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DEEL 1
BESLUIT VAN HET COMITÉ VAN MINISTERS INZAKE
DE SPELLING VAN DE NEDERLANDSE TAAL
(21 MAART 1994)

• Gelet op de instelling van een Spellingcommissie op 11 juni 1990 die als opdracht kreeg voorstellen te doen voor de aanpassing van de officiële spelling op
het terrein van (a) de spelling van de bastaardwoorden, (b) het gebruik van de
tussenletters -s- en -e(n)- in samenstellingen en afleidingen en (c) het gebruik
van de diacritische tekens apostrof, trema en liggend streepje;
• Gelet op het Eindrapport van de Spellingcommissie van oktober 1993, dat voorstellen bevat voor alle in de instellingsbeschikking genoemde onderdelen van de
officiële spelling;
• Rekening houdend met de adviezen over de voorstellen van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,
waarbij gevraagd werd vooral te letten op de maatschappelijke haalbaarheid van
de voorstellen;
• Rekening houdend met de onderzoeken naar de financieel-economische effecten
van een spellingaanpassing die tegelijk in Vlaanderen en Nederland zijn gehouden;
• Gelet op het standpunt dat het Comité van Ministers van 19 januari 1994 te Breda heeft ingenomen ten aanzien van het spellingbeleid van de Nederlandse Taalunie;
• Gelet op het vervolgadvies van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren
van 17 februari 1994;
• Gehoord de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie in haar
zitting van 7 maart 1994;
besluit het Comité van Ministers ten aanzien van de spelling van de Nederlandse
taal hetgeen volgt.
(1)

Het Comité van Ministers dankt de Spellingcommissie voor haar inzet en
voor de deskundigheid waarmee zij zich van haar taak heeft gekweten. De
Spellingcommissie is met ingang van 1 januari 1994 opgeheven.

(2)

Er komt een nieuwe, officiële 'Woordenlijst van de Nederlandse Taal'
('Groen Boekje') onder auspiciën van de Nederlandse Taalunie. De Woordenlijst zal representatief zijn voor het hedendaagse taalgebruik en aansluiten bij de behoeften van de taalgebruikers. Daartoe zullen de inmiddels in
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onbruik geraakte woorden uit de lijst worden geschrapt en zullen woorden
die sinds 1954 frequent in gebruik zijn gekomen, worden toegevoegd.
(3)

Bij de nieuwe Woordenlijst komt ook een vernieuwde inleiding met de beginselen van de Nederlandse spelling. Deze tekst zal aansluiten bij de hedendaagse normen inzake efficiënt en begrijpelijk taalgebruik.

Ad (a) Bastaardwoorden
(4)

Door opwaardering van de huidige voorkeurspelling tot enige officiële
vorm wordt de dubbelspelling van bastaardwoorden in de nieuwe Woordenlijst uitgesloten, zodat het onderscheid tussen voorkeurspelling en toegelaten spelling vervalt.

(5)

Bij de samenstelling van de nieuwe Woordenlijst volgens het principe van
opwaardering van de voorkeurspelling worden enkele innerlijke tegenstrif
digheden weggewerkt. Het gaat uitsluitend om die gevallen waarbij voor
verschillende woorden die een voor de taalgebruiker herkenbaar gemeenschappelijk deel bevatten, tegenstrijdige keuzen zijn gemaakt, zoals in kopie versus fotocopie en akkoord versus accorderen. Aan de Taaladviescommissie wordt opdracht gegeven om voor het wegwerken van de bovenbedoelde tegenstrijdigheden principes uit te werken binnen de beperkende
voorwaarden van dit besluit. Het Comité van Ministers zal over de voorgestelde principes beslissen, gehoord de Raad voor de Nederlandse Taal en
Letteren en de Interparlementaire Commissie.

Ad (b) Tussenletters
(6)

Het Comité van Ministers besluit ten aanzien van het gebruik van de tussenletters -e- en -en- in samenstellingen en afleidingen als volgt:
- Als de kortste vorm 1 van het eerste lid van een geleed woord2 met [e] of
[en] eindigt worden tussen het eerste en het tweede lid geen letters toegevoegd.
- Als de kortste vorm van het eerste lid van een samenstelling niet op een
stomme [e] eindigt, terwijl wel een stomme [e] wordt uitgesproken in de
samenstelling dan wordt die stomme [e] weergegeven:

1

De kortste vorm van een woord is die vorm die geen kortere vorm zonder de slotklank [c] of [en] kent
met dezelfde betekenis. De kortste vormen van poppen, horloge, tuinen en keuken zijn bijvoorbeeld
pop, horloge (*horlog bestaat niet), tuin en keuken (*keuk bestaat niet).
2

Een geleed woord is een woord dat uit verschillende geledingen bestaat, zoals keukenstoel uit keuken
en stoel of gladheid uit glad en -heid.
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- als <en> wanneer het eerste lid een zelfstandig naamwoord is met een
mogelijk meervoud op <en>, en
- als <e> in alle andere gevallen.
- Als in afleidingen een stomme [e] verschijnt voor de achtervoegsels -tje,
-lijk, -ling en -loos wordt die stomme [e] weergegeven als <e>.
- Als in afleidingen een stomme [e] verschijnt voor de achtervoegsels
-heid, -schap, -dom en -achtig wordt die stomme [e] weergegeven als <en>
behalve wanneer het woord waaraan de achtervoegsels gehecht worden
een kortste vorm op <e> heeft.
In afleidingen op -erig en -erik wordt de eerste stomme [e] van het achtervoegsel altijd als <e> geschreven.
Een beperkt aantal uitzonderingen wordt vastgesteld voor woorden zoals ko~
ninginnedag, maneschijn, ladenkast en blikkendoos. De Taaladviescommissie wordt gevraagd aan het Comité van Ministers een voorstel te
doen voor een beperkt aantal uit te zonderen woorden en woordcategorieën.
(7)

Het Comité van Ministers besluit ten aanzien van het gebruik van de tussenletter -s- in samenstellingen en afleidingen als volgt:
Als in samenstellingen en afleidingen de kortste vorm van het eerste lid
op [s] eindigt, wordt het eerste deel zonder meer aan het tweede deel vastgeschreven.
- In samenstellingen wordt <S> toegevoegd als er [s] gehoord wordt op de
grens van de samenstellende delen en:
- als de kortste vorm van het eerste deel van een samenstelling niet met
een [s] eindigt en het tweede deel niet met een sisklank ([s], [z], [sj],
[zjl) begint;
- als het eerste lid op een sonorante medeklinker 3 ([m], [n], [ng], [1] en
[r]) eindigt en er een [s] gehoord wordt op de grens van de samenstellende delen terwijl het tweede deel niet met een [s] begint.
- In alle andere samenstellingen wordt een tussen-<s> toegevoegd als die in
de samentrekking of in woordafbreking tussen het eerste en het tweede
lid van de samenstelling aan het einde van het eerste lid wordt gehoord.
In alle andere gevallen wordt geen tussen-<s> toegevoegd.
- Voor afleidingen geldt dat:
- het achtervoegsel -ster zijn <S> behoudt als het aan een stam op <S>
wordt gehecht;
- achtervoegsels die in hun eenvoudigste vorm alleen maar uit medeklinkers bestaan, -sof -st, de <S> verliezen als ze aan een stam op <S> worden gehecht en

3

Sonorante medeklinkers zijn de neusklanken [n], [m] en [ng] [nj] en de zogenaamde 'liquidae' [l] en [r].

11

Spellingbesluit

- in alle andere gevallen een enkele
sisklank gehoord wordt.

<S>

geschreven wordt wanneer een

De Taaladviescommissie wordt gevraagd aan het Comité van Ministers een
voorstel te doen voor de definitieve formulering van de voorschriften. De
Taaladvies- commissie wordt gevraagd de subjectieve formulering 'gehoord
wordt' op een objectieve manier te herformuleren. Tegelijk wordt de commissie gevraagd een voorstel te doen voor een beperkt aantal van de
algemene regels uit te zonderen woorden en woordcategorieën.

Ad (c) Diacritische tekens
(8)

Het Comité van Ministers handhaaft de huidige regeling ten aanzien van het
gebruik van de apostrof.

(9)

Het Comité van Ministers besluit ten aanzien van het gebruik van het liggend streepje als volgt: het trema wordt vervangen door een liggend streepje bij klinkerbotsing tussen delen van een samenstelling en in afleidingen
tussen het grondwoord en het achtervoegsel -achtig. Ook wordt het gebruik
uitgebreid tot alle bijvoeglijke naamwoorden afgeleid van samengestelde
aardrijkskundige namen (Oost-Vlaams zoals Zeeuws-Vlaams) en wordt de
woordafbreking van woorden met [ng] en met <-ch> aangepast, zodat zingen
voortaan als zing-en en niet meer als zin-gen wordt afgebroken en lachen
als lach-en en niet meer als la-chen.

(10)

Het Comité van Ministers besluit het huidig gebruik van het trema te handhaven, behalve in de in artikel (9) genoemde gevallen.

(11)

Het Comité van Ministers besluit ten aanzien van de spelling van vreemde
woorden, met name werkwoordsvormen van Engelse leenwoorden (saven)
als volgt: in samenstellingen en woordgroepen van vreemde woorden wordt
het bestaande systeem van Nederlandse woorden toegepast4, met dien verstande dat niet uitgesproken letters uit het vreemde woord gehandhaafd blijven (faken, fakete, gefaket zoals kweken, kweekte, gekweekt; timen, timede,
getimed zoals lijmen, lijmde, gelijmd). De Taaladviescommissie wordt gevraagd aan het Comité van Ministers een voorstel te doen voor de definitieve formulering van de regels.

(12)

Na de totstandkoming van de eerste editie van de nieuwe, officiële Woordenlijst zal deze lijst actueel worden gehouden door om de tien jaar een aangepaste editie zonder wijziging van de spellingregels te laten verschijnen,

4

Bedoeld is de regel van het ' kofschip ' , toegepast op de laatste letter vóór de niet uitgesproken (maar
wel geschreven) <e >.
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waarin in onbruik geraakte woorden worden geschrapt en nieuwe woordvormen worden opgenomen. Hierdoor zal de Woordenlijst haar betrouwbaarheid en volledigheid als normgevende publikatie maximaal behouden. Met
behoud van de verantwoordelijkheid van het Comité van Ministers, draagt
het Comité van Ministers de zorg voor de samenstelling van de volgende
edities van de woordenlijst op aan de onder de Nederlandse Taalunie ressorterende Taaladviescommissie. In deze commissie zijn alle relevante partijen
zoals taalwetenschappers, auteurs, journalisten, uitgevers en taaldidactici
vertegenwoordigd.
(13)

Dit besluit wordt door het Comité van Ministers voorgelegd aan de Nederlandse en Vlaamse regering en via het geëigend juridisch instrumentarium
uitgewerkt en in de beide landen gelijktijdig ingevoerd.

(14)

Kopie van dit besluit wordt gestuurd aan de leden van de Interparlementaire
Commissie, de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, de Taaladviescommissie, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en de voormalige Spellingcommissie.

Breda, 21 maart 1994

Namens het Comité van Ministers,
de voorzitter

drs. H. d' Ancona
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DEEL2

ADVIEZEN

I

Advies van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde (oktober 1993)

Algemeen

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde is van oordeel
dat de voorstellen van de Spellingcommissie, gedaan in het ter inzage toegestuurde Rapport van oktober 1993, het resultaat zijn van een grondige en goed
doordachte analyse van de problemen van de huidige spelling.
Zij verklaart ervan overtuigd te zijn dat de voorstellen in het algemeen als zeer
bruikbare en aanvaardbare verbeteringen van de bestaande situatie kunnen worden
beschouwd.
Zij wil wel beklemtonen dat vanuit taalkundig oogpunt geen principiële bezwaren gemaakt hoeven te worden tegen het handhaven c.q. invoeren van enige
keuzevrijheid.
De Academie is van oordeel dat in het algemeen voor de bespreking van het werk
van de Spellingcommissie meer tijd had moeten worden uitgetrokken.
Details
(NB: De paginacijfers verwijzen naar een eerdere versie van het Spellingrapport,
namelijk naar het 'Rapport van de Spellîngcommissie', oktober 1993.)

p. 25 - Als 'althans' geen h hoeft te hebben, zou dat ook voor 'thans' kunnen gelden.
- Het heeft geen zin 'ether' uit te zonderen vanwege de homografie, want
er komen wel meer homografen voor.
p. 30 - la "nomina met onbeklemtoonde [ie] "lees: "eind-[ie]"
- lbnaast 'atie' ook '-otie': 'emotie'.
- 1d voorbeeld 'resu' veroorzaakt wellicht uitspraak 'rezu'.
p. 33

lc bij 'glucose' is de bedoelde alternantie niet aanwezig. De geformuleerde beperking lijkt dus niet voldoende.

p. 37 - 1c moet ook gelden voor 'io'- en 'eo'-cluster: 'homeopathie', 'bibliotheek'.
- Ontbreekt hier niet een stel regels voor w, zoals in 'ritueel'?
17
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p. 54 - 1b "in bijvoeglijke naamwoorden" lees: "in bijvoeglijke naamwoorden en
bijwoorden en hun afleidingen": 'verlelijken'.
p. 73 - 'Steenhuizen-Wijnhuizen' lees: 'Steenhuize-Wijnhuize'.
- Het voorstel om 'Oost-Vlaamse' te schrijven, omdat 'Oost-Vlaanderen'
een streepje heeft, houdt geen rekening met het feit dat in Vlaanderen - en
ook wel in Nederland - de gemeentenamen van dit type in één woord worden geschreven: 'Oostrozebeke', 'Westkapelle', 'Zuidhorn'. Moeten de
afleidingen daarvan dan met een streepje?!

II

Advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen (november 1993)

In onderstaande brief van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen van 30 november 1993 aan de Algemeen Secretaris van de Nederlandse
Taalunie, mevrouw drs. M.F.M. van den Bergh, is het commentaar vervat op het
Rapport van de Spellingcommissie, dat op 20 september 1993 ter beoordeling aan
de KNA W toegewnden werd. Op verwek van de KNA W heeft de Commissie Geesteswetenschappen van de Afdeling Letterkunde dit commentaar opgesteld. Het
bestuuur van de KNAW onderschrijft het commentaar van deze commissie.
(NB: De pagina- en paragraafnummers verwijzen naar een eerdere versie van het
Spellingrapport, namelijk naar het 'Rapport van de Spellingcommissie', oktober
1993.)

1 Algemeen
Het Rapport van de Spellingcommissie bevat een zorgvuldige analyse van de factoren die bij een regeling van de spelling in het geding zijn. Anders dan haar
voorgangers in het verleden heeft de commissie gebruik kunnen maken van omvangrijke gegevensbestanden en van waardevolle voorstudies over verschillende
aspecten van de spellingproblematiek. De voorstellen in het rapport zijn consistent
en helder beargumenteerd. De commissie komt waardering toe voor de controleerbare en slagvaardige wijze waarop zij haar taak heeft verricht.
Voor- en nadelen van een spellingshervorming
Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen tot hervorming van de spelling
moeten verschillende factoren tegen elkaar worden afgewogen. Aan de ene kant is
er het belang van de consistentie van de spelling. Een consistente spelling zal in
de regel gemakkelijker kunnen worden aangeleerd en toegepast dan een spelling
met veel 'onlogische' regels en uitzonderingen. Een hervorming van de spelling
leidend tot volkomen consistentie is uiteraard ondenkbaar, omdat dat onaanvaardbaar grote veranderingen in het woordbeeld zou impliceren. Een groter
consistentie in het spellingsysteem impliceert bovendien niet in alle gevallen een
grotere doorzichtigheid en bruikbaarheid van de spelling. De voorstellen van de
Spellingcommissie beogen dan ook slechts de spelling op bepaalde punten ( de
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bastaardwoorden, de verbindingsklanken en de diakritische tekens) iets consistenter te maken. De commissie heeft voortdurend een afweging moeten maken tussen
het voordeel van de consistentie en de nadelen die aan alle spellingsveranderingen
inherent zijn. Die nadelen moeten evenzeer zorgvuldig in het oog worden gehouden.
Taal, ook de geschreven weergave daarvan, is het gemeenschappelijk bezit van
de taalgebruikers. Min of meer ingrijpende wijzigingen 'van bovenaf' kunnen
door taalgebruikers als een inbreuk op dat bezit worden ervaren, zoals het verzet
tegen vroegere, ingrijpender wijzigingsvoorstellen heeft uitgewezen.
De invoering van spellingsveranderingen heeft aanmerkelijke financiële consequenties - men denke slechts aan de tijd die geïnvesteerd moet worden om ervoor
te zorgen dat alle van de overheid uitgaande stukken vanaf het moment van invoering in de voorgeschreven spelling zijn geschreven. Ook bij het onderwijs zullen
zeer aanzienlijke investeringen (in tijd en geld) nodig zijn.
Veranderingen in de spelling impliceren bovendien een breuk in de traditie: de
teksten van vóór de spellingsveranderingen zullen, als de veranderingen ingrijpend zijn, aan latere generaties alleen al vanwege het voor hen vreemde
woordbeeld als verouderd aandoen.
Veranderingen in de spelling hebben tenslotte enkele praktische nadelige consequenties. Woordenboeken en andere lexicografische hulpmiddelen zu11en moeten
worden aangepast: hetzelfde geldt voor bibliotheekcatalogi en andere alfabetisch
geordende systemen en apparaten. Dit mag dankzij de moderne informatietechnologie misschien niet meer zo moeilijk zijn, voor de taalgebruiker die zich met
meer dan een systeem vertrouwd moet maken, brengt het ongemak met zich mee.
Dit a11es is natuurlijk geen reden om zonder meer van spellingsveranderingen af
te zien, maar het betekent wel dat men met spellingsveranderingen terughoudend
moet zijn. Het verdient aanbeveling geen wijzigingen in de spelling door te voeren
die naar verwachting op verzet van een belangrijk deel van de taalgebruikers kan
stuiten. Enkele voorstellen van de Spellingcommissie zullen, naar mede op grond
van het door het IV A uitgevoerde publieksonderzoek moet worden gevreesd, vanwege hun betrekkelijk ingrijpende karakter, op grotere maatschappelijke
weerstand stuiten dan in het rapport gesuggereerd wordt. Ter vermijding van die
weerstand zal in bepaalde gevallen wellicht de regel moeten worden bijgesteld, terwijl in andere gevallen de oplossing kan worden gezocht in het opnemen van
uitzonderingen in de Woordenlijst. In het onderstaande zal hierop nader worden ingegaan.
De toekomst
De Spellingcommissie kenschetst haar voorstellen als een 'chirurgische ingreep '
(p. 2) en zij suggereert dat er daarna 'de eerste honderd jaar' geen nieuwe aanpassing van de spelling nodig zal zijn (p. 14). Het mag echter betwijfeld worden of
door een beregeling zoals in het rapport wordt voorgesteld, het probleem van de
spe1ling voor langere tijd zal zijn opgelost. Gedurig worden nieuwe 'vreemde'
woorden in de taal opgenomen, die na verloop van tijd aanspraak kunnen maken
op de status van bastaardwoorden. Zo is het, om slechts een enkel voorbeeld te
20
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noemen, zeer de vraag of het honderd jaar zal duren voor er behoefte ontstaat aan
een regeling van de spelling van een werkwoord als 'recyclen' ('recyclede'?, 'gerecycled'?). Het valt niet in te zien waarom dergelijke ontleningen aan het Engels
blijvend uitgesloten zouden moeten of kunnen worden van 'naturalisatie'.

