ONU en OTAN. Door de UNO werden andere organisaties in het leven
geroepen. Daaronder UNICEF, het United Nations International Children’s
Emergency Fund, en UNESCO, de United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization.
Vruchtbare bronnen zijn ook het onderwijs – de Mammoetwet bracht ons, onder
veel meer, MAVO en HAVO, LEAO, MEAO en HEAO – en de sociaal-economische
hoek. De SER, de Sociaal-Economische Raad, heeft zijn licht laten schijnen over
deels door de tijd al achterhaalde onderwerpen als de VAD, de
VermogensAanwasDeling, de WIR, de Wet op de InvesteringsRekening, APO,
een ArbeidsPlaatsenOvereenkomst, en VUT, Vervroegde UitTreding.
Tot de jongste lichting behoren acroniemen uit het ARC, het Alternatieve Relaties

Circuit, zoals de LAT-relatie, Living Apart Together, de WOP-relatie (wippen,
ontbijten, pleite) en de BOM, de Bewust Ongehuwde Moeder.
Veel komen er ook voort uit het ruimte-onderzoek. Bekend zijn de ANS
(Astronomische Nederlandse Satelliet) en de IRAS (InfraRed Astronomy Satellite),
maar minder lees je over MRUASTAS, een Medium-Range Unmanned Aerial
Surveillance and Target Acquisition System, en DISCO, Dual Irradiance and Solar
Constant Orbiter.
Aan sommige voorbeelden – WIR, DISCO – is te zien dat er wel eens een paar
tussenwoordjes weggesmokkeld moeten worden; bij andere – ICHTHUS, RADAR
(RAdio Detecting And Ranging) – wordt meer dan alleen de beginletter van elk
woord gebruikt. Ook dat is een argument vóór het gebruik van de term acroniem
(acro betekent immers punt, spits) boven namen als initiaalwoord
of beginletterwoord.
Bloody Awful
Het is een zeker teken dat iets leeft in de taal, als er door de gebruikers van die
taal mee gespeeld wordt, als er varianten op bedacht worden of grappen mee
gemaakt. Voor HEMA circuleert behalve de officiële – Hollandse
EenheidsprijzenMaatschappij Amsterdam – ook een officieuze invulling:
Hier Etaleert Men Afval. En NOZEM heette de afkorting te zijn van Nederlandse
Onderdaan Zonder Enig Moraal.
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luchtvaartmaatschappijen. Zo wordt de voormalige SABENA in plaats van Société
Anonyme Belge d’Exploitation de la Navigation Aérienne ook opengevouwen tot
Sauf Accidents, Bien Entendu, Nous Arriverons (ongelukken daargelaten, wel te
verstaan, zullen we aankomen). En GARUDA, de Indonesische
luchtvaartmaatschappij, kreeg als postkoloniale variant: Good And Reliable Under
Dutch Administration (goed en betrouwbaar onder Nederlands beheer). Britse
luchtvaartmaatschappijen kunnen helemaal geen goed doen: voor BOAC
– inmiddels ter ziele – bedachten collega’s van de concurrentie Better On A Camel
en voor BA (British Airways) Bloody Awful.
Niet zelden worden acroniemen voor de gelegenheid bedacht. Dat lijkt het geval
met het 13 letters tellende EENHEIDSWORST: de Enige Echte Nederlandse
Hardwerkende En Intellectueel Denkende Sportvereniging Welke Onder Rustige
Situaties Traint.
Wie er eenmaal oog voor heeft, ontdekt voortdurend nieuwe en verrassende

kanten aan het acroniem. Zoals VOLDULOSTA, de Vereniging van Oud-Leerlingen
Der ULO-School Te Aalsmeer, dat een acroniem binnen een acroniem bevat. Of de
ware achtergrond van het ogenschijnlijk nederige woordje PEC, de naam van een
voetbalclub uit Zwolle. In PEC gingen ooit twee clubs samen wier namen het
Champions League-gebeuren een onverwachte glans gegeven zouden hebben,
waren zij niet opgegaan in de Prins Hendrik Ende Desespereert Niet Combinatie.
De komende tijd zal, zo moet maar gehoopt worden, het makkelijk uit te spreken
en beter te onthouden acroniem in steeds meer gevallen verkozen worden boven
de traditionele afkorting.
Voorbeelden te over in de commercie, maar vooral in de techniek, zoals in de
astronomie, de wapenwedloop (AWACS, START) en de computerwereld: BASIC
(Beginners All-purpose Symbolic Instructions Code) of COBOL (COmmon
Business Oriented Language).
En anders moet misschien maar de Actiegroep Steun Acroniem – Weg met
Initiaal- of Letterwoord opgericht worden.
—
Robert-Henk Zuidinga (1949) studeerde Nederlandse en Engelse Moderne
Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schrijft over literatuur, taalen bij uitzondering – over film.
De drie delen Dit staat er bevatten de, volgens zijn eigen omschrijving,
journalistieke nalatenschap van Zuidinga. De boeken zijn in eigen beheer
uitgegeven.
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