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DIFFICULT VALLEY

ERIK STROOBANTS (REDACTEUR VISIE; DOCENT SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE)

Hoe verantwoord je in een jaarverslag waarom er op het menu van de maandelijkse

raad van bestuur vaak vis voorkwam? Hoe spreek je op de markt de visboer aan? Hoe

vertel je hem waarom je vandaag kabeljauw wil eten? Met andere woorden: hoe mo-

tiveer je je optie?

DE TAAL VAN DE HOGEPRIESTERS

Wedden: in het marktgeval spreek je gewoon, in het verslaggeval is het me vaak het taal-

tje wel. Toch merkwaardig: het geschreven taaltje in brieven, brochures, communiqués,

standpunten enz. lijkt meer op een cryptische geheimtaal voor ingewijden dan op een vol-

gehouden poging om de boodschap voor de doorsnee lezer duidelijk over te brengen.

Zelfs (zelfs?!) in een democratische beweging overheerst de taal van de hogepriesters. Niet

de taal van het volk zet de toon. De weg naar het Sanhedrin is geplaveid met drempels.

Veel volk keert na enkele drempels het Sanhedrin de rug toe.

Zeg mij: waarom denken Scribenten éérst aan zichzelf en niet éérst aan de lectoren?

Waarom passen Zij niet de eenvoudige regeltjes toe die taal toegankelijk maken, die com-

municatie mogelijk maken, die mensen niet laten voelen hoeveel spek zij nog moeten eten

om de groten van de beweging te kunnen volgen?

Mag ze ik even non-exhaustief opsommen? Korte woorden en korte zinnen. Eenvoudige

en algemeen gekende woorden. Geen passieve zinswendingen die onderwerp (de 'actor')

makkelijkheidshalve kunnen verzwijgen. Weg met de veilige vaagheid van de misschiens

en de alhoewels inclusief het irriterend hol jargon annex geouwehoer zwanger van clichés.

Awoert voor de vreselijke afkortingen. En de procentuele berekeningen. Amen.

Een vlug voorbeeldje van zo'n vervelend onnatuurlijk taaltje. Toegegeven, dit staaltje van

communicatie met (lees: aan) personeel kan nog net door de beugel. Er zijn ergere dingen

in zegmaar jaarverslagen. Lezen is dan als klappen op een oude zetel: het muffig stof walmt

als een ouwe wolk omhoog. [Einde beeld. Terug over naar voorbeeld.] De schrijver laat

voelen dat de lezer onder aan de ladder hoort. De lezer moet opkijken naar de schrijver.

"Mag ik erop aandringen dat iedereen tijdig de nodige schikkingen neemt en afspraken

maakt om op het werk aanwezig te zijn. Diegene die het uiteindelijk onmogelijk lijkt om het

werk te kunnen bereiken wordt verwacht ons dit vooraf mede te delen. In de overtuiging

dat wij op u kunnen rekenen opdat het functioneren van de diensten, ook in deze om-

standigheden, mogelijk blijft, teken ik …"

De vervaldatum is lang voorbij.

TAAL TOONT DEMOCRATIE

Een geweldig gewillig misverstand teistert gedachtewisselingen over het pedante taaltje

van mijn voeten. Het gaat immers in de eerste plaats niet over de verloedering van De

Nederlandsche Taal waarvan puristen betreuren dat Gebruikers ze vaak in de puree

draaien. Het gaat evenmin in de eerste plaats om het zuivere verlangen naar esthetische

teksten met een hoge gedichtbaarheidsfactor.

HET LAATSTE WOORD
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Het gaat wél in de eerste plaats om een democratisch taalgebruik waarin wederzijds 

respect doorklinkt. Wie moeilijk schrijft voor een 'breed' publiek, minacht zijn lezers. Als

lezers boodschappen niet begrijpen, zegt dat meer over de schrijver dan over de lezer. Wie

zijn best doet om duidelijk en rechttoe-rechtaan te schrijven, laat zien dat de (schrijf)norm

niet bij zichzelf, maar bij zijn lezers ligt.