Doorzichtigheid van de nieuwe regels
Al zijn de door de Spellingcommissie voorgestelde regels voor de spelling van de
bastaardwoorden consistent, dat wil nog niet zeggen dat zij in alle gevallen ook
voor de taalgebruiker doorzichtig en gemakkelijk leerbaar zijn. De commissie suggereert dat de regels voor de onderwijspraktijk zo herschreven kunnen worden dat
zij gemakkelijk leerbaar zijn. Dat het correct kunnen toepassen van deze herschreven regels toch een minimum aan taalkundig inzicht vereist (om nog maar niet te
spreken van enige vertrouwdheid met een taalkundig begrippenapparaat van hoe
bescheiden omvang ook) lijkt ons evident. Wij vragen ons daarom af of de commissie op dit punt niet een veel te gunstig beeld heeft van de taalkundige scholing
van de gemiddelde leerling en de gemiddelde taalgebruiker die zich de spelling eigen moeten maken. Het succes van de voorstellen hangt in hoge mate af van de
leerbaarheid van de regels, en deze leerbaarheid is weer sterk afhankelijk van een
eenvoudige en inzichtelijke presentatie. Een dergelijke eenvoudige en inzichtelijke presentatie ten dienste van school en praktijk ontbreekt nog. Alleen al om die
reden is het moeilijk om thans reeds voorspellingen te doen omtrent de maatschappelijke aanvaardbaarheid van de voorstellen.
Maatschappelijke aanvaardbaarheid
De maatschappelijke aanvaardbaarheid is niet alleen van de leerbaarheid van de
spellingregels afhankelijk, maar zeker evenzeer van de mate waarin de voorstellen
de taalgebruiker confronteren met ongebruikelijke, van het vertrouwde woordbeeld afwijkende vormen. De neiging om de bestaande situatie (met al haar
curieuze inconsequenties) te handhaven zou wel eens sterker kunnen zijn dan de
behoefte aan consistentie en regelmatigheid. Spellingsverandering genereert onzekerheid en irritatie. Daar komt bij dat in de laatste tientallen jaren op het stuk van
de spelling, althans in Nederland, een klimaat van tamelijk grote tolerantie is ontstaan, vooral waar het de spelling van bastaardwoorden betreft. In brede kringen
blijkt men zich soms weinig van de voorschriften uit het 'Groene boekje' aan te
trekken; velen hanteren bij bepaalde (bastaard)woorden een 'persoonlijke voorkeurspelling' en gaan daar niet zelden zelfs prat op. Ook deze omstandigheid
maakt het onzeker of een van overheidswege vastgestelde veranderde spelling
maatschappelijk gezien welkom kan zijn.

2 De voorstellen voor de spelling van bastaardwoorden
Terecht heeft de Spellingcommissie ervan afgezien de bastaardwoorden onder het
regime van de inheemse spelling te brengen, omdat daardoor onaanvaardbaar grote discrepanties tussen de bestaande en de nieuwe spelling zouden ontstaan. De
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door de Spellingcommissie bij de formulering van de spellingregels geformuleerde principes (par. 2.3) zijn als uitgangspunt aanvaardbaar.
Zoals boven gezegd zullen enkele voorstellen vermoedelijk op grotere maatschappelijke weerstand stuiten dan het rapport suggereert. De commissie had er
verstandiger aan gedaan, meer rekening te houden met de resultaten van het door
het IV A uitgevoerde publieksonderzoek. Het betreft de volgende gevallen.

De spelling van /tl (par. 2.7.1, p. 24)
Gevolg van de voorgestelde beregeling is dat in woorden van Griekse herkomst de
th-spelling wordt vervangen door een t (dus: apoteek, biblioteek, autentiek, eutanasie, teorie, teater, etisch, tese). Ter vermijding van homografie wil zij echter de
huidige spelling ether handhaven. Daarnaast zou de h gehandhaafd blijven in enkele uit het Grieks afkomstige woorden als sympathie, sympathiek, telepathie (maar
de h zou verdwijnen in patos en patetisch), terwijl ook van oorsprong inheemse
woorden als thuis, thans (maar altans en nochtans) en thee hun h zouden behouden. Terecht merkt de commissie op dat het ondoenlijk is door redenering uit te
maken of in bastaardwoorden <t:>] of <th> gekozen moet worden. Met andere woorden: de nagestreefde regelmaat is maar betrekkelijk en men ontkomt niet aan een
rijtje uitzonderingen (die geleerd moeten worden).
Om de discrepantie tussen de bestaande en de nieuwe spelling geringer te maken, verdient het aanbeveling hierbij tevens zeer veel gebruikte woorden als
apotheek, bibliotheek, ethisch, theorie, theater en althans op te nemen. Blijkens
het publieksonderzoek van het IV A bestaat er een ruime voorkeur om de th in
deze woorden te handhaven. Weliswaar blijft dan de verwarring veroorzaakt door
de spellingen nochtans-althans bestaan, maar zo zal de nieuwe inconsequentie
thans-altans vermeden worden. Het argument van de Spellingcommissie om altans
te gaan schrijven, is dat zo de niet-Griekse dh>-spellingen worden gereduceerd tot
die aan het absolute woordbegin. Deze regel mag in principe de consistentie van
de spelling ietwat verhogen, de taalgebruiker, die het onderscheid tussen de 'historische' en de Griekse th veelal niet zal kennen, zal daar weinig aan hebben. De
voorgestelde verandering - altans in plaats van althans - leidt niet tot een werkelijke verbetering en dan is handhaving van de bestaande regel verstandiger.
De spelling van Ik/ en lksl (par. 2.7.1, p. 26 e.v.)
De beschouwingen in het rapport geven wel aan dat het hier buitengewoon moeilijk is het juiste midden te vinden tussen consistentie en maatschappelijke
aanvaardbaarheid. Er dient stellig rekening mee te worden gehouden dat de door
de commissie voorgestelde beregeling op meer weerstand zal stuiten dan de commissie op grond van het publieksonderzoek meent te mogen verwachten. Blijkens
dit onderzoek geeft althans in Nederland nog altijd een ruime groep er de voorkeur aan om de spelling van de woorden die volgens de voorkeurspelling met een
c moeten worden geschreven, ongewijzigd te laten. De commissie erkent overigens dat tegen het - door haarzelf als 'rechtlijnig' gekenschetste - voorstel
bezwaren kunnen rijzen. Zij suggereert om, als de bezwaren zwaarder doorwegen
dan zij verwacht, in de huidige voorkeurspelling naar regelmatige patronen te zoe22
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ken. Nader publieksonderzoek zal moeten uitwijzen wat aanbeveling verdient: de
door de commissie voorgestelde regel of aanpassing van de voorkeurspelling, die
dan als de enig toegelaten spelling zou moeten gelden.
De spelling van Is/ (par. 2.7.1, p. 29 e.v.)
De commissie merkt op dat zij bij deze. klank om verschillende redenen niet een
'te vérstrekkende vernieuwing' in de spelling wil aanbevelen. Toch zal haar voorstel door taalgebruikers vermoedelijk als rigoureus ervaren worden en op tamelijk
grote weerstand stuiten. Omspellingen van woorden als cel in se[, cijfer in sijfer
impliceren een opmerkelijke verandering in het spellingbeeld en verdienen, gezien
de te verwachten maatschappelijke tegenstand, geen aanbeveling. Het publieksonderzoek van het IV A toont ook aan dat de grote meerderheid er de voorkeur aan
geeft de c in deze woorden te handhaven.
De commissie oppert op p. 31 om de woorden die nu met <SC> geschreven worden (bijvoorbeeld adolescent) eventueel in een uitzonderingenlijst op te nemen.
Gezien de ook in dit geval te verwachten weerstand tegen omspelling van <SC> in
<SS> verdient uitvoering van dit alternatief de voorkeur.
De spelling van /z/ (par. 2.7.1, p. 31 e.v.)
Ook het voorstel om /z/ als <Z> te schrijven zal in enkele gevallen, mede gezien de
resultaten van het door het IV A uitgevoerde publieksonderzoek, tot verzet kunnen
leiden. Het zal niet eenvoudig zijn om duidelijk te maken waarom wèlfaze, poze,
en oaze gespeld moet worden, maar waarschijnlijk niet bazîs en dozis. (De reden
zou kunnen zijn dat deze woorden op grond van hun afwijkende meervoudsvormen als 'vreemd' beschouwd moeten worden).
De spelling van /sj/ (par. 2.7.1, p. 37)
Voorgesteld wordt om de j als j te spellen na een woord- of morfeemgrens plus s,
dus: sjarme, sjapifer, sjampion (maar chauffeur wordt als 'vreemd' woord niet
sjauffeur). Gezien het tamelijk grote verschil tussen het zo verkregen spellingbeeld en het nu voorgeschreven chapiter, enz. zal ook deze nieuwe regel
waarschijnlijk op verzet stuiten. Enkele andere nu met <Ch> geschreven woorden
zouden eveneens in de lijst van uitzonderingen moeten worden opgenomen.

3 De voorstellen voor de verbindingsletters
Het betreft hier een uiterst lastige kwe.stie die in het verleden nooit bevredigend
kon worden geregeld. De voorstellen van de commiss.ie worden gekenmerkt door
eenvoud en helderheid en verdienen, op één punt na (zie hieronder) ondersteuning.
Regels voor het schrijven van< e, en> (par. 3.2, p. 58 e.v.)
Ter wille van de maatschappelijke aanvaardbaarheid verdient het aanbeveling om
woorden als maneschijn (i.p.v. manenschijn) of koninginnedag (i.p.v. koninginnendag) als uitzonderingen in de Woordenlijst op te nemen.
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Regels voor het schrijven van <S, ss> (par. 3.3, p. 65 e.v.)
De commissie stelt voor om twee schrijfwijzen toe te laten bij samenstellingen
waarin een <S> wordt gehoord en het eerste lid een verkleinwoord of persoonsnaam is met een meervoud-<S>: meisjesschool, damessandaal naast meisjeschool,
damesandaal. De ervaring met de voorkeurspelling heeft uitgewezen dat het geen
aanbeveling verdient twee soorten spellingen toe te laten. Ook al omdat volgens
het voorstel van de commissie in samengetrokken vormen een <S> geschreven
moet worden - dames- of herensandalen ligt het voor de hand de dubbele <S> ook
in niet-samengetrokken vormen als enige spelling te laten gelden. Er moet bovendien rekening mee worden gehouden dat de taalgebruiker bij samengestelde
woorden als damessandaal, damesschoen het eerste deel van de samenstelling als
meervoud aanvoelt: damesandaal doet om die reden vreemd aan.
Onbevredigend blijft dat in andere gevallen de <S> wel geschreven wordt in samengetrokken vormen (dorps- en stadstraten, maar dorpstraat).

4 De voorstellen voor de diacritische tekens
De voorstellen van de commissie zijn duidelijk en consistent en verdienen, wederom afgezien van één punt (zie hieronder), ondersteuning.
Wat betreft het trema als scheidingsteken in ongelede woorden ware - afgezien
van de woorden met de suffixen achtig en aardig - te kiezen voor de door de commissie beschreven optie 1 (p. 76), dat wil zeggen behoud van de huidige regeling,
maar met een gemakkelijk }eerbare formulering. De huidige regeling is immers in
feite betrekkelijk eenvoudig, in elk geval niet ingewikkelder dan de nieuwe regeling volgens optie 2. Het staat allerminst vast dat bij deze regeling minder fouten
zullen worden gemaakt en dan zal de verandering dus geen enkel voordeel opleveren, maar misschien eerder de verwarring nog groter maken.
De commissie stelt voor (par. 4.2.2, p. 74) om diminitiefmorfemen volgend op
woorden die eindigen op een volle vocaal die met slechts één klinkerletter wordt
weergegeven (a, e, o, u, yen é) steeds te laten voorafgaan door een apostroof, dus
bijvoorbeeld: papa'tje,foto'tje, paraplu'tje, café'tje. De huidige regel luidt, dat
als van een woord dat op een klinker uitgaat een verkleinwoord wordt gevormd,
de klinker wordt verdubbeld. Dus: papaatje, fotootje, parapluutje, cafeetje. Het
voordeel van deze laatste schrijfwijze is dat de reeks van letters niet door een diacritisch teken onderbroken wordt en dus meer als één woord oogt. Het verdient
dan ook aanbeveling de beregeling voor de apostrof zodanig uit te werken dat bij
verkleinvormen van de woorden eindigend op de klinkerletters a, e (speelt in dit
geval nauwelijks een rol), o, u en é de huidige schrijfwijze gehandhaafd blijft.
Wat betreft de verkleinvorm van woorden eindigend op y: er lijkt geen enkele reden te zijn om y'tje in plaats van ytje te gaan schrijven, dus bijvoorbeeld baby'tje
in plaats van babytje. Verdubbeling van de y is hier uiteraard niet nodig.
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5 Conclusie
Hoewel de meeste voorstellen van de Spellingcommissie volgens de Akademie ondersteuning verdienen, kan haar eindoordeel over het rapport toch niet onverdeeld
positief luiden. Wil de voorgestelde nieuwe spelling voor de taalgebruikers aanvaardbaar zijn, dan verdient het aanbeveling de in deze brief sub 2) aangestipte
voorstellen tot veranderingen niet of in gemitigeerde vorm uit te voeren. Getwijfeld dient te worden aan de maatschappelijke aanvaardbaarheid van de voorstellen
ten aanzien van de spelling /ki en /ks/. Wat betreft de veranderingen van [th] in
[t], [c] in <S>, <S> in <Z> en <Ch> in <Sj>: deze zullen er niet wezenlijk toe bijdragen
dat de spelling makkelijker kan worden aangeleerd en toegepast, terwijl de maatschappelijke weerstanden tegen de spellingverandering juist door deze voorstellen
andermaal zo groot zouden kunnen worden, dat men zich wellicht in arren moede
gedwongen zal voelen opnieuw van invoering af te zien. De inspanningen van de
commissie verdienen een beter resultaat.

25

111

Financieel-economische effecten van een
spellingaanpassing voor Vlaanderen
(november 1993)

(B. Heyndels & J. Vuchelen*)
Kortlopend onderzoek uitgevoerd in november 1993 in opdracht van de Nederlandse Taalunie.
* De auteurs zijn respectievelijk als docent en als gewoon hoogleraar verbonden
aan het CEMS (Centrum voor Econometrie en Management Science) van de Vrije
Universiteit Brussel.

27

Inhoud

Algemene inleiding 31
Hoofdstuk 1: Probleemste11ing 33
1 Inleiding 33
2 Het voorraad- en produktieprobleem 35
3 Het collectieprobleem 36
Hoofdstuk 2: De markt voor gedrukte materialen 39
1 Inleiding 39
2 De boekenmarkt 39
2.1 Inleiding 39
2.2 Betrokkenen aan de aanbodzijde 40
2.2.1 Inleiding 40
2.2.2 Auteurs 40
2.2.3 Uitgevers 41
2.2.4 Distributeurs 43
2.3 Betrokkenen aan de vraagzijde 44
2.3 .1 Inleiding 44
2.3.2 Niet-institutionele lezers 44
2.3.3 Institutionele lezers 45
2.4 Knelpunten op de boekenmarkt 46
2.4.1 Inleiding 46
2.4.2 De Vlaamse boekenmarkt 46
2.4.3 De educatieve uitgevers 49
2.4.4 Onderwijs 50
2.4.4.1 Inleiding 50
2.4.4.2 Algemene en onmiddellijke vervanging van de voorraad
schoolboeken 52
2.4.4.3 Geleidelijke vervanging en gedeeltelijke vervanging 55
2.4.5 Bibliotheken 56
2.4.5.1 Inleiding 56
2.4.5.2 Het Vlaamse Bibliotheekwezen 58
2.4.5.3 De beperkingen vanuit de gemeentelijke financiën 59
2.4.5.4 De verplichtingen voortvloeiend uit de toepassing van het
bibliotheekdecreet 59
2.4.5 .5 De Vlaamse bibliotheken en de spellingaanpassing 61
29

Spellingbesluit

3 De markt voor drukwerk 62
3 .1 Inleiding 62
3 .2 De overheid 63
3.2.1 Inleiding 63
3.2.2 Soorten drukwerk 64
3.2.3 Gedragsreacties vanwege de overheid 65
3.2.4 De Vlaamse praktijk 67
3 .2.4.1 Inleiding 67
3 .2.4.2 De federale overheid 67
3 .2.4.3 De Vlaamse Gemeenschap 69
Hoofdstuk 3: De markt voor niet-gedrukte materialen
1 Inleiding 71
2 DeBRTN 72
3 Lerarenopleiding 73

71

Hoofdstuk 4: Invoeringsmodaliteiten van de spellingaanpassing 74
1 Inleiding 74
2 De pre-overgangsperiode 74
3 De overgangsperiode 76
Algemeen besluit en samenvatting
Bibliografie 80
Bijlagen 81

30

78

Algemene inleiding

In opdracht van het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie formuleerde de Spellingcommissie een voorstel tot aanpassing van de spelling van de
Nederlandse taal. Bedoeling van voorliggend onderzoek is na te gaan welke de te
verwachten financieel-economische gevolgen zijn van een implementatie van dit
voorstel. Dat een spellingaanpassing in de praktijk gepaard gaat met economische
effecten is reeds langer erkend. Zowel voor- als tegenstanders van spellingaanpassingen verwezen al eens naar dergelijke effecten. Precieze berekeningen werden
echter nooit gepresenteerd. Hierdoor is het niet mogelijk om de te verwachten economische effecten van de voorgestelde spellingaanpassing in te schatten door te
verwijzen naar ervaringen uit het verleden. Dergelijke inschatting vereist de uitwerking van een theoretisch kader, alsook een grondige studie van de
economische en institutionele context waarin de spellingaanpassing wordt doorgevoerd.
De theoretische situering en uitdieping van de problematiek van een spellingaanpassing vormt het voorwerp van hoofdstuk 1. De spellingaanpassing wordt daarin
gepresenteerd als een 'schok' op de markten voor gedrukte en niet-gedrukte materialen. Beide markten komen uitgebreid aan bod, respectievelijk in hoofdstukken 2
en 3. De te verwachten impact van een spellingaanpassing wordt daarbij in kwalitatieve termen geanalyseerd. Daar waar de verwachte implicaties aanzienlijk zijn,
wordt d.m.v. een specifiek onderzoek (gebaseerd op expert-interviews en enquêtes) getracht de grootte-orde hiervan in financiële termen weer te geven. Het
spreekt voor zich dat het kortlopende karakter van ons onderzoek niet toelaat om
een gedetailleerd en volledig overzicht te geven van de mogelijke financieel-economische gevolgen van de spellingaanpassing.
Ons onderzoek wordt afgerond met een bespreking van de invoeringsmodaliteiten van een spellingaanpassing (hoofdstuk 4). Vooral de overgangsperiode (tussen
oude en nieuwe spelling) blijkt een belangrijke determinant te zijn van de financieel-economische kosten die voortvloeien uit een spellingaanpassing.
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Probleemstelling

1 Inleiding
Een spellingaanpassing vormt een (institutionele) maatregel die per definitie gevolgen heeft voor alle economische activiteiten die (mede) zijn gebaseerd op het
geschreven woord. Uitgangspunt van voorliggend onderzoek is dat een spellingaanpassing een 'schok' teweeg brengt op twee verschillende markten:
- In de eerste plaats oefent een dergelijke aanpassing invloed uit op de markt voor
gedrukte materialen. Deze omvat de boeken-, de kranten- en de tijdschriftenmarkten alsook de markt voor 'cursussen' 1 en de markt voor (administratit.;f en
commercieel) drukwerk.
- Vervolgens beïnvloedt een spellingaanpassing a11e (economische) processen die
(mede) gebaseerd zijn op de geschreven taal. Deze zullen we eenvoudigheidshalve onderbrengen onder de gemeenschappelijke noemer markt voor niet-gedrukte
materialen. Hierbij denken we aan 'andere' media zoals film en televisie, maar
ook bijvoorbeeld aan onderwijsleerprocessen en software-ontwikkeling.
Het is duidelijk dat een spellingaanpassing (relatief) grotere implicaties zal hebben voor de markt voor gedrukte materialen. Hier immers is het gebruik van de
spelling een centraal gegeven. In de markt voor niet-gedrukte materialen daarentegen is het gebruik van de spelling veeleer van secundair belang. Bovendien is deze
markt de verzamelnaam voor sterk uiteenlopende processen met elk een eigen specifieke relatie tot de spelling van het Nederlands. Om beide redenen lijkt het
aangewezen om onze aandacht in eerste instantie te richten op de markt voor gedrukte materialen. De specifieke gevolgen van een spellingaanpassing op de markt
voor niet-gedrukte materialen komen aan bod in hoofdstuk 3 van ons onderzoek.

