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WORT ER STEETS MEER FOUT GESGREFEN?
Lezing gehouden op de Open Dag van de TH Twente, 22 september 1984
Dames en heren,
'Er wort steets meer fout gesgrefen' - onder deze wat uitdagende titel
verscheen in 1981 een nota van de toenmalige minister Pais van
onderwijs. In die nota werd de zorg verwoord die in brede kring zou
bestaan over het niveau van het moderne moedertaalonderwijs:
'sollicitanten kunnen geen behoorlijke sollicitatiebrief meer
schrijven', 'er wordt steeds meer "krom" geschreven en gesproken' en
'leerlingen in het voortgezet onderwijs missen feitelijke kennis van
grammatica- en spellingregels' - zo luidden de belangrijkste klachten
waar de minister op reageerde.
En wie ogen en oren open houdt, weet ook dat deze klachten niet geheel
uit de lucht gegrepen zijn. Ik wil u ter illustratie een paar
voorbeelden geven, afkomstig uit een willekeurig gekozen aflevering
van een willekeurig gekozen, veelverkocht tijdschrift: het voetbalblad
'ELF'. Let wel, het gaat me nu niet speciaal om dit ene blad; de
fouten waar ik op doel, kunnen ook in andere periodieken worden
aangetroffen. Hier komen de voorbeelden, een greep uit een nummer:

Daarom vindt ik dat je van de praktijk moet uitgaan ..
(er staat vindt met dt terwijl een d afdoende zou zijn; het onder
werp is immers ik)
Dat verrastte me ..
(het werkwoord is verrassen, en niet verrasten; er staat dus een t
teveel)
Van die zogenaamde voetbalvakpers wordt ik dus erg nerveus ..
(eenzelfde fout als in het eerste voorbeeld)
Berger is een trainer die persè wil aanvallen ..
(per se schrijf je los van elkaar, en zonder accent)

Hij zat vol met emotionele gevoelens ..
(de schrijver is hier even uit het oog verloren dat gevoelens
per definitie emotioneel zijn)
Als iemand met een voorbeeld komt, zoek ik meteen een betere ..
(het is het voorbeeld; betere had dus beter beter kunnen zijn)

U ziet het : vier spelfouten, waarvan er twee te wijten zijn aan een
gebrek aan kennis van de regels van de werkwoordspelling, en een aan
een onvoldoende inzicht in de latijnse achtergrond van de
woordcombinatie per se; daarnaast ook twee stijlfouten: emotionele
gevoelens is net zo'n pleonasme als 'een witte schimmel' en 'een
ongehuwde vrijgezel', en 'betere' in het laatste voorbeeld is een
voorbeeld van een ongrammaticale verwijzing.
Dat ook onze eigen studenten er niet altijd in slagen correct
Nederlands te gebruiken, mag misschien blijken uit de volgende
voorbeelden. Ook hier betreft het weer een willekeurige greep, nu uit
werkstukken van tweedejaars bestuurskunde studenten.

Hopenlijk kan deze cursus onmiddelijk in het programma worden
geintergreert ..
(hopenlijk bevat een n teveel, en onmiddelijk een 1 te weinig;
het laatste woord laat zien dat het aantal spelfouten per woord
niet tot een beperkt hoeft te blijven: het werkwoord is inte
greren, en een voltooid deelwoord hoort hier op een d, en niet op een
t te eindigen.
Hij werd bereidt gevonden tot een intervieuw over de renovatie van
de eensgezinswoningen ..
(bereidt en intervieuw zijn mooie voorbeelden van wat wel een hyper
correctie wordt genoemd: de schrijver heeft zich blijkbaar zo in
geprent dat een d door een t gevolgd moet worden, en dat tussen ie
en w een u hoort te staan, dat hij die regels te pas, maar vooral
ook te onpas is gaan gebruiken; bij de spelling van het laatste
woord heeft hij blijkbaar uit het oog verloren dat het voor dit type
woningen belangrijker is of je een gezin dan of je eensgezind bent.
De student moet maar proberen door de bergen informatie heen te
zeilen, waarvan de volgende illustraties getuige mogen zijn ..
(hebt u wel eens geprobeerd door een berg heen te zeilen?, en kent
u een rechter die het goed vindt dat een illustratie een getuigeverklaring komt afleggen? bedoeld is waarschijnlijk iets als
'waarvan de volgende illustraties mogen getuigen')