Dit is een heikel punt. Want menig hogepriester wil met zijn schriftuur vooral lof oogsten

bij andere hogepriesters. Daarom schrijft hij naar de vorm voor het volk, maar in wezen

over de apathische hoofden van het leesvolk heen. Zeldzaam de hogepriesters die recht

naar het hart van het verzamelde volk schrijven.

Communiqués zijn vaak afgewogen op een geniepig weegschaaltje van het Sanhedrin, de

wijde mediawereld ingestuurd, virtueel geadresseerd aan welbepaalde personen van een

of ander orgaan. Of een 'gewone' lezer het al dan niet begrijpt, is van bijkomend belang.

Trouwens, ten volle begrijpen kan hij niet, want de sibillijnse schrijver van dienst houdt

altijd wel iets achter de hand. Ingedekt schrijven heet dat.

HELP ELKANDER AFKICKEN

Wil je af van het museumtaaltje? Wìl je het écht? Of wil je alleen een beetje gas terugne-

men en toch nog boven de hoofden scheren, "niveau houden"? Onbegrijpelijk: het begrip

'begrijpelijk schrijven' torst een plebejische connotatie, waar een fatsoenlijk mens zich

verre van moet houden. Een vlotte tekst die iedereen begrijpt, lijkt die toch niet zo’n beetje

op voer voor simple minds waar highbrow people op neerkijken? De hogepriesters vin-

den er hun geheime coderingen niet in terug. Zij willen niet tot de gilde van de dickbru-

na's horen. Zij willen schrijven in rokornaat en niet in jeans, laat staan in overal.

Geef eerst stil voor jezelf toe in welk schrijfbeddeke je ziek bent. Verslaafd aan het taaltje

van de hogepriesters. Je moet dat van jezelf aanvaarden. De aanvaarding is het begin van

de genezing. Dan moet je écht ánders wíllen. Volgen vallen en opstaan. Stilaan raak je de

drang naar de taal van de hogepriesters kwijt. Je laat, bij wijze van spreken, een frisse wind

waaien. Er komt een dag dat lezers je zeggen: "Raar, maar ik begrijp wat je bedoelt". Dan

heb je de Difficult Valley áchter je gelaten.

MECHANISME VAN UITSLUITING

Ik denk dat velen niet willen nadenken over de wijze waarop zij hun boodschappen struc-

tureren en verwoorden. Zij eisen gewoon dat ánderen zich aanpassen. Zij dringen hún denk-

en schrijfpatronen op. Meestal versterkt hun hiërarchische positie nog deze opdringerigheid.

En helaas: de laten trachten de normen van de burgheren over te nemen, verkeerdelijk den-

kend dat het zo hoort. De cultuur van de heren verdringt de cultuur van de laten.

Schrijven doe je dan niet zoals je spreekt. Schrijftaal wordt dan krampachtig, onnatuurlijk,

cult. Het is  niet langer meer de taal van het middenveld. Wel van de spitsen.

De laten begrijpen hún burgheer nauwelijks en met moeite. Maar wat met de laten die van

ver komen en wier burgheer een heel andere taal spreekt? Zij zijn veroordeeld tot de uit-

sluiting. Taal is een meedogenloos verfijnd en vaak nauwelijks waarneembaar mecha-

nisme voor uitsluiting van mensen, autochtonen en allochtonen.

TOCH EVEN TELLEN

Lees ik in Klasse van oktober ‘99 het omslagverhaal "De leraar spreekt Chinees". En omdat

ik nog ietwat plaats heb, volgend uittrekseltje voor verdere persoonlijke bezinning.

"Onderzoekers stellen dat je 85 procent van de woorden van een tekst moet kennen, wil

je er een globaal begrip van hebben. 90 procent is de grens om een tekst redelijk goed te

begrijpen. Pas vanaf 95 procent begrijp je de hoofdzaken en de meeste details."

Begrijp je?
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