1

Onder de noemer 'cursussen' brengen we die gedrukte materialen samen, die gericht zijn op bijvoorbeeld universitaire opleidingen. Deze worden veelal in eigen beheer uitgegeven, en dit om verschillende
redenen. Een eerste reden betreft de flexibiliteit: de talrijke veranderingen vergen een systematisch bijsturen van het produkt, een bijsturing die - ook vanwege de hieraan verbonden kosten - niet steeds
aantrekkelijk is voor de uitgeverswereld (vooral wanneer de oplagen zeer beperkt zijn). Onder 'cursussen ' verstaan we tevens de eindverhandelingen die (universiteits)studenten maken, alsook rapporten in
het kader van bijvoorbeeld interne rapportering in de bedrijfswereld of bij de overheid. Bij deze laatste
voorbeelden is de oplage beperkt tot enkele exemplaren.
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In hetgeen volgt, veronderstellen we dat de spellingaanpassing als verplichte wijziging wordt ingevoerd. Na een eventuele overgangsperiode zal er dus nog maar één
officiële spelling bestaan. 2 Gedrukt materiaal dat op dat ogenblik volgens een andere spelling is opgesteld, veroorzaakt derhalve problemen. Deze problemen zijn
tweevoudig: enerzijds vermindert de waarde van de 'geproduceerde doch niet verkochte voorraden' en dient het produktieproces mogelijk te worden bijgestuurd ;
anderzijds vermindert de waarde van de bestaande 'verkochte voorraden'. Deze
laatste problematiek vloeit voort uit het feit dat het gedrukte woord in essentie een
duurzaam produkt is, d.w.z. dat het een lange gebruiksduur heeft de 'consumptie'
- of juister: het gebruik - van dit goed kan worden uitgesteld, gespreid over de
tijd. Eventueel kan het gebruik zelfs meerdere malen plaatsvinden. Merk echter
wel op dat het gaat om een heterogene duurzaamheid die verschilt van produkt tot
produkt en van gebruiker tot gebruiker. Ter illustratie:
- de inhoudelijke duurzaamheid van een wetenschappelijk tijdschrift en van literaire werken is nagenoeg onbeperkt. Kranten en reclamedrukwerk daarentegen
hebben veelal een uiterst beperkte duurzaamheid. Tussen beide extremen in bevinden zich andere gedrukte materialen zoals populaire lectuur, schoolboeken,
weekbladen en administratief drukwerk. 'Cursussen' hebben eveneens een zeer
beperkte inhoudelijke duurzaamheid. In de mate dat ze ernaar streven om 'de
huidige stand van de wetenschap' weer te geven, spreekt dit voor zich.
- de fysieke duurzaamheid van een gegeven literair werk zal sterk afuankelijk zijn
van de gebruiker: een boek kan zeer duurzaam zijn wanneer een koper het na lezing in zijn persoonlijke boekenkast plaatst. Ditzelfde boek is evenwel veel minder duurzaam wanneer het wordt aangekocht door een openbare bibliotheek. In
het gegeven voorbeeld verwijst de fysieke duurzaamheid naar een (afwezigheid
van) reële slijtage. Daarnaast kan fysieke duurzaamheid refereren naar een commerciële (briefpapier moet worden vervangen wanneer een bedrijf een nieuw
logo kiest), een psychologische (mensen kunnen zich verplicht voelen om een
herziene druk van een boekwerk te bezitten) of een wettelijke of deontologische
slijtage (bibliotheken en scholen dienen de laatste editie van belangrijke referentiewerken en schoolboeken te bezitten).
Het voorgaande houdt zeer concreet in dat bij het onderzoek van schokken op de
markt van het gedrukte woord een specifieke benadering moet worden gevolgd die
toelaat dat de heterogeniteit van de markt aan bod komt. De specifieke gevolgen
op de verschillende marktsegmenten en -partijen dienen te worden toegelicht en
zo mogelijk geëvalueerd. Concreet houdt het voorgaande in dat de problematiek
van de spellingaanpassing kan worden onderzocht door in een eerste fase de markt

2

Een en ander houdt in dat de voorgestelde spellingaanpassing twee veranderingen met zich meebrengt.
Enerzijds wordt de bestaande voorkeurspelling aangepast. Anderzijds verdwijnt de huidige heterogeniteit waarbij uiteenlopende spel1ingswijzen naast elkaar worden gebruikt. De financieel-economische
gevolgen van beide veranderingen zullen niet steeds volledig gelijklopen. De maatregel heeft meer consequenties naarmate de voorkeurspelling minder wordt gebruikt.
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op te splitsen vanuit een producent-consument invalshoek. Concreet onderscheiden we een produktie- en een consumptieketen:
- de produktieketen: deze definiëren we als de verzameling van economische betrokkenen die ervoor zorgen dat het gedrukte materiaal bij de koper komt. Wat
betreft boeken, kranten en tijdschriften omvat de produktieketen auteurs, uitgevers (inclusief drukkers) en distributeurs. Wat betreft de markten voor administratief en voor commercieel drukwerk bestaat de produktieketen vooral uit de
drukker. 'Cursussen' worden vaak in eigen beheer uitgegeven door de bedrijven
of onderwijsinstellingen.
- de consumptieketen: deze definiëren we als de persoon of instelling die de prijs
van het drukwerk betaalt. Op de boekenmarkt (alsook voor kranten en tijdschriften) zijn dit niet enkel 'de lezers', doch mogelijk ook bibliotheken of onderwijsinstellingen die het gedrukte materiaal ter beschikking stellen van een bepaald
publiek. Voor administratief en commercieel drukwerk wordt de consumptieketen gevormd door overheid en bedrijven. In het geval van 'cursussen' is de student of werknemer de klant. Vooral binnen de bedrijfswereld is het de producent (het bedrijf) die het materiaal gratis ter beschikking stelt. In dat geval zijn
producent en consument mogelijk verenigd in één instantie, t.w. het bedrijf.
Afhankelijk van de aard van de deelmarkten zal de kostprijs die wordt geassocieerd met de 'geproduceerde doch niet verkochte voorraden' zich binnen de
produktie- dan wel binnen de consumptieketen situeren. De aanpassing van de produktiekosten voor 'niet geproduceerde goederen' ligt per definitie binnen de
produktieketen. Analoog ligt de problematiek van de 'verkochte goederen' per definitie binnen de consumptieketen. De drie genoemde problemen komen
achtereenvolgens aan bod in de volgende paragrafen.

2 Het voorraad- en produktieprobleem
Een 'spellingschok' beïnvloedt de gebruikswaarde van gedrukte materialen. Als
zodanig treedt een tijdelijke markt-ontregeling op. Deze uit zich in een waardevermindering van de bestaande voorraden. Als zodanig is er een verlies voor de
instantie die het initiatief neemt tot de produktie: in het geval van boeken en tijdschriften bepaalt de producent de oplage; de lezer bepaalt de afzet. In geval van
administratief en commercieel drukwerk daarentegen is het de gebruiker die de oplage bepaalt. In beide gevallen situeert de drukker zich tussen beide partijen in.
Deze is als zodanig slechts indirect betrokken in het produktieproces. Dit onderscheid is van fundamenteel belang voor de inschatting van de economische
implicaties van een spellingaanpassing: bij boeken en tijdschriften draagt de producent voorraadrisico en -kosten, bij administratief en commercieel drukwerk is
dit de consument.
Het fenomeen van waardevermindering van de voorraden is niets anders dan de
'normale' reactie op een wijziging van het gevraagde produkt. Als zodanig is het
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vergelijkbaar met willekeurig welke 'schok' in willekeurig welke markt: in het geval van de spellingschok dient uiteraard wel opgemerkt te worden dat het om een
specifieke verschuiving gaat, en wel één die voortvloeit uit een regulerende maatregel van de overheid (en niet bijvoorbeeld uit een verschuiving in de voorkeuren
van de consumenten).
Specifiek voor de produktieketen van het gedrukte materiaal is ook de diversiteit van de geproduceerde goederenvoorraad: uitgevers, distributeurs en drukkers
'produceren' een enorme diversiteit aan - veelal niet onderling vervangbare - goederen. Hierdoor stellen zich specifieke voorraadproblemen in de produktieketen. 3
Behalve op de niet-verkochte voorraden oefent de spellingschok mogelijkerwijze ook een invloed uit op de 'niet geproduceerde goederen'. De spellingaanpassing kan de structuur van vaste en variabele kosten beïnvloeden. 4 Bovendien
zullen aanpassingskosten gedragen dienen te worden. Indien deze (eenmalige) aanpassingskosten kleiner zijn dan de geactualiseerde winst dankzij de nieuwe
kostenstructuur, zal de producent een netto-kostenverlaging hebben.

3 Het collectieprobleem
De opsplitsing van de markt(en) in een produktie- en een consumptieketen maakt
het mogelijk om een aantal specifieke problemen die voortvloeien uit de duurzaamheid van het geschreven woord beter te analyseren. Daar het geschreven
woord herhaaldelijk en gespreid over een bepaalde periode kan worden 'geconsumeerd', beschikt de consument-lezer op ieder ogenblik over een voorraad in het
verleden gekocht of verkregen gedrukt materiaal. De opsplitsing van de markt in
een produktie- en een consumptieketen stelt ons in staat om het zgn. collectieprobleem binnen de consumptieketen af te zonderen. In tegenstelling tot
niet-duurzame consumptiegoederen beschikt de koper niet zelden over een relatief
belangrijke voorraad (of: collectie) gedrukt materiaal. De term 'collectie' omvat
dus alle gedrukte materialen die de consument bewaart met het oog op later gebruik(= consumptie). Hiertoe rekenen we dus zijn boekencollectie, doch ook
bijvoorbeeld de voorraad formulieren en ander drukwerk (dus ook bv. adreskaarten, bestelformulieren) die hij bezit. Het bestaan van dergelijke collecties bij de
kopers heeft tot gevolg dat de consument op het moment van een spellingaanpassing wordt geconfronteerd met een mogelijk collectieprobleem. De impact van dit
probleem is gerelateerd aan de duurzaamheid van het gedrukte materiaal. We onderscheiden in essentie drie mogelijkheden, afhankelijk van de inhoudelijke en
fysieke duurzaamheid van dit materiaal:

3

Zoals we verder zullen opmerken wordt dit voorraadrisico binnen de produktieketen gedeeld tussen uitgevers en distributeurs.

4

Molewijk maakt melding van discussies in het achttiende-eeuwse Spanje. Hierbij werd het papier- (en
dus kosten-) besparende element vermeld als een van de belangrijke argumenten om een spellingaanpassing door te voeren (Molewijk, 1992, blz. 339).
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(1)

Beperkte inhoudelijke duurzaamheid: een belangrijk deel van de gedrukte
materialen heeft een beperkte inhoudelijke duurzaamheid. Doorgaans houden consument-lezers er slechts een zeer beperkte collectie op na. We denken dan aan kranten, weekbladen, goedkope boekwerken, strips enz. De gevolgen die de consument ondervindt ten gevolge van een spellingaanpassing is hier dan ook uitermate beperkt, zelfs verwaarloosbaar.

(2)

Aanzienlijke inhoudelijke duurzaamheid I beperkte fysieke duurzaamheid:
Zoals eerder gesteld, kan drukwerk - ondanks de inhoudelijke duurzaamheid - aan slijtage en herziening onderhevig zijn. We verwezen naar briefpapier dat moet vervangen worden t.g.v. adres- of logowijzigingen van een bedrijf, naar het feit dat mensen of instellingen als bibliotheken en scholen gedrukte materialen wensen of dienen te vervangen voor deze als zodanig 'inhoudelijk versleten' zijn. De implicatie is dat (een deel van) de collectie
wordt afgevoerd om vervangen te worden. De op een bepaald moment bestaande collectie heeft derhalve een beperkte levensduur. Deze eigenschap
heeft belangrijke gevolgen voor de impact die een spellingaanpassing heeft.
Aangezien de collectie sowieso van tijd tot tijd wordt vervangen, doet zich
niet het probleem voor dat een collectie blijvend zou bestaan uit werken in
een verouderde spelling. De aanwezigheid van werken in de oude spelling
is m.a.w. een tijdelijk probleem. Cruciaal is de grootte van het 'slijtage-percentage'. Hoe groter dit is, hoe sneller de totale voorraad wordt vernieuwd
en dus hoe minder ingrijpend een spellingaanpassing is. Dit betekent dat theoretisch gesproken - een aangepast beleid m.b.t. de implementatie van
een spellingaanpassing deze problemen kan vermijden. Extreem beschouwd
kan de overheid de 'invoeringstermijn' van de nieuwe spelling immers zo
kiezen dat na deze periode de collectie drukwerk volledig bestaat uit werken in de nieuwe spelling. Dat deze theoretische oplossing in de praktijk
niet zonder meer realiseerbaar is, spreekt voor zich. Een weloverwogen invoeringstermijn van de nieuwe spelling kan niet alle problemen tegelijk oplossen, al was het maar omdat de verschillende economische betrokkenen
een verschillende duur van de overgangsperiode wensen.

(3)

Aanzienlîjke inhoudelijke duurzaamheid I aanzienlijke fysieke duurzaamheid: een deel van de collecties gedrukte materialen is aan weinig of geen
slijtage onderhevig. Het gaat hier meestal om boekwerken die gekocht werden voor eigen gebruik en - na een eventuele lezing - in de boekenkast werden gestopt. Hier kunnen ze blijven tot ze worden weggegooid, weggegeven of verkocht bij de ramsj. Belangrijk hierbij is dat deze afstoting veelal
gebeurt zander vervanging. Er is doorgaans geen sprake van een systematische 'vervangingspolitiek': de boeken worden aangeschaft en 'voor eeuwig' in de boekenkast bewaard. Een eventuele afstoting is meestal definitief.
Aangezien de collectie t.g.v. haar duurzaamheid niet onderheving is aan
een 'spontaan' rotatieproces, heeft een spellingaanpassing per definitie een
permanente impact. De consument-lezer komt plotseling tot de vaststelling
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dat zijn boekenkast gevuld is met boeken in een achterhaalde spelling. De
spellingaanpassing heeft in eerste instantie een psychologische prijs. Deze
treedt op doordat de spellingaanpassing niet werd voorzien. Bij de aankoop
ging de consument er vanuit dat de kans op een spellingaanpassing klein
was. Als deze aanpassing is doorgevoerd, beseft hij welke (financiële) consequenties dit heeft. Dit heeft dan mogelijke gevolgen op zijn koopgedrag.
Het psychologische effect vloeit dus voort uit de vaststelling dat de collectie drukwerk plots 'verouderd' is. De verklaring voor het 'psychologisch'
karakter van deze reactie is dat het hier gaat om moeilijk meetbare elementen. Weliswaar zal de marktwaarde van de collectie, wanneer het om boeken gaat, dalen. Het effect is echter gespreid in de tijd. Bovendien is de
marktwaarde van de bibliotheek van de gemiddelde burger meestal beperkt.
De doorsnee lezer koopt geen boeken om een waardevo11e bibliotheek aan
te leggen. De omvang van het psychologische effect en van de daaruit voortvloeiende reacties hangen af van een aantal factoren, zoals:
- de omvang van de spellingaanpassing. Deze bepaalt immers grotendeels
of de oude spelling al dan niet 'onleesbaar' wordt.
- de reeds bestaande heterogeniteit in het spellinggebruik. Naarmate er
voor de aanpassing reeds verschillende spellingen (voorkeur, progressief, ... ) naast elkaar bestaan is de 'omwenteling' minder opvallend.
- de samenstelling van de collectie. Voor een aantal werken is een herdruk
onmogelijk of weinig zinvol (cfr. jaarboeken).
- het belang van naslagwerken m.b.t. de Nederlandse taal in de boekenkast.
Als dat deze werken dienst doen als leidraad voor de 'juiste' spe1ling,
spreekt het voor zich dat een spellingaanpassing de waarde van dit onderdeel van de collectie sterk kan reduceren.
In het licht van de eerste twee opmerkingen is het duidelijk dat - voor het
concrete geval van de voorgestelde spellingaanpassing van het Nederlands - de psychologische prijs wellicht bestaat maar, in het algemeen,
niet moet worden overdreven. De spellingverandering is zeker niet van
dien aard dat ze bestaande collecties onleesbaar maakt. De huidige praktijk van het Nederlands leidt er reeds toe dat de gemiddelde boekenkast
een qua spelling heterogene verzameling bevat. De psychologische belasting van een gemiddelde lezer zou anderzijds wel kunnen toenemen wanneer naslagwerken een belangrijke plaats innemen in zijn boekenkast. De
consument die net een reeks nieuwe woordenboeken heeft aangeschaft, of
een (dure) encyclopedie zou zich ten gevolge van een spellingwijziging
toch 'bekocht' kunnen voelen. Ook in dit specifieke geval kan de invoeringstermijn van de spellingaanpassing de (psychologische) schade wellicht beperken.
De psychologische reactie op een spellingaanpassing kan aanleiding geven tot (economische) reacties van de lezer. Deze reacties komen aan bod
in hoofdstuk 2 van ons onderzoek.

38

Hoofdstuk 2

De markt voor gedrukte materialen

1 Inleiding
Zoals eerder aangegeven, doen de belangrijkste financiële gevolgen van een spellingaanpassing zich voor op de markt voor de gedrukte materialen. Binnen dit
geheel onderscheiden we twee grote deelmarkten, te weten de boekenmarkt en de
markt voor drukwerk. Daarnaast omvat de markt voor gedrukte materialen ook de
markten voor kranten en tijdschriften. Deze 'kleinere' markten brengen we samen
onder de noemer 'andere deelmarkten voor gedrukte materialen'. In wat volgt, besteden we aandacht aan de genoemde deelmarkten. Telkens geven we een bondige
beschrijving van de markt, gevolgd door een bespreking van de kwalitatieve impact van een spellingaanpassing. Op basis van deze analyse trachten we die
deelmarkten of activiteiten te lokaliseren waar mogelijk aanzienlijke financiële gevolgen te verwachten zijn. In die gevallen wordt dan een onderzoek verricht naar
de grootte-orde van deze gevolgen.