Dit inzicht wordt getracht via een speciale cursus bijgebracht te
worden ..
(hier is een student aan het woord die zijn best doet om zich de
uit ambtelijke taal zo bekende lijdende vorm-stijl eigen te maken
door waar dat ook maar enigszins mogelijk lijkt met vormen van het
werkwoord worden te gaan strooien; wat hij eigenlijk wil zeggen,
is waarschijnlijk gewoon 'met een speciale cursus wil men trach
ten dit inzicht bij te brengen')

Ook hier weer een fraaie collectie spel- en stijlfouten dus. Voor een
deel zijn ze verklaarbaar uit pure slordigheid en uit een gebrekkige
beheersing van de grammatica, en voor een ander deel zijn ze toe te
schrijven aan niet geheel geslaagde pogingen om op zichzelf eenvoudige
gedachten zo ingewikkeld mogelijk te formuleren - een behoefte waar
overigens wel meer mensen onder gebukt gaan.
Dat spelling en stijl bij beginnende studenten een probleem kunnen
vormen, moge met deze voorbeeldjes zijn geillustreerd. Een belangrijke
vraag is echter hoe ernstig dat probleem nu eigenlijk is. Wordt er
echt steeds meer fout geschreven of is de situatie op dit moment niet
ernstiger dan die altijd al was?
De ministeriële nota waar ik over sprak, laat de lezer daarover in
het ongewisse. Wat we zeker weten, is alleen dat de vergelijking met
vroeger op een aantal punten mank gaat. Onderwijsvakbondsman Gommers
maakte dat onlangs nog eens duidelijk toen hij erop wees dat aan de
algemene vormen van voortgezet onderwijs thans veel meer leerlingen
deelnemen dan ooit het geval was. En gelukkig heeft dat, aldus
Gommers,
tot gevolg dat er tegenwoordig veel meer leerlingen uit
milieus komen waar correct taalgebruik nauwelijks als norm geldt.
Maar wat dat nu precies betekent voor de kwaliteit van het taalgebruik
in en buiten het voortgezet onderwijs, is eigenlijk nog volstrekt
onbekend. Ook de minister is zich daarvan bewust, en hij kondigt in
zijn nota een actie aan die in dergelijke gevallen wel vaker wordt
ondernomen: er zal een commissie worden ingesteld die de ernst van het
»robleem maar eens moet gaan onderzoeken, en daarna adviezen moet gaan
uitbrengen.
Een eerste stap in die richting is inmiddels gezet. In de zomer van
dit jaar is er een onderzoek gestart naar de taalvaardigheid van
beginnende studenten in het hoger onderwijs. Belangrijke vragen in dit
onderzoek, waaraan ook de TH Twente deelneemt, zijn onder meer de
volgende: 'welke taalvaardigheidseisen worden er precies gesteld in
het hoger onderwijs?', 'aan welke eisen voldoen de aankomende
studenten wel, en aan welke eisen voldoen ze niet?' en - als ze aan
bepaalde belangrijke eisen niet blijken te voldoen - 'in welke zin zou
het taalvaardigheidsonderwijs in het voortgezet en/of het hoger
onderwijs dan moeten worden veranderd?'

Uiteraard zal de onderzoeksgroep zich gaan bezighouden met het soort
taalfouten dat ik zojuist heb geschetst. Maar gelukkig zal ook een
ander soort, laat ik maar zeggen ’taalfouten' in het onderzoek wordei)
betrokken. Daarbij gaat het niet om overtredingen van de rebels van de
spelling en de grammatica, overtredingen dus van de taal als systeem ,
maar om overtredingen van de regels van de taal als instrument » als
communicatiemiddel. Laat ik wat voorbeelden geven om te verduidelijken
wat ik bedoel.

---- ---------------------------- ----- Het aanbal ingeschreven buitenlandse woningzoekenden uitgedrukt als
een percentage van alle buitenlandse inwoners is gemiddeld tweemaal zo
groot als het overeenkomstige percentage voor alle woningzoekenden.
Voor sommige bedrijven is het minder voordelig om zich niet te
verzetten tegen boetes Ingevolge de hinderwet, dan zich niet te
onttrek ten aan de verplichtingen die de wet hun oplegt.
Onder de vigerende regeling is dit een ultimum remedlum.