2 De boekenmarkt
2.1 Inleiding
Het boekgebruik is de eindfase in een keten van verschillende (economische) processen. Deze worden voorgesteld in onderstaand schema. De 'weg van het boek'
begint bij de auteur die een boek schrijft, via de uitgever die het produkt ter beschikking stelt van de distributeur. Deze zorgt ervoor dat het produkt terecht komt
bij de uiteindelijke doelgroep, de lezer. We onderscheiden dus vier rechtstreeks betrokkenen: de auteur, de uitgever, de distributeur en de lezer.

AUTEUR ➔ UITGEVER ➔ DISTRIBUTEUR ➔

LEZER

De drie eerstgenoemden kunnen worden samengebracht onder de noemer 'boekensector'. Dit is het geheel van economisch betrokkenen die instaan voor de
produktie en distributie van het boek. In wat volgt, duiden we dezen ook aan als
'de producenten'. De lezer kunnen we in dit schema aanduiden als 'consument',
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dat wil zeggen degene die het boek koopt. De definiëring van consument als koper
(en niet gebruiker) houdt o.m. in dat onder de noemer 'lezers' ook de zgn. 'intermediaire kopers' kunnen worden ondergebracht. Dit zijn bijvoorbeeld ouders die
boeken kopen voor hun kinderen, bedrijven voor hun medewerkers, scholen voor
hun leerlingen (Grypdonck, 1986, Afl. 2, blz. 7). Zeer belangrijk is ook dat wij steeds omwille van de definiëring van consument als koper - de openbare bibliotheken als 'lezer' beschouwen.
In wat volgt, willen we een bondig overzicht geven van de boekensector. In paragraaf 2.2 komt de aanbodzijde (auteurs, uitgevers en distributeurs) aan bod. De
positie van de gebruikers wordt toegelicht in paragraaf 2.3. In deze paragrafen geven we een kwalitatief overzicht van de te verwachten impact van een spellingaanpassing op elk van de. groeperingen. Bedoeling is de 'knelpunten' te lokaliseren, dat wil zeggen na te gaan waar de invloed van de spellingaanpassing het
meest ingrijpend zal zijn. Paragraaf 2.4 gaat dieper in op deze knelpunten. Meer
bepaald wordt er nagegaan welke de grootte-orde is van de te verwachten gevolgen van de aanpassing in de sector van de educatieve uitgevers aan de aanbodzijde
en de bibliotheken en scholen aan de vraagzijde.

2.2 Betrokkenen aan de aanbodzijde
2.2.1 Inleiding
Aan de aanbodzijde onderscheiden we - zoals eerder gesteld - drie belangrijke
groeperingen, te weten de auteurs, de uitgevers en de distributeurs. Voor alle duidelijkheid zij erop gewezen dat deze niet de totale economische activiteit op de
boekenmarkt dragen. Auteurs, uitgevers en distributeurs zijn de primaire aanbieders. Dezen zullen in de praktijk een aantal opdrachten uitbesteden aan andere
partijen. De meest voor de hand liggende voorbeelden hiervan zijn de drukkers en
nog een stap verder - de papiernijverheid. Een uitputtende analyse van de aanbodzijde vereist dat deze partijen ook in de studie worden betrokken. Belangrijk in
dit verband is dat een aantal uitgevers de drukactiviteiten in eigen beheer uitvoeren. Bovendien is ook de driedeling die we maakten aan de aanbodzijde niet
steeds even strikt aan te houden. Zo kunnen auteurs hun werk uitgeven in eigen beheer, of kunnen uitgevers zelf de distributie verzorgen van hun boeken (het
boekenbeursfenomeen vormt hiervan een zeer goed voorbeeld, doch er bestaan
ook 'permanente ' verkoopkanalen).

2.2.2 Auteurs
De auteurs vormen 'de bron' van elk boekwerk. Zij zorgen op eigen initiatief of
op vraag van de uitgever voor de primaire grondstof van de boekensector. De invloed van spellingaanpassingen op de auteurs zijn beperkt tot het aanleren van de
wijzigingen. Ingeval van beperkte spellingaanpassingen is deze impact wellicht
verwaarloosbaar, al was het maar omdat de te publiceren werken binnen de uitge40
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verij nog een 'taal-behandeling' ondergaan.
Een ander effect op de auteurs zou kunnen uitgaan van de reactie van de uitgevers op de aankondiging van een spellingaanpassing. In afwachting van een
volledig inzicht in de aard en omvang van deze aanpassing - dat wil zeggen gedurende de zgn. 'pre-overgangsperiode' (zie hoofdstuk 4) - kunnen de uitgevers
beslissen minder boeken op de markt te brengen. Het is dan ook mogelijk dat daarna de vertraging niet volledig wordt ingehaald. Op termijn zou het resultaat dan
een eenmalige daling van het aantal titels kunnen zijn. Het komt ons voor dat deze
problematiek a11een een rol zal spelen in de periode die aan een beslissing vooraf
gaat, en wel in de pre-overgangsperiode, omdat dan de precieze aard en omvang
van de spellingwijziging niet bekend zijn. Vanuit deze specifieke invalshoek moet
deze periode derhalve zo kort mogelijk gehouden worden. Concreet houdt dit in
dat de tijd die verloopt tussen de bekendmaking van de voorstellen van de Taalunie en de beslissing omtrent de invoering zo kort mogelijk moet zijn. De
bevoegde instanties dienen hiermee rekening te houden wanneer ze tijdschema's
en persconferenties beleggen.
Mogelijk is het psychologische effect van de taalaanpassing nog de grootste belasting voor de individuele auteur. Vooral in het literaire genre kan deze een
taalaanpassing ervaren als een kunstmatige en bureaucratische ingreep in 'zijn
grondstof'. Als zodanig zou hij zich kunnen verzetten tegen herzieningen van zijn
vroegere boeken, of tegen het zich conformeren aan de nieuwe voorschriften. Daar
waar de eerste reactie een conflict in het leven kan roepen tussen auteur en uitgever, is de tweede reactie minder 'explosief': indien hij dit wil kan de auteur
weigeren zich te conformeren aan de nieuwe spelling; het is dan aan de uitgever
om hem daarin wel of niet te volgen.
Samenvattend komt het ons voor dat de impact van een spellingaanpassing op
de individuele auteurs verwaarloosbaar is.
2.2.3 Uitgevers

De uitgevers staan in voor de 'technische' bewerking van het manuscript tot een
verkoopbaar produkt. 'Hij (de uitgever) neemt op grond van een door de auteur
voorgelegd (of op basis van een aan de auteur te vragen manuscript) een economische beslissing: investeren in arbeid en materie met het oog op het op de markt
brengen van een boek dat hem zal toelaten ten minste de kosten te dekken (of in
zijn totaal produktiepakket een compensatie te vinden voor het verlieslatende van
dat bepaalde boek). Om de informatie naar inhoud en naar materiële representatie
behoorlijk vorm te geven doet de uitgever een beroep op de uitgeverslogistiek: redacteuren, vertalers, illustratoren voor wat de inhoudelijke presentatie betreft ;
lay-out mensen, drukkers, binders, enz. voor wat de materiële vormgeving betreft'
(Grypdonck, 1986, Afl. 2, blz. 7).
De invloed van een spellingaanpassing kan op twee niveaus merkbaar zijn, te
weten in de produktie enerzijds en in de verkoop anderzijds. In termen van hoofdstuk 1 verwijst de produktieproblematiek naar de 'niet geproduceerde goederen'.
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De verkoop daarentegen verwijst naar de 'geproduceerde, doch niet verkochte
voorraden'.
Produktie: Bij de produktie dient een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds nieuwe uitgaven en anderzijds herdrukken van eerder uitgegeven werken.
Wat betreft de nieuwe uitgaven, onderscheidt Servaes ( 1978) drie stappen om het
van de auteur verkregen manuscript te bewerken tot een produkt dat 'af' is: 1. bewerken van het manuscript; 2. bepalen van de technische vormgeving; 3.
technische produktie (zetten, drukken en inbinden). Het is duidelijk dat een spellingaanpassing alleen in het eerste stadium een invloed kan uitoefenen: het
redactionele werk dat gepaard gaat met de 'ruwe manuscripten' kan mogelijk worden uitgebreid (zie hierboven). Bij een beperkte spellingaanpassing is deze extra
kostenpost (die beperkt blijft tot het bijscholen van de redacteuren) wellicht verwaarloos baar.
Wat betreft de herdrukken is de mogelijke implicatie van een spellingaanpassing afhankelijk van de vorm waarin het manuscript beschikbaar is. Voor zover dit
digitaal beschikbaar is, beperkt de aanpassing zich tot een eenvoudige computertoepassing.5 De kostprijs hiervan is dan ook verwaarloosbaar in de totale
produktiekosten. Wanneer daarentegen het basismanuscript met de hand gezet
dient te worden, zijn de aanpassingskosten waarschijnlijk veel groter. In de praktijk is de handmatige zetting echter uitzondering.
Verkoop: De invloed van een spellingaanpassing vloeit voort uit het risico dat aan
de uitgeverstaak is verbonden. Het gaat hier om het commerciële risico van niet
verkochte voorraden. Uitgevers zullen trachten hun activiteit zo aan te passen dat
de voorraad boeken met een 'oude' spelling zo klein mogelijk is op het moment
dat deze spening officieel van kracht wordt. Hiervoor beschikken ze over drie mogelijkheden:
- ze kunnen de activiteiten stopzetten gedurende de pre-overgangsperiode (totdat
omvang en aard van de spellingaanpassing bekend is).
- zij kunnen de oplage van de uitgaven in 'oude' spelling beperken.
- zij kunnen het risico lopen en reeds uitgaven in nieuwe spelling op de markt
brengen.
Welke strategie zal worden gevolgd, hangt af van de relatieve kosten en voordelen. Deze hoeven niet voor alle uitgevers en alle drukwerken dezelfde te zijn. Zo
kan men verwachten dat uitgevers van dure boekwerken die lange tijd worden verkocht, eerder een afwachtende houding zullen aannemen. Het lijkt waarschijnlijk
dat dit evenzeer geldt voor herdrukken. Uitgevers van boekwerken die snel worden verkocht maar waarvan de uitgever gewoonlijk een oplage aanhoudt waaruit
enkele jaren wordt geput, zullen eerder de oplage beperken. Duidelijk is in ieder

5

Als dusdanig is de problematiek volledig analoog met deze die zich stelt m.b.t. het electronisch uitgeven (zie Boumans, l 991, Afl. 20).
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geval dat uitgevers er alle belang bij hebben dat de beslissing omtrent de juiste
spellingaanpassing er snel komt (de pre-overgangsperiode moet zo kort mogelijk
zijn) en dat de aanpassingsperiode relatief lang is zodat de nog voorradige boeken
van de 'oude' spelling nog kunnen worden verkocht.
We merken hier nog wel op dat de mate waarin de aangepaste spelling ingang
zal vinden, mede zal worden bepaald door de concurrentieverhoudingen op de
markt van de uitgevers. Een boek of drukwerk in de aangepaste spelling op de
markt brengen zal als een commercieel pluspunt worden beschouwd. Dit houdt in
dat een 'officieel' lange overgangsperiode in de realiteit door de concurrentie tussen de uitgevers kan uitmonden in een korte overgangsperiode.
Ten slotte mag niet uit het oog worden verloren dat het uiteindelijk resultaat van
de spellingaanpassing, nl. de gevolgen op de verlies- en winstrekening, in ruime
mate afhangen van de reactie van de consument-lezer. Zo kan een strategie van het
beperken van de oplage de winsten verlagen indien de vraag van de consument
niet evenredig met de oplage daalt. De hierboven geformuleerde opmerkingen
moeten derhalve getoetst worden aan de reacties van de consument-lezer. Al naar
gelang de lezer zijn aankoopbeslissing (mede) laat leiden door het feit of een boek
wel of niet de meest recente spelling volgt, zal de uitgever op het niveau van de
verkoop gevolgen ondervinden van een spellingaanpassing. Deze gevolgen zullen
mede afhangen van de 'aard van de aankoop': al naar gelang de aankoopbeslissing
wel of niet impulsief gebeurt en al naar gelang er (voor de lezer) wel of geen alternatieven beschikbaar zijn, zullen de gevolgen van de spellingaanpassing variëren.
Deze wisselwerking tussen vraag- en aanbodzijde komt verder aan bod bij de bespreking van de. partijen aan de vraagzijde (paragraaf 2.3).

2.2.4 Distributeurs
De belangrijkste distributiekanalen voor het Vlaamse boek zijn de boekhandels,
warenhuizen, boekenclubs en de uitgevers zelf. Het spreekt voor zich dat de aard
van de distributiekanalen mede bepaald wordt door de aard van de aangeboden
boeken. Zo zullen literaire werken eerder via boekhandels worden verkocht, terwijl stripverhalen de lezer via de warenhuizen bereiken. De schoolboeken worden
niet zelden verspreid door de uitgever zelf. 6
De impact van een spellingaanpassing op de activiteiten van de distributeurs is
te vergelijken met de 'verkoop-invloed' in de uitgeverssector. Dit vloeit voort uit
het feit dat de distributiesector ook over een voorraad beschikt waarop een verlies
kan worden geleden bij een aanpassing van de spelling. Binnen de distributiesector treden ook hier weer belangrijke verschillen op. Grote distributie-ketens zijn
veelal in staat om te bedingen dat het voorraadrisico volledig wordt gedragen door

6

Onderzoek bij Uitgeverij Van In leerde dat in dit verband een belangrijk verschil bestaat tussen het basis- en het voortgezet onderwijs: terwijl boeken voor het basisonderwijs in 80 % van de gevallen door
de scholen worden aangekocht, is dit aandeel voor het voortgezet onderwijs nauwelijks 20 %.
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de uitgevers: de ketens krijgen een hoeveelheid boeken in voorraad, na een afgesproken periode worden de niet verkochte exemplaren teruggezonden naar de
uitgevers.
Net zoals de uitgevers hebben de distributeurs (voor zover ze het voorraadrisico
niet afwentelen) belang bij een overgangsperiode tussen de aankondiging van de
spellingwijziging en de daadwerkelijke invoering ervan. De optimale lengte van
deze periode hangt af van de omloopsnelheid van de voorraad. Hoe sneller deze
voorraad wordt vernieuwd, hoe kleiner de overgangsperiode kan zijn.

2.3 Betrokkenen aan de vraagzijde
2.3.1 Inleiding
In hoofdstuk 1, besteedden we reeds uitgebreid aandacht aan de invloed die een
spellingaanpassing zou hebben op de boekenlezer. Meer bepaald ging onze aandacht daar- bij wijze van voorbeeld - naar de individuele lezer, dat wil zeggen de
persoon die boeken kocht voor zichzelf. In paragraaf 2.1 van hoofdstuk 2 merkten
we reeds op dat de lezer, ruimer gedefinieerd, die persoon of instelling is die de
boeken koopt. Met het oog op de verdere analyse kunnen we de 'vragers' opdelen
in twee categorieën, te weten de institutionele lezers en de niet-institutionele lezers. De eerste categorie bevat niet a11een de bibliotheken en scholen, doch ook de
individuele koper die boeken koopt 'in een institutioneel kader'. Daarmee worden
in de eerste plaats leerlingen en leraren bedoeld, doch ook (free-lance) journalisten en auteurs. Het cruciale onderscheid tussen beide categorieën is dat de
niet-institutionele koper volledig vrij is een boekwerk te kopen, terwijl de institutionele kopers een verplichting kunnen hebben om boeken aan te schaffen.

2.3.2 Niet-institutionele lezers
In Hoofdstuk 1 gingen we reeds uitgebreid in op de invloed die een spellingaanpassing heeft op de collectie boeken die de 'gewone' lezer in zijn bezit heeft.
Deze boeken werden gekenmerkt door een aanzienlijke inhoudelijke zowel als fysieke duurzaamheid. Dit had tot gevolg dat er geen 'spontaan' rotatieproces kon
worden waargenomen. Boeken bleven doorgaans 'voor eeuwig' in de boekenkast.
Aangezien de marktwaarde van de collecties meestal beperkt is, liggen mogelijke
geval- gen van een spellingaanpassing voornamelijk op het psychologische vlak.
Daarbij werd opgemerkt dat deze psychologische gevolgen beperkt zouden blijven, behalve voor die lezers in wiens boekenkast naslagwerken (vooral woordenboeken en in mindere mate encyclopedische werken) een belangrijke plaats innamen.
De psychologische gevolgen die optreden ten gevolge van de spellingaanpassing werd aangeduid als het 'collectieprobleem'. De impact betrof met andere
woorden de voorraad aan boeken waarover de lezer op het moment van de aanpassing beschikt. Voor de boekenmarkt zijn deze gevolgen als zodanig niet relevant.
44

Adviezen - lil

Wel potentieel belangrijk zijn de gedragsreacties die eruit kunnen voortvloeien.
Deze kunnen immers de vraag (en dus de omzet) op de boekenmarkt beïnvloeden.

In essentie kan de lezer op vier manieren reageren op de spellingaanpassing en op
de hiermee geassocieerde psychologische gevolgen.
1.
hij kan teleurgesteld zijn en beslissen minder boeken te kopen omdat hij
een aantal van zijn vroegere aankopen nog niet heeft gelezen en ze nu als
achterhaald beschouwt. Anders geformuleerd: de aankopen die men onderbrengt onder noemer 'om later te lezen' zouden kunnen verminderen.
2.
hij zou een aantal werken die hij frequent ter hand neemt, door edities in de
nieuwe spelling kunnen vervangen. Hier gaat het wellicht hoofdzakelijk om
naslagwerken.
3.
hij kan van de gelegenheid gebruik maken om zijn boekenkast 'op te ruimten', eventueel nog een aantal werken herlezen en zo opnieuw belangstelling opdoen voor boeken.
4.
hij kan ervan uitgaan dat de spelling nu voor een aantal jaren zal vastliggen
zodat er weinig of geen kans bestaat dat een gelijksoortige gebeurtenis zich
zal voordoen in de komende tien of twintig jaar. Met andere woorden de
verwachte letterkundige afschrijving zou beperkt zijn. Dit moet de aanschaf
van nieuwe werken (marginaal) stimuleren.
Bij de voorgaande gedragseffecten kan alleen in het tweede geval sprake zijn van
economische kosten als we hiermee bijkomende uitgaven bedoelen. In alle andere
gevallen is de reactie van de consument-lezer volledig vrijwillig. Een eensluidende conclusie valt moeilijk te trekken. De impact op de consument-boekenbezitter
is zeker negatief (het collectieprobleem). Dit effect is a11een te beperken door te
voorzien in een lange overgangsperiode. De impact op de consument-koper is veel
moeilijker te voorzien omdat verschillende effecten in tegengestelde richting werken en er geen houvast bestaat om hier een gefundeerd oordeel te vellen op een a
priori basis. Alleen voor wat betreft de markt voor naslagwerken lijkt een toename
van de aankopen waarschijnlijk. Voor wat betreft de andere genres, lijkt de te verwachten invloed relatief beperkt.

2.3.3 Institutionele lezers
In tegenste11ing tot de niet-institutionele lezers, zijn de institutionele lezers in hun
aankoopbeleid gebonden aan een aantal wettelijke verplichtingen. Het bibliotheekdecreet dat van toepassing is op de Vlaamse Openbare bibliotheken bevat een
aantal duidelijke bepalingen met betrekking tot de omvang en de samenstelling
van de aan te kopen boeken. Voor de scholen bestaat bovendien de verplichting
om de officiële spelling te gebruiken. Het spreekt voor zich dat in dergelijke context een invloed kan uitgaan van een spellingaanpassing op het aankoopbeleid.
Deze invloed is direct- gegeven de 'taalverplichtingen' - in het geval van het onderwijs. Bij de bibliotheken is deze invloed hoogstens indirect. Het bibliotheekdecreet bepaalt nergens dat de boekencollectie de officiële spelling moet volgen.
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Niettemin is het niet ondenkbaar dat de bibliotheken - al was het maar volgens dezelfde motieven die we bij de niet-institutionele lezers onderkenden - een
correctie doorvoeren in hun aankoopbeleid. Alleen reeds door haar omvang vormt
de bibliotheeksector een partij die niet mag worden genegeerd in een onderzoek
naar de invloed van een spellingaanpassing. Daarom zal aan beide institutionele lezers aandacht worden besteed in volgende paragraaf.

2.4 Knelpunten op de boekenmarkt
2.4.1 Inleiding
Uit voorgaande analyse bleek dat de financiële gevolgen van een spellingaanpassing geconcentreerd zullen zijn binnen bepaalde segmenten van de boekenmarkt.
Vooral de markten voor schoolboeken en naslagwerken (in het bijzonder woordenboeken met betrekking tot de Nederlandse taal) zouden 'gevoelig' zijn voor de
spellingwijziging. Daarom willen we ons in volgende paragrafen op deze problematiek concentreren. Meer bepaald willen we in paragraaf 2.4.3. aandacht
besteden aan de implicaties voor de educatieve uitgevers (als vertegenwoordigers
van het aanbod). In paragrafen 2.4.4. en 2.4.5. bestuderen we de problematiek
voor de scholen en bibliotheken (als vertegenwoordigers van de vraagzijde). Ons
onderzoek is daarbij gebaseerd op expert-interviews bij de verschillende betrokkenen. Voor wat betreft de bibliotheken en scholen werd bovendien een beperkte
enquête uitgevoerd om het mogelijk te maken een aantal specifieke aspecten in
kwantitatieve termen te vatten.
Alvorens de respectieve knelpunten van naderbij te bekijken, geven we in paragraaf 2.4.2. een kort overzicht van de Vlaamse boekenmarkt (en van de plaats van
het educatieve boek op deze markt).

2.4.2 De Vlaamse boekenmarkt
De activiteit van de boekensector kan worden gemeten aan de hand van verschillende maatstaven. Sommige ervan situeren de te meten activiteit eerder aan de
vraagzijde (hoeveel wordt er gelezen?), andere aan de aanbodzijde (hoeveel wordt
er geproduceerd?). Een globaal beeld, dat wil zeggen één waarbij vraag en aanbod
worden geïntegreerd, kan worden gegeven door middel van de omzetcijfers van de
boekensector. Zo bedraagt de omzet op de boekenmarkt uitgedrukt in bruto-consumentenprijzen bijna 14 miljard Belgische frank (Woestenburg, 1993, blz. 2). 7
Dergelijke omzetcijfers maken het mogelijk het belang van de boekensector te meten volgens 'orthodoxe' economische maatstaven. Door de impliciete

7

Hiervan kunnen 11 ,5 miljard frank worden toegeschreven aan de bij de V.U.N.B. aangesloten uitgevers en de bij de V.BJ. aangesloten boeken-importbedrijven. De overige 2,4 miljard frank wordt
verantwoord als afkomstig van de 'niet-geregistreerde boekenstroom', d.i. de omzet van boekenclubs,
rechtstreekse import, tweedehandsmarkt enz. (Woestenburg, 1993, blz. J).
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samenvoeging wordt echter belangrijke informatie m.b.t. de leesactiviteit (de
vraagzijde) dan wel m.b.t. de activiteit in de boekenmarkt (de aanbodzijde) genegeerd.
Een indicator die vooral gericht is op de vraagzijde - op de consumptie - is bijvoorbeeld het aantal gelezen boeken. Het verband met de aanbodzijde wordt
duidelijker wanneer men kijkt naar het aantal gekochte boeken of het aantal in de
bibliotheek beschikbare (respectievelijk uitgeleende) boeken.
Vanuit het standpunt van de aanbodzijde vertonen de genoemde maatstaven a11e
min of meer belangrijke tekortkomingen. Behalve de indicator van het aantal gekochte boeken, zijn de vermelde indicatoren van de vraagzijde éénzijdig gericht
op het leesgedrag zonder expliciete verwijzing naar de aanbodzijde.
De meting van de activiteit aan de hand van omzetcijfers biedt het voordeel dat
vraag en aanbod worden geïntegreerd. De samenvoeging abstaheert echter van de
eigenheid van het boek als economisch produkt, en meer bepaald van de enorme
heterogeniteit van dit produkt (zie hoofdstuk 1). 8 Als zodanig wordt ook de typische omgeving van de boekenproduktie grotendeels over het hoofd gezien. Een
opsplitsing naar type-produkt maakt al een duidelijker inzicht mogelijk. Cijfers
hieromtrent zijn weergegeven in tabel 1. Deze geeft het aandeel weer van verschillende genres in de totale netto-omzet van de Vlaamse uitgevers voor 1992.

Tabel 1: netto-omzet in procenten 1992
school boeken
wetenschap en techniek
encyclopedie en woordenboeken
strips
algemene boeken
totaal

18,3 %
17,1 %
3,2 %
9,4 %
52,0 %

100,0 %

Bron: Woestenburg, 1993, blz. 3

De grootste omzet valt te noteren onder de weinigzeggende categorie 'algemene
boeken'. Voor deze restcategorie bestaan helaas geen cijfers op het niveau van de
diverse genres die hierin zijn samengebracht. Deze cijfers zijn nl. niet voorhanden
m.b.t. de geïmporteerde boeken. Wat betreft de eigen uitgaven (inclusief export)
zijn wel cijfers voor deelcategorieën voorhanden (Woestenburg, 1993, blz. 7).
Daaruit blijkt dat deze 'algemene boeken' voor 49,4 % bestaan uit kinder- en

8

Het omzetcijfer geeft immers per definitie het produkt van het aantal beschikbare titels (T) met hun
respectieve prijzen (P) en gemiddelde verkoopvolumes (V). Een verdubbeling van het aantal beschikbare titels bij constante Pen V heeft met andere woorden eenzelfde invloed op deze maatstaf van
economische activiteit als een verdubbeling van het aantal verkochte exemplaren. Vanuit het oogpunt
van de producenten zijn beide veranderingen echter fundamenteel verschillend.
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jeugdboeken. In dit segment staat de Vlaamse uitgeverswereld sterk. Meer dan de
helft van de produktie is bestemd voor de export (tegen een gemiddelde van 20 %
voor de totale boekenmarkt). Verder vallen onder de noemer 'algemene boeken'
eveneens de kunstboeken (11,3 %), en de 'Literatuur'. Deze vertegenwoordigt amper 3,7 % van de eigen produktie 'algemene boeken', dat wil zeggen 1,8 % van de
totale boekenomzet.
De belangrijkste 'echte' categorie in tabel 1 wordt gevormd door de schoolboeken. Deze vertegenwoordigen in 1992 ruim 18,3 % van de totale omzet. In totaal
betreft het een netto-omzet van 1,2 miljard frank. Deze omzet is grotendeels gerealiseerd door eigen uitgevers. De invoer van schoolboeken is beperkt. In 1992 werd
7 procent van de schoolboeken geïmporteerd (tegen 22,4 % voor de totale boekenmarkt). De oorzaak hiervan is wellicht van institutionele aard: 'De groep
'leermiddelen' is sterk gebonden aan het eigen land. De verschillende onderwijsstructuren en leerplannen maken in de praktijk uitwisseling van leerboeken voor
basis- en secundair onderwijs over de grenzen heen, zeer moeilijk' (Van Baelen,
Afl. 27, 1993, blz. 4).
Binnen de boekensector wordt ook vaak geopteerd voor een alternatieve maatstaf
voor de economische activiteit. Concreet kiest men voor cijfers omtrent de titelproduktie. In 1992 verschenen in Vlaanderen 3488 nieuwe titels (Woestenburg, 1993,
blz. 6). Een beoordeling van dit aantal en - vooral - een internationale vergelijking vergen dat de titelproduktie wordt gerelateerd aan een gemeenschappelijke
norm. In de praktijk neemt men hiervoor het aantal inwoners. Zo stelt men vast
dat in Vlaanderen in 1990 per 100.000 inwoners 47 boektitels verschenen (Van
Baelen, 1993, afl. 27). In Nederland bedroeg dit aantal 91, een getal dat het Europese gemiddelde benadert. De Vlaamse titelproduktie is m.a.w. eerder bescheiden
te noemen.
De heterogeniteit van het titelaanbod komt tot uitdrukking in tabel 2. Daarin geven we de titelproduktie in Vlaanderen ( 1990) volgens hoofdgroepen. Daaruit
blijkt dat de 'jeugdlectuur' (jeugdboeken, inclusief strips) en de groep 'wetenschap en techniek' respectievelijk 30 en 27 % vertegenwoordigen van de totale
titelproduktie. 'Leermiddelen' en 'Taal- en letterkunde' (poëzie, proza, toneel) volgen met respectievelijk 17 en 16 %.
Dit 'Vlaamse patroon' verschilt duidelijk van het Nederlandse. Vooral het grote
belang van de jeugdlectuur is opvallend voor Vlaanderen (in Nederland vertegenwoordigt deze categorie amper 11 % van de titelproduktie).

48

Adviezen - lil

Tabel 2: titelproduktie in Vlaanderen naar hoofdgroepen (1990)
algemeen
wetenschap en techniek
taal- en letterkunde
jeugdlectuur
religie
kunst
leermiddelen
sport en vrije tijd
totaal

2%
27%
16 %
30 %
5%

2%
17 %
1%

100 %

Bron: Van Baelen, 1993, blz. 3

Nederlandse inmenging: De Vlaamse uitgeverswereld wordt gekenmerkt door een
enorme Nederlandse inmenging. Enerzijds is er een hoge invoer uit Nederland. In
1992 was 95 % van de boekenimport afkomstig van onze noorderburen. De omzet
van de eigen Vlaamse uitgeverijen vertegenwoordigde in dat jaar 77,6 % van de totale omzet (Woestenburg, 1993, blz. 2). Dit 'Vlaamse' karakter is bovendien
beperkt in de zin dat ook de Vlaamse uitgeverijen een sterke Nederlandse invloed
ondergaan: 'In 1991 namen de zes dochterbedrijven die in Vlaanderen zijn opgezet door Nederlandse uitgeversgroepen, een aandeel van 45 % in de omzet aan
Vlaamse uitgaven' (Van Baelen, Afl. 27, 1993, blz. 5). 'De invloed van Nederlands kapitaal in de Vlaamse uitgeverswereld is de laatste jaren nog versterkt.
Naast Wolters-Kluwer en Standaard (Meulenhoff/Malherbe) zijn ook Kritak (Meulenhoff/Malerbe) en Daedalus (Singel 262) in Nederlandse handen overgegaan.
Van de totale titelproduktie van 3.027 titels in 1990 was 65 % afkomstig van zelfstandige Vlaamse uitgevers, 26 % van bedrijven die onderdeel vormen van Nederlandse concerns en 10 % van in Wallonië gevestigde uitgevers' (Van Baelen, Afl.
21, 1992).

2.4.3 De educatieve uitgevers
Zoals reeds aangegeven zijn de educatieve uitgevers zeer direct betrokken bij een
spellingaanpassing. Het institutionele karakter van hun lezers (de scholen) of het
institutionele kader waarbinnen deze zich bewegen (leerlingen, leraren) zorgen ervoor dat een spellingaanpassing een officieel karakter krijgt. Uit contacten met de
Vlaamse educatieve uitgeverswereld 9 blijkt - meer dan voor andere boekgenres wel enige ervaring te bestaan met regulerende ingrepen van overheidswege. Door
de specifieke aard van de bedrijfsactiviteit wordt de sector herhaaldelijk gecon-

9

Expert-interviews met Dhr. De Mont van de VBVB (Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekweze.n) en Dhr. Camps van educatieve uitgeverij Van In.
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fronteerd met institutionele maatregelen. Hervormingen in de onderwijsstructuur
(de introductie van het VSO of van het éénheidstype) alsook binnen de onderwijsorganisatie (veranderingen van leerplannen) leiden er in de praktijk toe dat de
uitgevers hun produkten systematisch moeten aanpassen. Dergelijke aanpassingen
treden uiteraard ook op ten gevolge van de inhoudelijke actualiteitswaarde: in domeinen waar het studie-object rechtstreeks gerelateerd is aan (maatschappelijke)
veranderingen is een systematische 'updating' per definitie nodig, wil de uitgever
niet uit de markt worden verdreven (we denken dan aan economische en juridische
schoolboek en evenals - momenteel - aan geografische atlassen). Een en ander
heeft tot gevolg dat de gemiddelde voorraadniveaus maximaal worden beperkt en
dat regelmatige herdrukken veelvuldig voorkomen. Een onderzoek bij Uitgeverij
Van In (samen met Uitgeverij Plantijn en - in mindere mate Wolters en De Sikkel
- 'marktleiders' op het gebied van het educatieve boek) gaf aan dat de oplage 'gemiddeld' volstaat voor 2 à 3 jaar. Een aantal werken wordt jaarlijks herdrukt.
Zoals reeds uitvoerig werd aangegeven, is één van de cruciale vragen vanuit beleidsoogpunt de vraag naar de optimale invoeringstermijn. Vooral om de verliezen
op de bestaande voorraden te beperken (of helemaal te vermijden) lijkt een overgangsperiode van eert drietal jaar optimaal te zijn. In ieder geval dient een minimale lengte van de overgangsperiode aangehouden te worden. Het moet immers
technisch mogelijk zijn om schoolboeken ter beschikking te stellen volgens de
nieuwe spelling. Hiervoor moet een minimale termijn van een negental maanden
te worden voorzien. Als dit niet gebeurt, dreigt een 'tijdsconcurrentie' tussen de
uitgevers te resulteren in het op de markt brengen van minderwaardige produkten.
De timing van een mogelijke spellingaanpassing heeft vanuit het oogpunt van
de Vlaamse uitgevers een belangrijke 'metgezel' in de vorm van de zgn. 'Eindtermen'. Het lijkt raadzaam om de invoering van de eindtermen en vooral van de
leerplanwijzigingen die hiermee gepaard kunnen gaan te laten samenvallen met de
spellingaanpassing. De goedkeuring van de eindtermen secundair onderwijs lijkt
voorzien in het voorjaar van 1995. Vanuit de educatieve uitgeverswereld lijkt een
invoering van deze eindtermen (gegeven de door de respectieve netten te formuleren leerplanaanpassingen) optimaal met een vertraging van twee tot drie jaar, dat
wil zeggen tegen september 1997 of 1998. Deze data lijken dan ook het meest aangewezen voor de spellingaanpassing, of tenminste voor het verplicht gebruik van
deze nieuwe spelling in het onderwijs.
2.4.4 Onderwijs
2.4.4.1 Inleiding
Samen met de bibliotheken vormt het onderwijs de belangrijkste 'institutionele lezer'. In de eerste plaats stellen de scholen via de schoolbibliotheek leesmateriaal
ter beschikking van de leerlingen. Belangrijker echter (in termen van de impact op
de boekenmarkt) is het belang van de enorme hoeveelheid schoolboeken die worden gebruikt in het onderwijsproces.

50

Adviezen - lil

Afhankelijk van de beslissingen van o.m. de inspecterende organen, kan een spellingaanpassing op twee manieren worden beantwoord: een eerst mogelijkheid
houdt in dat men overgaat tot een onmiddellijke en volledige vervanging van de
aanwezige collectie schoolboeken. 10 Dit houdt in dat alle boeken ook na de spellingaanpassing in de officiële taal zijn geschreven. Aldus wordt op de meest
strikte manier voldaan aan de verplichtingen die het onderwijs heeft m.b.t. het gebruik van de officiële spe11ing. De onmiddellijke en volledige vervanging van de
bestaande voorraad aan boeken is uiteraard een zeer ingrijpende maatregel. De
kostprijs hiervan wordt berekend in paragraaf 2.4.4.2.
A11een al vanwege de budgettaire kosten voor de scholen (en mogelijk de subsidiërende overheid) is een minder ingrijpende reactie meer waarschijnlijk. Er kan
dan bijvoorbeeld worden gekozen voor een geleidelijke vervanging. Zo'n geleidelijke vervanging kan op uiteenlopende manieren mogelijk worden gemaakt.
1.

Het verplicht gebruik van de nieuwe spelling wordt uitgesteld. Hierbij worden de scholen wel verplicht om voor wat betreft nieuwe aankopen uitsluitend handboeken in de nieuwe spelling aan te schaffen. Op die manier
wordt de nieuwe spelling geïntroduceerd 'op een zachte manier'. Op het moment dat alle boeken in de oude spelling zijn afgestoten, kan het gebruik
van de nieuwe spelling worden verplicht. Het belangrijkste nadeel van deze
zachte introductie is waarschijnlijk dat de bestaande boekencollectie heterogeen zal zijn. Boeken in de oude en nieuwe spelling zullen naast elkaar
bestaan. Mogelijk betreft het zelfs dezelfde titels.
Het verplicht gebruik van de nieuwe spelling treedt onmiddellijk in werking, doch er wordt toegestaan dat de leermiddelen in oude spelling worden
gehanteerd (eventueel dat- al dan niet systematisch - wordt gewezen op de
'spellingfouten').

2.