Fouten tegen de spelling of de grammatica bevatten deze voorbeelden
niet. Maar er is iets anders aan de hand: de formulering is zo
ingewikkeld dat het nauwelijks meer te begrijpen is wat er eigenlijk
staat, in de eerste zin is het vooral het woord 'gemiddeld’ dat voor
de problemen zorgt; de tweede zin bevat zoveel ontkenningen dat
nauwelijks meer valt te ontcijferen wat de schrijver bedoelde te
zeggen, en in de derde zin is het de buitenissige woordkeus die voor
de problemen zorgt.
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Het zou wel eens kunnen, dat dit type *taalgebruiksfouten* veel
ernstiger gevolgen heeft dan de *taalsysteemfouten* waarover de
minister zich zo’n zorgen maakte. Wie er niet in slaagt zijn boodschap
zo te fprmuleren dat het publiek^dat hij wil bereiken begrijpt wat er
bedoeld(werd, loopt het risico dat al zijn moeite voor niets is
geweest^ hoe correct zijn spelling en stijl op zichzelf ook mogen
zijn. Hóe fataal een tekst kan zijn die niet voldoende afgestemd is op
de lezers die ermee aan het werk moeten, laten de resultaten zien van
een onderzoek dat in onze vakgroep is gedaan naar de kwaliteit van de
voorlichting over de regeling voor Individuele Huursubsidie.
Aan zo’p 700 willekeurig gekozen Nederlanders legden we de
voorlichtingstekst voor die vanuit het Ministerie van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening wordt verspreid. Daarbij verzochten we om voor
een eenvoudig geval eens na te gaan of een bepaald gezin recht fead op
huursubpidie, en zo ja op welk bedrag dan precies. Het aantal correcte
antwoorden was schrikbarend laag: slechts 6 % wist het juiste bedrag
te bepalen. En - wat misschien nog ernstiger was - van degenen die het
goede antwoord wisten te geven, had vrijwel iedereen een academische
opleidipg en een salaris dat Individuele Huursubsidie overbodig
maakte. Onze conclusie: de folder die in een gigantische oplage wordt

?

verpreid - meer dan 750.000 Nederlanders ontvangen op dit moment
Huursubsidie - mist zijn doel volledig. Er is bijna niemand die er
iets van begrijpt, en wie er wel iets van begrijpt, komt niet voor de
regeling in aanmerking.
Dit geval staat niet op zichzelf. Vergelijkbare problemen doen zich
voor bij de voorlichting over de eenmalige uitkering, de
kinderbijslag, de studiefinanciering, de belastingwetgeving en niet te
vergeten de miljoenennota. De Nederlandse overheid slaagt er blijkbaar
niet in het taalgebruik af te stemmen op een breed publiek. Daarop
wijzen ook de resultaten van een recent onderzoek van het Centrum voor
Onderwijsonderzoek in Amsterdam.
Om een beter beeld te krijgen van de taalvaardigheidseisen die in de
maatschappij worden gesteld, vroegen de onderzoekers aan ruim 800
ex-leerlingen van mavo en lbo bij welke typen taalgebruik zij op dit
moment in hun dagelijkse leven de meeste problemen ondervonden. Welnu,
de top-5 van belangrijke en moeilijke taalgebruikssituaties zag er als
volgt uit:

TOP-5 VAN BELANGRIJKE EN MOEILIJKE TAALGEBRUIKSSITUATIES
1

Een brief schrijven aan een officiële instantie

2

Een sollicitatiebrief schrijven

3

Een handleiding lezen bij een formulier

4

Zakelijke brieven lezen

5

Officiële brieven en stukken lezen van allerlei instanties

U ziet het: «_e communicatie met de overheid en andere officiële
instanties scoort zeer hoog; dat vinden de ondervraagden blijkbaar erg
belangrijk, en tegelijk erg moeilijk.
Als men zich bij de overheid dus afvraagt 'Wordt er steeds meer fout
geschreven?', dan doet men er goed aan ook de hand in eigen boezem te
steken, en zich te bezinnen op mogelijkheden om het eigen taalgebruik
zo te veranderen dat de communicatie met de burgers drastisch
verbetert.
Men zou in dit verband misschien ook eens naar het buitenland kunnen
kijken. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld wordt de laatste jaren met
succes een zogenaamde 'plain English-campaign' gevoerd, een campagne
voor het gebruik van eenvoudig Engels dus. Een van de resultaten is
een sterk vereenvoudigd formulier voor ww- en bijstandsuitkeringen. En
in Amerika bestaat zelfs een speciaal centrum voor het onderzoek naar
en het verbeteren van overheidsdocumenten: het 'Document Design
Center' in Washington.

Het is mijn overtuiging dat een dergelijk instituut ook in de
Nederlandse situatie nuttig werk kan doen. U zult misschien zeggen:
alweer een instantie erbij. Maar de ervaring leert dat de meeste
ministeries en gemeenten er zelf nauwelijks in slagen om verbetering
in hun folders en formulieren te brengen. Zoiets is moeilijker dan
meestal gedacht wordt. Vandaar mijn pleidooi voor een centrum waar
deskundigen op dit gebied de overheid van dienst kunnen zijn, door
onderzoek te doen, traningen te verzorgen en adviezen te geven.
Een dergelijk initiatief zou ook goed aansluiten bij een aanbeveling
aan de Belgische en Nederlandse regering, die de Conferentie van
Nederlandse Taal en Letteren van de Taalunie vorige week nog
formuleerde. Met enige klem werd de regering daarin aanbevolen om
onderzoek en ontwikkeling op dit terrein te gaan bevorderen.
Tot zover de vraag wat de overheid kan bijdragen aan een betere
communicatie. Maar ook aan de kant van de burgers moet er het een en
ander worden ondernomen. Van belang is vooral dat er in het
moedertaalonderwijs accenten worden verlegd. Als ex-leerlingen het zo
moeilijk vinden om met de overheid te communiceren, dan moeten ze daar
beter op worden voorbereid. Waarom alleen maar literaire en betogende
teksten lezen, als voorlichtingsfolders zo belangrijk zijn, en waarom
alleen maar opstellen schrijven, als het zo moeilijk is een formulier
goed in te vullen?
Staatssecretaris mevrouw Ginjaar-Maas zei het laatst nog eens met
zoveel woorden: de eerste doelstelling van ons onderwijs moet zijn
mensen hun begaafdheden te laten ontplooien en ze de kennis bij te
brengen om als onafhankelijk en kritisch staatsburger te functioneren.
Wat ligt dan nog meer voor de hand dan in het onderwijs te proberen de
leerlingen tot weerbare communicatiepartners van de overheid te maken?
Maar, vraagt u zich wellicht af, betekent dat dan niet dat er voor het
spelling- en stijlonderwijs nog minder tijd beschikbaar komt dan nu al
het geval is? En heeft dat dan weer niet tot gevolg dat het aantal
spel- en stijlfouten nog verder toe zal nemen? Ik denk dat dat wel mee
zal vallen.
In de eerste plaats is er de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar
het spellingonderwijs, en dat heeft een aantal veelbelovende nieuwe
methoden opgeleverd. Verder ziet het er nu, na alle discussies die
daarover gevoerd zijn, toch naar uit dat er een
spellingvereenvoudiging op komst is. De Taalunie, waarover ik al
sprak, beschouwt dat als een eerste prioriteit.
En als dat allemaal nog niet helpt, is het misschien een
geruststellende gedachte dat op dit punt de technologie de
taalgebruiker binnenkort de helpende hand zal bieden. In Amerika wordt
momenteel druk gewerkt aan computerprogramma's die spel- en
stijlfouten automatisch kunnen corrigeren. Daarbij moet u zich
ongeveer het volgende voorstellen:

7

SCHRIJVER:

Hiermee is dit voordracht beeindigd

COMPUTER:

Bedoelt u 'dit' of 'deze'?

SCHRIJVER:

Er wort steets meer fout gesgrefen

COMPUTER:

Bedoelt u 'wort' of 'wordt'?
Bedoelt u 'steets' of 'steeds'?
Bedoelt u 'gesgrefen' of 'geschreven'?

Dank u.