Als alternatief voor de geleidelijke vervanging, bestaat uiteraard ook de mogelijkheid van een gedeeltelijke vervanging: Het verplicht gebruik van de nieuwe
spelling gaat onmiddellijk in, doch alleen voor de opleiding Nederlands. De kostprijs van de operatie is dan gelijk aan dat deel van de kostprijs onder de algemene
en onmiddellijke verplichting dat rechtstreeks kan worden toegeschreven aan de
boeken voor de opleiding Nederlands. Ook hier blijft het nadeel van de heterogeniteit van de boekencollectie. Nu echter is het probleem verschillend in de zin dat

10

Uiteraard bevat de bestaande boekencollectie niet alleen boeken in de Nederlandse taal (vooral op

secundair niveau voor het onderwijs in de vreemde talen). Bovendien is het waarschijnlijk zo dat in
een aantal boeken het geschreven woord slechts een ondergeschikte rol speelt (wiskunde-boeken, atlassen, ... ). In die gevallen bestaat wellicht de mogelijkheid om via een 'bijsluiter ' , de spellingveranderingen aan te geven. Een herdruk en een nieuw<' aankoop zijn dan niet nodig. Beide situaties (niet-Nederlandstalige boeken, secundair taalgebruik) worden in wat volgt niet expliciet behandeld omdat de
nodige informatie ontbrak. Dit betekent uiteraard dat de kostprijzen die we berekenen te hoog zijn indien de genoemde categorieën een belangrijk aandeel hebben in de totale boekencollectie.
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het een 'georganiseerde heterogeniteit' betreft, waarbij binnen een bepaald opleidingsonderdeel steeds dezelfde spelling zal worden gebruikt. Tussen de opleidingsonderdelen onderling (met name tussen Nederlands en de andere opleidingsonderdelen) zal een verschil bestaan.
De problematiek van de geleidelijke en de gedeeltelijke vervanging komt aan bod
in paragraaf 2.4.4.3.
Een inschatting van de kostprijs van willekeurig welke gedragsreactie op de spellingaanpassing vergt uiteraard een inzicht in het reële beleid dat de scholen voeren
m.b.t. de schoolboeken. Daartoe werd in het kader van ons onderzoek een beperkte enquête gehouden. 11 Meer bepaald werden 30 scholen aangeschreven ( 10 Jager
onderwijs, 20 secundair onderwijs). 12 Gegeven de uitermate korte antwoordtermijn (ingegeven door het kortlopende karakter van ons onderzoek) kon de respons
als 'meevallend' worden bestempeld: 8 lagere scholen en 13 secundaire scholen
stuurden een ingevulde vragenlijst in. Het spreekt voor zich dat dit een zeer beperkt aantal is. De resultaten dienen dan ook met de nodige omzichtigheid te
worden geïnterpreteerd. Hierbij toch twee opmerkingen. In de eerste plaats betreffen deze antwoorden toch méér dan 10.000 leerlingen, bovendien waren de
antwoorden op de meeste vragen - zoals verder zal worden aangegeven - erg gelijkluidend, tenminste wanneer men het Jager en het secundair onderwijs afzonderlijk beschouwt.
2.4.4.2 Algemene en onmiddellijke vervanging van de collectie schoolboeken
De algemene en onmiddellijke vervanging van de collectie schoolboeken is de
meest ingrijpende reactie die het onderwijs kan hebben als antwoord op een spellingaanpassing. De kostprijs voor het onderwijs (en voor de leerlingen) kan in
dergelijk geval erg hoog oplopen. De 'nieuwwaarde-kosten' zouden in dat geval
gelijk zijn aan de vervangingswaarde van de volledige boekenvoorraad door nieuwe exemplaren. 13 In de praktijk dient men er rekening mee te houden dat de
boeken langere tijd meegaan. Dit betekent dat de scholen gedurende de 'normale
gebruiksperiode' middelen reserveren om de boeken na verloop van tijd te vervangen. Deze middelen kunnen bijvoorbeeld worden verworven doordat de boeken
worden verhuurd aan de leerlingen. De 'eigenlijke' kostprijs voor de scholen is
dan niet de hierboven vermelde nieuwwaarde maar wel de niet (via verhuring) te-

II

De vragenlijst is te vinden in bijlage.

12

Het hoger onderwijs werd buiten de analyse gelaten. Daar zijn het meestal de studenten die zorgen
voor de aankoop van de boeken. Bovendien is de 'levensduur' van het cursusmateriaal doorgaans erg be perkt (veelal I jaar).
13

We gaan dan voorbij aan de mogelijkheid dat zo'n vervanging er een aantal schole.n toe zou kunnen
aanzetten om het aantal beschikbare titels te verminderen.

52

Adviezen - lil

rugverdiende aanschafwaarde van de collectie. Deze 'restwaarde-kosten' worden
in wat volgt - net als de nieuwwaarde-kosten - (benaderend) geschat voor het geheel van het Vlaamse onderwijs.
Gegevens hieromtrent werden verzameld via de genoemde enquête (vragenlijst
in bijlage). De nieuwwaarde van de collectie schoolboeken voor Vlaanderen kan
worden berekend door de resultaten van onze enquête te extrapoleren naar de rest
van de Vlaamse Gemeenschap. Deze nieuwwaarde is uiteraard niets anders dan
het aantal (on-)gebruikte schoolboeken, vermenigvuldigd met hun gemiddelde
prijs. Hierbij dient onmiddellijk een belangrijke opmerking te worden gemaakt
met het oog op de interpretatie van deze nieuwwaarde-kosten. In Vlaanderen zijn
schoolboeken niet steeds eigendom van de school; soms zorgt de leerling voor de
aankoop. In het algemeen worden schoolboeken in de praktijk op drie verschillende manieren ter beschikking gesteld aan de leerlingen: 'In 48 % van de secundaire
scholen worden via een boekenfonds de boeken aan de leerlingen ter beschikking
gesteld. 18 % van de scholen bezorgen schoolboekenlijsten aan hun leerlingen, die
zelf de aankopen moeten verrichten. In ruim 35 % van de scholen geldt een gemengd aankoop/huursysteem' (Van Baelen, 1988, Afl. 7, blz.3). Uiteraard heeft
dit verschil belangrijke gevolgen voor de inschatting van onze resultaten. In het
eerste geval immers komt de kostprijs van de spe1lingaanpassing ten laste van de
onderwijsinstellingen. In het tweede geval zijn het de leerlingen die de kosten dragen (bijvoorbeeld doordat de tweedehands waarde van hun handboeken
vermindert). In wat volgt abstraheren we in eerste instantie van dit onderscheid:
we berekenen de kostprijs voor scholen en individuele leerlingen samen. In tweede instantie zullen we dit cijfer opsplitsen naar een onderwijs-component
enerzijds en een leerling-component anderzijds.
Het verbaast waarschijnlijk niet dat het aantal boeken per leerling sterk uiteenloopt tussen lager en secundair onderwijs. Terwijl de lagere scholen in onze
steekproef gemiddeld 5 boeken per leerling bezaten, lag dit aantal in het secundair
onderwijs op 14. Hierbij zij opgemerkt dat dit laatste cijfer berekend werd op basis van de gegevens van die scholen waar de boeken door de school werden
aangekocht en vervolgens verhuurd 14 aan de leerlingen. Dit betreft 9 van de 13 antwoordende secundaire scholen. In de andere 4 scholen zorgen de leerlingen zelf
(deels) voor de boekenaankoop.
De gemiddelde kostprijs per schoolboek (nieuwwaarde) bedroeg 400 frank in de
scholen voor lager onderwijs en 550 frank in de secundaire scholen. Dit betekent
dat de gemiddelde waarde van de boekencollectie per leerling 2000 frank bedraagt
in de lagere scholen (5 * 400) en 7700 frank in de secundaire scholen ( 14 * 550).

14

In geen enkele van de antwoordende secundaire scholen werden de boeken gratis ter beschikking gesteld. Dit contrasteert als dusdanig met de praktijk in de lagere scholen waar het gratis ter beschikking
staan algemeen is.
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Extrapoleren we deze cijfers naar de gehele Vlaamse schoolbevolking, dan kunnen we de nieuwwaarde-kosten (totale nieuwwaarde van de huidige collectie aan
schoolboeken) schatten. Daarvoor vermenigvuldigen we de gemiddelde waarde
van de boekencollectie per leerling met het totaal aantal leerlingen. Voor het lager
onderwijs telde men in het schooljaar 1990-1991 ruim 430.000 leerlingen. Dit betekent dat de totale nieuwwaarde schoolboeken LO ongeveer ruim 860 miljoen,
dat wil zeggen bijna 1 miljard frank bedraagt. Voor de 440.000 leerlingen van het
SO liep deze nieuwwaarde op tot 3.388 miljoen frank. De totale waarde voor lager
en secundair onderwijs samen kan dus worden geschat op ruim 4,248 miljard
frank. Dit is meteen de (benaderde) kostprijs van een volledige en algemene vervanging van de collectie schoolboeken in Vlaanderen.
Zoals gesteld wordt deze kostprijs verdeeld over de onderwijsinstellingen (en
dus de overheid) en de individuele leerlingen. Op basis van de eerder vermelde cijfers die worden geciteerd in (Van Baelen, 1988, Afl. 7, blz.3), kunnen we afleiden
dat 48 tot 82 % scholen de boeken aanschaft. In 18 % van de gevallen zijn het de
leerlingen die zich rechtstreeks tot de boekhandel wenden. Deze dragen dus een
kostenpost van 0,765 miljard frank (in de mate dat hun boeken totaal waardeloos
zijn geworden en er bijvoorbeeld geen afzet kan worden gevonden buiten het kanaal van het onderwijs) 15 / 16 • Er zijn geen cijfers beschikbaar m.b.t. het be.lang
van verhuren in vergelijking met verkopen in die scholen die een gemengd aankoop/verhuur systeem hanteren. Daarom is het niet mogelijk om de kosten toe te
rekenen aan scholen of aan leerlingen. In 48 % van de scholen worden de boeken
ter beschikking gesteld van de leerlingen. Dit betekent dat een minimum van ruim
2 miljard frank van de hoger vermelde nieuwwaarde-kosten aan de scholen kunnen worden toegeschreven.
We vermeldden reeds dat de berekende nieuwwaarde-kosten niet de eigenlijke
kostprijs geven voor de scholen en leerlingen die de collectie schoolboeken bezitten. Inderdaad is de bestaande boekencollectie in de scholen nîet splinternieuw.
Een deel van de. aanschafprijs werd reeds terug verdiend via de huurgelden die de

15

Merk op dat we hier impliciet veronderstellen dat de verschillende systemen homogeen gespreid zijn
over de verschillende scholen. Concreet betekent dit dat de gemiddelde schoolgrootte wordt verondersteld gelijk te zijn voor elk van de systemen. Dit is niet echt realistisch : de verhuur/ verkoopsystemen
zijn wellicht oververtegenwoordigd in de grotere scholen (van het Vrije Gesubsidieerde Net).
16

Een andere reden waarom de hierboven geschatte kostprijs kan afwijken van de werkelijke kostprijs,
heeft betrekking op het feit dat impliciet werd verondersteld dat een spellingaanpassing relevant was
voor alle schoolboeken. Onderzoek naar de impact van de momenteel voorgestelde spellingwijziging
gaf aan dat in de eerste jaren van het basisonderwijs deze invloed nihil of minstens zeer klein zou zijn.
In die zin vormen de hoger genoemde cijfers een (beperkte) overschatting van de werkelijke kostprijs.
Indien de aard van de spellingaanpassing zodanig zou zijn dat het LO niet wordt 'geraakt', dan zal de
verwachte kost van een algemene en onmiddellijke vervanging zowat I miljard frank lager liggen dan
het vermelde bedrag.
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leerlingen betalen. 17 Als zodanig zijn de kosten van een spellingaanpassing voor
de scholen gelijk aan de restwaarde-kosten. In de veronderstelling dat de boekencollectie stabiel is, 18 is het 'gemiddeld boek' per definitie 'halverwege' zijn
levensduur. Met andere woorden: de helft van de aanschafwaarde is reeds terug
verdiend. Dit betekent concreet dat de restwaarde-kosten kunnen worden geschat
op 50 % van de nieuwwaarde-kosten, te weten op 2,124 miljard frank.

2.4.4.3 Geleidelijke vervanging en gedeeltelijke vervanging
De geleidelijke vervanging van de bestaande boekencollectie kan op twee manieren gebeuren (zie paragraaf 2.4.4.1 ). Beide mogelijkheden houden in dat de
scholen hun bestaande collectie verder blijven gebruiken (en verhuren), doch dat
nieuwe aankopen de nieuwe spelling moeten hebben. Het is duidelijk dat er in een
dergelijke situatie geen sprake kan zijn van co11ectie-kosten. De scholen zetten
hun normale beleid gewoon voort met dien verstande dat bij nieuwe aankopen alleen boeken in de nieuwe spelling worden aangeschaft. De scholen leiden géén
financieel verlies. De nadelen liggen op het onderwijskundige vlak. Inderdaad, de
'zachte overgang' houdt in dat boeken volgens verschillende spellingen gedurende
een overgangsperiode naast elkaar worden gebruikt. Deze periode duurt net zo
lang tot alle boeken die de school bezat op het moment van de spellingaanpassing
zijn vervangen. De didactische kosten zullen met andere woorden rechtstreeks gerelateerd zijn aan de 'normale levensduur' van een schoolboek. Uit onze enquête
bleek dat - wat betreft het lager onderwijs - boeken gemiddeld zeven jaar meegaan. 19 In het secundair onderwijs is deze periode aanzienlijk korter:
schoolboeken gaan gemiddeld vijf jaar mee. 20
Als alternatieve 'zachte' oplossing, kan worden geopteerd voor een gedeeltelijke
vervanging van de collectie schoolboeken. Een dergelijk selectief beleid is uiter-

17

Ingeval de boeken gratis ter beschikking worden gesteld is er uiteraard geen sprake van een geldeli}
ke recuperatie. In dat geval is de gerecupereerde waarde gelijk aan de welvaarts-winst die geboekt
wordt door de partijen die de boeken betalen (de overheid, de boekenfondsen, ... ). De beste benadering
van deze welvaartswinst is de door de leerlingen uitgespaarde huurgelden.
1
~

Dat wil zeggen het aantal boeken verandert niet gedurende de tijd, tenminste niet of een systematische manier: scholen hebben niet allemaal steeds meer, of steeds minder boeken in hun bezit.
Bovendien houdt een stabiele situatie ook in dat het aantal boeken per 'jaargang' gelijk is: er :lijn evenveel boeken met een 'leeftijd' van I jaar als van 2 jaar, enz.
19

De verschillen tussen de scholen zijn wel aanzienlijk: van de acht scholen in onze steekproef zijn er
twee waar een schoolboek doorgaans tien jaar meegaat; in de andere scholen is de gemiddelde levensduur vier en vijf jaar.
20

De spreiding tussen de scholen is opvallend klein. Geen enkele van de dertien scholen in de steekproef, vermeldde een gebruiksduur van méér dan vijf schooljaren. De kortste levensduur was ' drie à
vier jaar'.
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aard minder kostbaar dan de algemene en onmiddellijke vervanging van de collectie (tenminste vanuit het financiële standpunt van de scholen, waarschijnlijk
treden er ook didactische kosten op naar analogie met de situatie van een geleidelijke vervanging). Ter illustratie onderzoeken we de kostprijs van een
gedeeltelijke en onmiddellijke vervanging van de boeken die betrekking hebben
op het opleidingsonderdeel Nederlands. De berekeningswijze is dezelfde als die in
paragraaf 2.4.4.2.
Het aantal boeken Nederlands per leerling bedraagt twee in zowel het lager als
het secundair onderwijs. De gemiddelde kostprijs per boek (nieuwwaarde) bedroeg 400 frank in de scholen voor lager onderwijs en 500 frank in de secundaire
scholen. Dit betekent dat de gemiddelde waarde van de boekencollectie Nederlands per leerling 800 frank bedraagt in de lagere scholen (2 * 400) en 1000 frank
in de secundaire scholen (2 * 500). De nieuwwaarde-kosten Nederlands kunnen zoals in paragraaf 2.4.4.2 - worden berekend door extrapolatie op basis van het totaal aantal leerlingen in het schooljaar 1990-1991. Om de 430.000 leerlingen LO
te voorzien van nieuwe boeken Nederlands is 344 miljoen frank nodig. Voor de
440.000 leerlingen van het SO vereist een soortgelijke operatie een budgettaire inspanning van 440 miljoen frank. De totale waarde voor lager en secundair
onderwijs samen kan daarom worden geschat op 784 miljoenfrank.
De eigenlijke kostprijs van de operatie wordt bepaald door de restwaarde-kosten.
Deze kunnen opnieuw worden geschat op 50 % van de nieuwwaarde-kosten, dat
wil zeggen op 392 miljoen frank.

2.4.5 Bibliotheken
2.4 ..5.1 Inleiding
Met een totale col1ectie van bijna 18 miljoen 'gedrukte materialen' nemen de
Vlaamse openbare. bibliotheken een centrale plaats op de boekenmarkt in. Het
spreekt dan ook voor zich dat eventuele reacties op een spe1lingaanpassing vanuit
de bibliotheeksector ten zeerste relevant kunnen zijn. Een spel1ingaanpassing
geeft aanleiding tot een dubbele onderzoeksvraag ten aanzien van het aankoopbeleid van de individuele bibliothecarissen:
- welke aanpassingen vinden ze wenselijk?
- welke aanpassingen verwachten ze?
Het is zonder meer duidelijk dat de tweede vraag - naar de verwachte veranderingen in het aankoopbeleid - vanuit een economisch-financieel oogpunt de meest
relevante is. Vanuit een ruimer beleidsperspectief dient ook te worden nagegaan in
welke mate de te verwachten veranderingen in het aankoopbeleid overeenstemmen
met de a priori wensen van de bibliothecarissen. Deze wensen weerspiegelen hun
visie op de optimale werking van het bibliotheekwezen. In de mate dat de gewen56
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ste aanpassingen verschillen van de verwachte aanpassingen dient de vraag gesteld te worden naar de oorzaak van dit verschil. Vanuit beleidsoogpunt is het dan
belangrijk te weten of dit verschil een ongewild, dan wel een bewust nagestreefd
gevolg is van het gevoerde beleid. In het eerste geval moeten beleidswijzigingen
worden overwogen.
In wat volgt, gaan we na in welke mate de huidige institutionele context oorzaak
kan zijn voor het genoemde verschil tussen wensen en realisaties van de bibliothecarissen. In de Vlaamse bibliotheekpraktijk zijn een aantal regels ingebouwd die
de bewegingsruimte van de bibliothecarissen beperken. Deze regulerende maatregelen zijn opgesteld met het oog op de werking van de bibliotheken in 'normale'
omstandigheden. De vraag is dan in welke mate de bestaande regelgeving in 'abnormale' omstandigheden - concreet: bij een spellingaanpassing - kan leiden tot
het ontstaan van (ongewenste) neveneffecten.
Via ons onderzoek besteden we aandacht aan twee belangrijke factoren, en wel de
verplichtingen die voortvloeien uit de toepassing van het bibliotheekdecreet van
de Vlaamse Executieve enerzijds en de beperkingen in het kader van de gemeentelijke financiën anderzijds. Beide factoren kunnen het beslissingsproces van de
bibliothecaris beïnvloeden. Meer bepaald kunnen ze diens bewegingsruimte beperken t.a.v. de drie volgende vragen:
- Hoeveel boeken kopen?
- Welke boeken kopen?
- Wanneer deze boeken kopen?
Zoals gesteld, is onze opzet niet zozeer te kijken naar de mate waarin de bewegingsruimte van de bibliothecaris wordt beperkt in 'normale' omstandigheden. 21
Wel gaan we na hoe de instituties functioneren bij een spellingaanpassing. Zo'n
aanpassing kan de prioriteiten (de wensen) en mogelijk de beslissingen omtrent de
drie gestelde vragen beïnvloeden. Hiervoor bestaan verschillende redenen.
Het aantal aan te kopen boeken en het tijdstip van aankoop kunnen bijvoorbeeld worden beïnvloed door de beschikbaarheid van gedrukt materiaal in de
nieuwe spelling. Indien bepaalde werken niet beschikbaar zijn kan de bibliothecaris verkiezen om zijn aankopen te beperken of uit te stellen. In dit verband is
benevens de beschikbaarheid van materiaal in de nieuwe spelling, vooral de verwachte beschikbaarheid van dergelijke werken, belangrijk. Indien een druk in de
nieuwe spelling in het vooruitzicht wordt gesteld, is het uitstellen van de aankoop
waarschijnlijk.
Ook met betrekking tot de samenstelling van de collectie kunnen de bibliothecarissen andere prioriteiten hebben bij een spe11ingaanpassing: expert-interviews
0

21

Het uitgangspunt in dit verband is dat deze beperking gering is (of tenminste zod~~ig' geïnstitutionaliseerd dat ze nauwelijks als een beperking wordt ervaren).
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gaven duidelijk aan dat in zo'n geval vooral naslagwerken (metin de eerste plaats
de woordenboeken m.b.t. de Nederlandse taal) en oorspronkelijk Nederlandstalige
fictie voor vervanging in aanmerking komen. Vooral voor wat betreft de oorspronkelijk Nederlandstalige fictie wordt deze 'uitzonderlijke' prioriteit
beargumenteerd vanuit de dienstverlenende functie van de bibliotheken voor de
onderwijswereld.
Alvorens de implicaties van het bibliotheekdecreet en de gemeentefinanciën van
naderbij te bekijken, geven we in paragraaf 2.4.5.2 een bondig overzicht van de
huidige structuur van het Vlaamse (openbare) bibliotheekwezen.

2.4.5.2 Het Vlaamse bibliotheekwezen 22
Het bibliotheekdecreet van de Vlaamse Executieve onderscheidt drie soorten bibliotheken: de Plaatselijke Openbare Bibliotheek (P.O.B.), de Centrale Openbare
Bibliotheek (C.O.B.) en de Speciale Openbare Bibliotheek (S.O.B.). Deze laatste
is gericht op een specifieke doelgroep (zoals de visueel gehandicapten, de ziekenhuispatiënten en de varenden). De P.O.B.' s - de 'gewone' bibliotheken - kunnen
worden overkoepeld door een C.O.B .. Een C.O.B. vervult (naast haar adviserende,
coördinerende en centraliserende taak) ook de functie van P.O.B .. Van de 284 erkende bibliotheken (1.1.92) zijn er 273 P.O.B.'s, 6 C.O.B.'s (en dus. ook P.O.B.)
en 5 S.O.B. 's.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de collecties van P.O.B. 's en C.O.B.' s
(1992). Daaruit blijkt dat de Vlaamse bibliotheken een gezamelijke collectie hebben van bijna 18 miljoen gedrukte materialen. 'Jeugd', 'Fictie' en 'Non-fictie'
vertegenwoordigen elk méér dan 5 miljoen werken. De naslagwerken zijn goed
voor een totaal van 554.084 werken.

Tabel 3: aantal 'gedrukte materialen' in de P.O.B.'s en C.O.B.'s (1992)
Jeugd
Fictie
Non-fictie
Naslagwerken
Andere (muziekpartituren, tijdschrifttitels, dagbladtitels)
Totaal

5.184.326
5.895.842
5.868.840
554.084
361.764
17.864.856

Bron: Jaarverslag 1992 Dienst Openbaar Bibliotheekwerk v.h. Ministerie v.d.Vlaamse Gemeenschap

22

Een overzicht van de Vlaamse bibliotheekwereld is te vinden in Van Baelen en de Smet, Afl. 23,
1992, alsook in het jaarverslag voor 1992 van de Dienst Openbaar Bibliotheekwerk van het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap.
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Gegeven hun kwantitatief overwicht besteden we in wat volgt voornamelijk aandacht aan de P.O.B.'s. Meer bepaald gaat onze aandacht uit naar de gemeentelijke
P.O.B.'s. Deze vormen - met een aantal van 253 - de hoofdmoot van de P.O.B.'s
(meer bepaald 89 % ).

2.4.5.3 De beperkingen vanuit de gemeentelijke financiën
De gemeentelijke begrotingen zijn onderworpen aan het beginsel van de annaliteit. Deze éénjarigheid houdt niet alleen in dat de begroting ieder jaar dient te
worden opgemaakt. Toepassing van het annaliteitsbeginsel brengt met zich mee
dat elke ontvangst en elke uitgave moet worden verbonden aan het dienstjaar waarmee zij in verband staat en niet mag worden toegerekend naar een onderdeel van
de begroting van een vorig of een volgend dienstjaar. 23 Voor de bibliotheken betekent dit zeer concreet dat de kredietgedeelten die op 31 december (einde dienstjaar) niet werden aangewend, komen te vervallen.
Het is duidelijk dat deze annaliteit de bewegingsruimte van de bibliothecarissen in
het geval van een spellingaanpassing kan beperken. Inderdaad, het antwoord dat
de bibliothecaris zal formuleren op vraag 3 (zie paragraaf 2.4.5.1 ), te weten de
vraag naar het tijdstip van aankoop, kan door het éénjarigheidsbeginsel worden
beïnvloed. Gesteld dat de spellingaanpassing tot gevolg heeft dat de bibliotheken
de aankoop van een aantal werken willen uitste11en (bijvoorbeeld in afwachting
van een druk in de nieuwe spe1lîng), dan wordt dit door het annaliteitsbeginseJ bemoeilijkt. Uitstel van aankopen kan alleen worden volgehouden binnen het
begrotingsjaar. Wanneer in deze periode de werken in de nieuwe spelling niet
voorhanden zijn, dreigt de bibliothecaris 'gedwongen' te worden tot een sub-optimale beslissing, te weten uitbreiding van zijn collectie met werken in een oude
spelling. Uiteraard bestaat hier in de praktijk een belangrijke substitutie-mogelijkheid: de bibliothecaris zal bepaalde aankopen wél kunnen uitste11en als hij in staat
is om andere aankopen te vervroegen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat hij tijdens
de overgangsperiode tussen oude en nieuwe spelling de aankoop van (bepaalde)
Nederlandstalige aankopen kan uitstellen terwijl hij de aankoop van anderstalige
werken vervroegt.

2.4.5.4 De verplichtingen voortvloeiend uit de toepassing van het bibliotheekdecreet
De Vlaamse executieve legt criteria op m.b.t. de omvang, de samenstelling en de
jaarlijkse uitbreiding van collectie (Uitvoeringsbesluit, hoofdstuk II, afdeling 3). 24

23

Voor een grondige bespreking van de gemeentelijke financieringsmodaliteiten, zie Decoster G., 1992,
De Gemeentefinanciën, Uitg. Vanden Broele.
24

Deze regulering van het openbare bibliotheekwerk is formeel opgenomen in het 'besluit van de
Vlaamse Executieve van 13 november 1991 houdende uitvoering van het decreet van 19 juni 1978 betreffende het Nederlandstalige openbare bibliotheekwerk ' .
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Om als P.O.B. (plaatselijke openbare bilbiotheek) erkend te worden moet een bibliotheek (in haar hoofdbibliotheek) over een minimum aantal boekbanden
beschikken. 25 Art. 19 van het uitvoeringsbesluit bepaalt dat het minimum aantal
boekbanden bij de erkenning gelijk moet zijn aan 6.000 voor bibliotheken met een
werkgebied26 van minder dan 5.000 inwoners. Deze norm loopt systematisch op in
verhouding tot het aantal inwoners. Voor werkgebieden boven de 500.000 inwoners bedraagt het minimum aantal boekbanden bij de erkenning 100.000 stuks.
Ook de toename van de collectie is bij decreet bepaald. Art. 20 stelt minimumnormen aan het aantal jaarlijkse aanwinsten, dit opnieuw in verhouding de grootte
van het werkgebied van de bibliotheken. Tenslotte wordt ook de samenstelling
van de collectie aan beperkingen onderworpen (art. 21 - 24). Concreet worden minimumpercentages opgelegd voor het aantal non-fictie boeken voor volwassenen
en het aantal jeugdboeken ; bovendien wordt een minimumaantal opgelegd voor
naslagwerken, tijdschriften, dagbladen en audiovisuele materialen. Deze percentages en aantallen zijn telkens mede in verhouding met het aantal inwoners van het
werkgebied van de bibliotheek.
Bij een spellingaanpassing kan elk van de opgelegde verplichtingen een invloed
uitoefenen op het aankoopbeleid van de bibliotheken. De minimumnormen wat betreft jaarlijkse aanwinsten kunnen gevolgen hebben vergelijkbaar met die in
paragraaf 2.4.5.3: het eventuele uitstellen van aankopen (in afwachting van een
druk in de nieuwe spelling) wordt bemoeilijkt.
De normen die worden opgelegd qua samenstelling van de collectie kunnen eveneens het optimale beleid doorkruisen. Een spe1lingaanpassing kan er bijvoorbeeld
toe leiden dat de bibliotheken bepaalde categorieën sneller willen vernieuwen. Zoals gesteld, is een versnelde vervanging vooral waarschijnlijk voor naslagwerken
(in het bijzonder woordenboeken met betrekking tot de Nederlandse taal), de
jeugdboeken en oorspronkelijk Nederlandstalige fictie.
Voor de naslagwerken en de jeugdboeken vormt het bibliotheekdecreet geen probleem: er wordt een minimumnorm vastgelegd; de bibliotheek is vrij deze te
overschrijden.
Het enige mogelijke probleem zou zich kunnen voordoen met betrekking tot de
oorspronkelijk Nederlandstalige fictie. Door de minimumnormen voor de non-fictie collectie en voor de jeugdwerken definieert het bibliotheekdecreet immers per
definitie een maximumnorm voor de 'andere' werken. Deze 'andere' zijn de fictie
volwassenen met als onderdeel de oorspronkelijk Nederlandstalige fictie. Wil de

25

Analoge bepalingen gelden voor de C.O.B. 's.

26

Art. 4 van het uitvoeringsdecreet stelt dat het werkgebied van een gemeentelijke P.O.B. (Plaatselijke
Openbare Bibliotheken) gelijk is aan het grondgebied van de gemeente of van de gemeenten waar zij is
gevestigd.
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bibliothecaris de aankopen van oorspronkelijk Nederlandstalige fictie opdrijven,
dan zal hij dit moeten doen ten koste van de andere fictie (dit uiteraard alleen als
hij zijn maximumaandeel dreigt te overschrijden).

2.4.5.5 De Vlaamse bibliotheken en de spellingaanpassing
Om de mogelijke reacties van de Vlaamse openbare bibliotheken op een spellingaanpassing te peilen, werd een zeer beperkte (schriftelijke) enquête uitgevoerd bij
30 bibliotecarissen. 27 We ontvingen 17 ingevulde vragenlijsten. De vraagstelling
was in twee stappen opgesteld. In eerste instantie werd gevraagd naar de te verwachten reacties onder de bestaande institutionele beperkingen. Vervolgens werd
gevraagd hoe men zou handelen als deze beperkingen niet zouden bestaan. In beide gevallen werd een hypothetisch scenario van een spellingaanpassing geschetst:
'Stel dat de overheid beslist de Nederlandse spelling met ingang van 1 januari
1996 te veranderen. Stel dat dit erop neerkomt dat in een 'gemiddeld' boek I tot 5
wijzigingen per bladzijdeoptreden. Wat zou uw reactie hierop zijn met betrekking
tot uw aankoopbeleid boeken voor 1994 in de veronderstelling dat er nog geen
boeken in de nieuwe spelling beschikbaar zijn?'
Onder de bestaande institutionele bepalingen zouden acht van de zeventien respondenten geen wijziging doorvoeren in hun aankoopbeleid. De negen overige
zouden hun aankopen terugschroeven. Vooral woordenboeken met betrekking tot
de Nederlandse taal en naslagwerken zouden minder aangekocht worden. Voor
deze categorieën worden de aankopen 'totaal stopgezet'. Doch ook de jeugdboeken, de Nederlandstalige fictie en non-fictie zouden een terugval kennen. De
vrijgekomen middelen zouden gaan naar de aankoop van niet-Nederlandstalige
boeken en naar de aankoop van 'niet-boeken' (bijvoorbeeld cd's).
In afwezigheid van de institutionele beperkingen uit het bibliotheekdecreet en de
gemeentelijke financiën zou de spellingaanpassing verschillende reacties uitlokken. In de veronderstelling dat de bibliotecaris 'geen wettelijke beperkingen
(heeft) qua aankoopbeleid (beperkingen bibliotheekdecreet) noch qua gemeentefinanciën (de middelen kunnen wel worden overgedragen naar een volgend
budgettair jaar)' zouden vijf van de zeventien bibliothecarissen hun huidig aankoopbeleid ongewijzigd laten. Dezen worden in hun beleid dus niet of nauwelijks
'gehinderd' door de bestaande bepalingen. Twaalf bibliotecarissen verminderen
hun aankopen, dat is drie méér dan onder de bestaande regelingen. In deze gevallen wijst alles erop dat de geldende beperkingen - bij een spellingaanpassing - een
ongewenste invloed uitoefenen: de regelingen verplichten de bibliotheken aankopen te doen die ze eigenlijk liever zouden uitstellen. Daarom ook zou men kunnen
pleiten om - in een overgangsperiode te overwegen om deze beperkingen af te

27

Tevens werden (telefonische) interviews afgenomen van Mevr. R. Van de Wiele (bibliothecaris Gemeentelijke P.O.B. Mechelen).
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zwakken, of tijdelijke afwijkingen toe te staan. 28 Zo stelt men de bibliotheken in
staat om in hun collecties een maximale aanwezigheid te bereiken van werken in
de nieuwe spelling.
Ook over de timing van de invoering van de spellingaanpassing kan een beleidsaanbeveling worden geformuleerd. Vanuit het oogpunt van de bibliotheken kan de
bekendmaking van de preciese aard en omvang van de aanpassing het beste gebeuren op het moment dat de begrotingsperiode begint. Op die manier komen
waarschijnlijk reeds werken beschikbaar in de nieuwe spelling gedurende het begrotingsjaar. De bibliotheken kunnen hun aankopen dan verschuiven naar de
laatste maanden van het begrotingsjaar.
In alle geval moet men er zich van bewust zijn dat in deze materie de belangen
van de bibliotheken kunnen ingaan tegen de belangen van de uitgevers. Door ervoor te zorgen dat bibliotheken hun aankopen kunnen uitstellen 'wint' men
waarschijnlijk op het niveau van de collectievorming van de bibliotheken. Deze
winst gaat in zekere zin gepaard met een 'kopersstàking' door de bibliotheken, uitgelokt door de overheid. De uitgevers ondervinden hiervan dus de nadelige
gevolgen. In de praktijk komt het er dan ook op aan om de belangen van bibliotheken en uitgevers tegen elkaar af te wegen.

3 De markt voor drukwerk
3.1 Inleiding

De markt voor drukwerk vormt een heterogeen geheel. Belangrijkste 'produkten'
op deze markt zijn het administratieve en het commerciële (of, ruimer: het informatieve) drukwerk. Het produktie-initiatief kan zowel bij de overheid als bij de
privé-sector liggen. De impact van een spellingaanpassing zal allicht verschillen
voor beide sectoren. Alleen al omwille van haar wettelijke en ook 'morele' verplichting om de officiële taal te hanteren, zal de overheid 'gevoeliger' zijn voor
dergelijke aanpassing. Bovendien is het zo dat de specifieke aard van de overheidsactiviteiten inhoudt dat het (administratieve en informatieve) drukwerk een
belangrijke plaats inneemt. Tenslotte is de Belgische overheid ook de grootste
werkgever en de grootste producent van diensten in het land. In de privé-sector is
het administratieve en commerciële drukwerk veelal beperkter, behalve uiteraard
in een aantal sectoren zoals bijvoorbeeld de privé- (en interne) opleidingen. In wat
volgt, onderzoeken we de mogelijke invloeden van een spellingaanpassing voor de
overheid (paragraaf 3.2).

28

Wanneer de beschikbaarheid van de nieuwe spelling belangrijker wordt geacht in het geval van bijvoorbeeld naslagwerken of Nederlandstalige literatuur (met het oog op een "afzet" naar de scholieren
toe) kan men de "quota" dienaangaande versoepelen. Aldus kan men de bibliotheken in st;.iat stellen om
binnen hun huidige begroting een prioriteit te verlenen aan deze werken.
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3.2 De overheid
3.2.1 Inleiding
De 'band' tussen overheid en spelling is van een bijzondere aard. Niet alleen zijn
er de wettelijke bepalingen aangaande het spellinggebruik. Bovendien is er het feit
dat de overheid als 'verantwoordelijke' voor de vaststelling van de officiële spelling een voorbeeldfunctie heeft. Het publiek zal niet (of in mindere mate)
aanvaarden dat drukwerken in de niet-aangepaste spelling worden verspreid.
De omschrijving van de overheid kan uitzonderlijk breed dan wel bijzonder beperkt zijn. We menen dat voor onze behoeften de overheid kan worden
gedefinieerd als het geheel aan instellingen die rechtstreeks of indirect afüangen
van een politiek orgaan voor het uitvoeren van hun taken. Dit houdt concreet in
dat de overheid hier ook de besturen op federaal, gewestelijk, provinciaal enz. niveau omvat. Tevens kunnen diensten zoals de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
en de centra voor maatschappelijk welzijn tot de overheid worden gerekend. De
overheidsbedrijven rekenen we hier niet bij, omdat de houding van het publiek tegenover deze bedrijven wellicht niet verschilt wanneer het om een privé- dan wel
een overheidsbedrijf gaat.
Merken we ten slotte nog op dat het denkbaar is dat de spellingaanpassing ertoe
kan leiden dat de officiële en/of 'commerciële' benaming van een aantal instellingen aangepast zal dienen te worden. Dit kan leiden tot een aantal bijkomende
kosten, eventueel zelfs in de vorm van wetgevend werk. Het is echter onmogelijk
om hierover binnen het kader van het huidige onderzoek een beeld te krijgen. 29
In wat volgt, willen we een inzicht geven in de invloed van een spellingaanpassing op het overheidsdrukwerk. Daartoe geven we in paragraaf 3.2.2 een
catalogisering van dit drukwerk. De aard van het drukwerk bepaalt immers de te
verwachten gedragsreacties van de overheid naar aanleiding van een spellingaanpassing (paragraaf 3.2.3). Op basis van het in deze paragrafen geschetste
theoretisch kader, wordt in paragraaf 3.2.4 een onderzoek verricht naar de te verwachten implicaties op het niveau van de federale overheid en op het niveau van
de Vlaamse Gemeenschap.

29

Wel kunnen we verwijzen naar een interessante vergelijkbare discussie die enkele jaren geleden
plaatsvond naar aanleiding van een (mogelijke) naamsverandering van de B.R.T. Op een bepaald moment bestond het voorstel om - in het kader van de staatshervorming deze instelling om te dopen in
V(laamse) R.T.F. Uiteindelijk werd gekozen voor BRTN. Een van de belangrijkste tegenargumenten
voor de naamsverandering had betrekking op de kostprijs die deze wijziging zou hebben op het niveau
van de logo's en het drukwerk van de instelling. Expert-interviews met Prof. E. Witte, Voorzitter van de
Raad van Beheer van de BRTN) en met de BRTN-verantwoordelijke 'huisstijl' gaven aan dat een inschatting van de kosten van dergelijke verandering niet mogelijk is (niettemin hanteerden diverse
betrokkenen op het moment van de discussie wel min of meer precieze cijfers).
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3.2.2 Soorten drukwerk
Het drukwerk dat de overheid gebruikt, kan eenvoudigheidshalve in twee maal
twee groepen worden gebundeld. Ten eerste is er het drukwerk voor intern of extern gebruik. Per definitie staat de overheid in nauw contact met de burgers. De
externe communicatie is - ook vanuit democratisch oogpunt - van zeer groot belang. Een belangrijk informatiekanaal waarover de overheid beschikt, is het
gedrukte w9°"rd. Het gaat dan zowel om algemene circulaires en formulieren als
om folders;·boekwerken enz.
De overheid is natuurlijk ook een omvangrijke organisatie. Dit vereist een aangepaste interne communicatie. Veel overheidsdrukwerk heeft dan ook betrekking
op louter interne aangelegenheden. Het gaat dan zowel om formulieren enz. als
om interne opleidingsdocumenten.
Naast deze interne-externe opsplitsing van het drukwerk, is een opsplitsing volgens de duurwamheid gehanteerd. Drukwerk met korte gebruiksduur wordt
vooral gevormd door formulieren, documenten e.d .. Drukwerk met een langere gebruiksduur kan vergeleken worden met boekwerken. Schematisch gesteld, kan
men drukwerk van de overheid dus samenbrengen in vier groepen:
Drukwerk met een korte gebruiksduur voor extern gebruik: De beperkte duurzaamheid houdt in de praktijk in dat de overheid slechts een beperkte 'collectie'
in voorraad zal hebben. Van een 'collectieprobleem' zal dan ook nauwelijks
sprake zijn aangezien dit drukwerk ook in normale omstandigheden snel wordt
vervangen.
- Drukwerk met een korte gebruiksduur voor intern gebruik: De vorige opmerkingen m.b.t. het 'collectieprobleem' gelden uiteraard ook hier: de overheid beschikt over een beperkte hoeveelheid van dergelijk drukwerk, zodat de roulatie
ook zonder spellingaanpassing snel verloopt. Wel kunnen er eventueel problemen ontstaan indien een budgettair probleem wordt opgelost ten koste van het
intern drukwerk. Op deze mogelijke gedragsreactie van de overheid komen we
terug in paragraaf 3.2.3.
- Drukwerk met een lange gebruiksduur voor intern gebruik: Het gaat hier om
drukwerk dat vergeleken kan worden met boekwerken. Veelal hebben deze werken betrekking op opleidingsprogramma's of zijn het referentiewerken voor louter intern gebruik (bijv. een verzameling uittreksels uit het Staatsblad).
Het lijkt ons dat de gevolgen van spellingaanpassingen zeer pragmatisch behandeld zullen moeten worden. Men moet immers rekening houden met de
beperkte budgettaire mogelijkheden, de frequent optredende tweetahgheid van
het drukwerk, de beperkte spellingaanpassingen en het feit dat ambtelijke taal dikwijls reeds 'typisch' is zodat niet al te zwaar zal worden getild wanneer een
oudere spelling nog een tijd wordt gebruikt. De lange gebruiksduur houdt in dat
het aan te raden is voor de overheid om niet te wachten tot de officiële invoe64
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ringsdatum van de nieuwe spelling om haar (nieuwe) publikaties op te maken
volgens deze nieuwe regels. Het is m.a.w. aan te bevelen dat de overheid onmiddellijk bij de start van de overgangsperiode alle drukwerk met een lange
gebruiksduur laat uitgeven in de aangepaste spelling. 30
- Drukwerk met een lange gebruiksduur voor extern gebruik: Deze drukwerken
betreffen vooral referentiewerken, brochures enz. over de overheid. Het is een
domein waarover weinig informatie beschikbaar is. Niettemin is duidelijk dat
overheidsdrukwerken met een grote duurzaamheid beperkt zijn in aantal. Tal
van overheidspublikaties voor extern gebruik verwijzen rechtstreeks of indirect
naar een wettelijk kader. Als dit kader zeer frequent verandert, zijn de publikaties per definitie snel 'achterhaald' .31 Als zodanig hebben de betrokken publikaties - in de terminologie van hoofdstuk 1 - een beperkte inhoudelijke duurzaamheid die vergelijkbaar is met die van 'cursussen'. De overheidspublikaties geven
immers de informatie 'die heden relevant is'.

3.2.3 Gedragsreacties vanwege de overheid
Afhankelijk van de aard van het overheidsdrukwerk, zal een spellingaanpassing
leiden tot verschillende gedragsreacties van de overheid. Uit voorgaande discussies blijkt dat de spellingaanpassing zal leiden tot een (al dan niet omvangrijke)
noodzakelijke bewerking van een deel van het overheidsdrukwerk. Voor het drukwerk met een beperkte duurzaamheid is de invloed beperkt. De bestaande collectie
is (per definitie) snel uitgeput, en veroorzaakt als zodanig geen enkel probleem.
Alleen de produktiewijze van de nieuw te drukken werken verandert. De spellingwijziging brengt met zich mee dat de personen en/of diensten die het drukwerk
opstellen de correcte spellingsregels toepassen. Mogelijk komen hier kosten voor
bijscholing. Voor wat betreft de duurzame werken van de overhe.id is de mogelijke
invloed aanzienlijker doordat er zich naast het 'produktieprobleem' voor de nieuwe uitgaven mogelijk een 'collectieprobleem' voordoet voor voor publikaties uit
het verleden.
De meest eenvoudige oplossing voor deze problematiek is uiteraard dat de overheid meer middelen ter beschikking krijgt. Meer realistisch is wellicht de situatie
waarbij de overheid met de huidige budgettaire middelen de (éénmalig) hogere
kosten opvangt binnen de bestaande begrotingen. Elke aanpassing moet dus wor-

30

Immers, zelfs indien men kan aanvaarden dat na de overgangsperiode niet alle drukwerk van de over-

heid wordt aangepast, kan dit problemen opleveren voor drukwerk dat bv. tien jaar lang wordt gebruikt
na enkele jaren wordt immers niet meer aan deze overgangsperiode gedacht en is het inroepen van deze
overgangsperiode toch een totaal ongeloofwaardig excuus.
31

Zo is, ter illustratie, de brochure die uitlegt welke woonsubsidie kan worden verkregen voor de meeste lezers slechts bruikbaar zolang de huidige wetgeving van toepassing is. De ervaring heeft voldoende
aangetoond dat de (evolutie van de) politieke besluitvorming hoogst moeilijk te voorspellen is.
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den gecompenseerd. Deze compensatie kan zowel kwantitatief als kwalitatief gebeuren.
Een kwalitatieve compensatie kan worden verwacht wanneer het totale budget
vast is en toch meer drukwerk moet worden uitgegeven. Het gevolg zal dus drukwerk zijn dat wordt uitgevoerd op goedkoper papier, waarvan het zetwerk en de
lay-out minder verzorgd is enz. Het is evenwel moeilijk, zo niet onmogelijk om
aan te geven in welke mate kwalitatieve compensaties kunnen plaats vinden. 32 Een
belangrijk gegeven is dat de compensatie, indien deze noodzakelijk zou zijn, volgens een hiërarchie zal verlopen. Wellicht zal dan eerst en vooral het drukwerk
met een lange gebruiksduur voor extern gebruik worden aangepast. Hierna wellicht het drukwerk met een lange gebruiksduur voor intern gebruik, daarna het
drukwerk met een korte gebruiksduur voor extern gebruik en ten slotte het drukwerk met een korte gebruiksduur voor extern gebruik. Concreet betekent het
voorgaande dus dat bij budgettaire problemen in de eerste plaats gesnoeid zal worden in drukwerk dat voor intern gebruik dient. De verklaring hiervoor is dat de
overheid, in feite de bevoegde beleidsverantwoordelijken, alles in het werk zullen
stellen om te vermijden dat de burger-kiezer het slachtoffer wordt van de budgettaire problemen. De deelconclusie in paragraaf 3.2.2 dat voor intern drukwerk met
een beperkte duurzaamheid 'geen problemen' te verwachten zijn, wordt hier dus
tegengesproken: in een globaal kader dreigt immers deze categorie van drukwerk
de problemen toegeschoven te krijgen die zich in eerste instantie voordoen bij het
drukwerk met een grotere duurzaamheid.
Een kwantitatieve compensatie van de relatieve inkrimping van de budgettaire situatie houdt bijvoorbeeld in dat de uitgegeven drukwerken worden beperkt in
aantal (bijvoorbeeld door bundeling van werken over gelijksoortige thema's) of
dat de oplagen worden verminderd. Mogelijk past deze compensatie in een ruimer
beleidskader waarin een rationeler gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen. Anders geformuleerd: de spellingaanpassing en de eruit voortvloeiende
budgettaire beperking leiden tot een kritische evaluatie en een bijsturing van het
bestaande beleid. Op die manier leidt de spellingaanpassing tot een betere allocatie van de beschikbare middelen. Indien de kostprijs van de aanpassing eenmalig
is, kan zo op termijn een verhoogde doelmatigheid worden bereikt. Het spreekt
voor zich dat wanneer dergelijke rationaliseringen niet mogelijk zijn, of indien ze
niet toelaten de volledige budgettaire 'krapte' op te vangen, een kwantitatieve
compensatie kan leiden tot een vermindering van de informatiedoorstroming. Dit
kan gevolgen hebben op het beleidsvlak.

32

Theoretisch zijn de mogelijkheden zeer groot omdat, extreem gesteld, bv. een omzendbrief gewoon
kan worden getypt en dan gekopieerd.
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3.2.4 De Vlaamse praktijk
3.2.4.1 Inleiding
De eerder vermelde gedragsreacties werden in algemene termen geformuleerd. In
wat volgt, willen we nagaan in welke mate deze bevindingen relevant zijn voor de
Vlaamse praktijk. Concreet willen we nagaan in welke mate de spellingaanpassing
de uitgaven voor overheidsdrukwerk kan beïnvloeden op het niveau van de federale overheid en op het niveau van de Vlaamse overheid. Daartoe werden expertinterviews uitgevoerd op zowel federaal als gewestelijk niveau.
Alvorens onze bevindingen toe te lichten, willen we wijzen op een belangrijk
aspect van de spellingaanpassing in de Belgische federale context. Meer bepaald
willen we wijzen op het bestaan van oversijpelingseffecten tussen de diverse overheidsgeledingen: de beslissingen van één bepaald niveau - in ons geval het
Gemeenschapsniveau - heeft gevolgen voor andere overheden, i.c. de federale
overheid. Belangrijk daarbij is dat de kosten die de federale overheid moet dragen,
mede worden gedragen door de Frans- en Duitstalige Belgen.
Ook tussen verschi11ende overheden op één en hetzelfde niveau kunnen dergelif
ke doorstroomeffecten onstaan: de Frans- en Duitstalige gemeenschap kan
getroffen worden doordat bijvoorbeeld woordenboeken, ander referentiemateriaal
en zelfs boeken in de Waalse bibliotheken (sneller) moeten worden vervangen.
Met deze kosten houden wij geen enkele rekening.
Tegenover deze kosten staan op federaal niveau wel opbrengsten. Indien er een
versnelde vervanging van boekwerken plaatsvindt, zal de grotere activiteit bij de
uitgevers en distributeurs ertoe leiden dat de directe en indirecte belastingopbrengsten zullen toenemen. 33 Of deze compensatie (hogere belastinginkomsten vs.
hogere kosten) volledig dan wel gedeeltelijk zal zijn valt moeilijk te bewijzen. Er
dient niettemin (of misschien juist daarom) te worden gewezen op het inherente
'politieke' gevaar van een 'Franstalige oppositie' tegen de Vlaamse beslissing.

3.2.4.2 De federale overheid
De omvang van het drukwerk van de federale overheid valt moeilijk vast te stellen
omdat deze uitgaven verspreid zijn over verschi11ende begrotingsposten. Dhr.
Bruggeman van het Centraal Bureau voor Benodigdheden (C.B.B.) raamt de totale
markt voor drukwerk voor de federale overheid op een 750 miljoen frank. Hiervan
wordt een derde - dus 250 miljoen frank - via het C.B.B. afgehandeld. Het principe is dat in een catalogus van het C.B.B. een aantal drukwerken wordt vermeld.

33

We moeten hier wel aan toevoegen dat in de overgangs-periode bijkomende kosten voor de federale
overheid kunnen optreden in de mate dat de activiteit op de markt van het drukwerk zou verminde.ren.
Deze kosten hebben niet alleen te maken met eventueel dalende winsten maar ook met mogelijke ontslagen (werkloosheidsvergoedingen).

67

Spellingbesluit

De departementen zijn verplicht de drukwerken die vermeld zijn in deze lijst via
het C.B.B. aan te kopen. Ander drukwerk mogen ze via het C.B.B. aankopen ofwel rechtstreeks zelf bestellen bij de drukkers. De filosofie achter het C.B.B. is
dat door het samenvoegen van gelijksoortige bestellingen een lagere kostprijs kan
worden bedongen. Bovendien kent het C.B.B. de markt van het drukwerk. Instellingen kunnen van deze kennis profiteren door ander drukwerk via deze instelling
te bestellen. Om deze reden werken een aantal gemeenten via het C.B.B.
Het drukwerk dat via het C.B.B. wordt aangekocht kan dan ook ondergebracht
worden in twee groepen, al naar gelang het al dan niet in de catalogus is opgenomen. In werkelijkheid blijkt het dat één vijfde (50 miljoen frank) behoort tot het
drukwerk dat in de catalogus is opgenomen. De administratieve omschrijving van
dit drukwerk is 'gemeenschappelijk drukwerk'. Het gaat hier om briefomslagen,
omslagen, agenda's, muurkalenders, ambtelijke documenten voor ziekte, bevordering enz.

Niet-gemeenschappelijk drukwerk omvat o.a. bulletins van het Ministerie van Financiën, documenten voor het Ministerie van Landbouw, voor de Nationale
Zuiveldienst, De Vlaamse Dienst voor de Scheepvaart, Het Ministerie van Economische Zaken (in het bijzonder het Nationaal Instituut voor de Statistiek).
De praktische organisatie van de bestellingen via het C.B.B. is wel van belang om
de mogelijke gevolgen van een spellingaanpassing te kunnen inschatten. In principe kunnen de instellingen eens per jaar een bestelling plaatsen voor
gemeenschappelijk drukwerk. Het C.B.B. verzamelt alle bestellingen, die dan ook
worden doorgegeven. Het belangrijke gevolg is dat het C.B.B. over vrijwel geen
voorraad beschikt. 34
Het voorgaande leert ons dat de voorraad van wat we drukwerk met een korte gebruiksduur hebben genoemd, nooit veel groter kan zijn dan het jaarlijks gebruik.
In principe zou dit ook kunnen gelden voor drukwerk met een langere gebruiksduur maar de moeilijkheid hier is dat we geen beeld hebben van wat niet via het
C.B.B. wordt besteld. Over de samenstelling van het drukwerk dat buiten het
C.B.B. wordt aangeschaft zijn - zoals gesteld - geen gegevens beschikbaar. Het
lijkt aannemelijk dat het grootste deel betrekking heeft op drukwerk met een korte
gebruiksduur. De voorraad drukwerk met een lange gebruiksduur kan dus nooit
zeer groot kan zijn.
Merken we ten slotte nog op dat de we geen beeld hebben van het drukwerk dat
intern bij een aantal departementen en instellingen wordt geproduceerd. Dit drukwerk kan verschillende vormen aannemen: circulaires, cursussen, documenten

34

In werkelijkheid beschikt het C.B.B. wel over een zeer beperkte, zelfs verwaarloosbare voorraad die
door dhr. Bruggeman op één procent van de jaaromzet wordt geraamd.
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enz. Of, en daar gaat het om, de gebruiksduur van dit drukwerk zeer groot is, kan
worden betwijfeld. Uitzonderingen zullen natuurlijk wel bestaan.

3.2.4.3 De Vlaamse Gemeenschap
Sinds de staatshervorming van 1988-1989 beschikt de Vlaamse gemeenschap over
ruime bevoegdheden. De uitoefening van hiervan vereist dat gebruik wordt gemaakt van drukwerk. Informatie omtrent de 'drukwerk-situatie' van de Vlaamse
Gemeenschap werd ons bezorgd door Dhr. Van der Putte F. (expert-interview),
Mevr. Van den Berghe en Dhr. F. Decoster (telefonisch onderhoud).
Evenals voor de federale overheid hebben het grootste deel van deze publikaties
een relatief korte gebruiksduur en een hoge omloopsnelheid o.a. omdat het gaat
om enveloppen, briefpapier, omdat wetten veranderen, de samenstelling van de regering wijzigt enz .. Voor ons zijn vooral de publikaties voor extern gebruik
relevant; over de interne publikaties is, evenmin als op federaal niveau, geen informatie beschikbaar. De lijst van de voor extern gebruik beschikbare publikaties is
beschikbaar in de omvangrijke catalogus 'Overheidspublikaties' (144 bladzijden).
Deze catalogus wordt verschillende malen per jaar aangepast. De lijst omvat publikaties van de Vlaamse regering, de Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap en
de Vlaamse Openbare Instellingen (in totaal een dertigtal instellingen). Men kan
er van uitgaan dat het hier om een zeer vo11edige lijst gaat.
Bij het doornemen van de lijst valt het op, dat het grootste deel van deze publikaties een langere gebruiksduur heeft. Het gaat veelal om algemene publikaties
die verband houden met het verschaffen van algemene informatie of om wetenschappelijke rapporten. 35 Een belangrijk deel van de publikaties heeft betrekking
op bepaalde polîtieke gebeurtenissen. We denken dan aan publikaties over de
staatshervorming van 1988 en 1989 of jaarboeken enz.
De publikaties met een kortere gebruiksduur zijn meestal van het type 'gids
voor een bezoek aan ... ' of 'samenstelling van de Raad van Advies voor ... '.
Op basis van voorgaande informatie lijkt het aan te raden om de externe publikaties op te splitsen in drie categorieën nl. publikaties die een korte gebruiksduur
hebben, publikaties die een langere gebruiksduur hebben en het ruime publiek als
doelgroep hebben, en publikaties die een langere gebruiksduur hebben en eerder
gericht zijn op een beperkte lezersgroep ambiëren:
- Werken met een beperkte gebruiksduur stellen als zodanig nauwelijks proble-

35
Ter illustratie van de eerste soort publikaties: 'Overheidssteun voor ondernemingen', 'Een kindvriendelijke schoolspeelplaats', 'Gratis verder leren'. Ter illustratie van de wetenschappelijke publikaties
(we laten hier de werkdocumenten van bijvoorbeeld het Centrum voor Bevolkîngs- en Gezînsstudiën
buiten beschouwing): 'Beleidspolitiek en strategieën in verband met onderwijshervormingen', 'Alternatieve waterzuiveringstechnieken', 'Theorie der kleinste kwadraten of theorie der kleinste kwadraatsom
met toepassingen'.
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men. De invloed van een spellingaanpassing op dergelijk materiaal werd reeds
besproken in vorige paragraaf.
- Voor de publikaties die gericht zijn op een beperkt lezerspubliek veroorzaakt
een spellingaanpassing weinig problemen omdat deze lezers zullen aanvaarden
dat een herdruk niet mogelijk is. Gegeven het feit dat lezers vooral oog hebben
op de informatieve waarde van deze publikaties, is voor hen de inhoud duidelijk
belangrijker dan de juiste schrijfwijze. 36 Deze publikaties worden bijna altijd
verkocht.
- De publikaties met een langere gebruiksduur en bestemd voor een breder publiek veroorzaken potentieel meer problemen, zeker als het om publikaties gaat
die niet tijdgebonden zijn. Tijdgebonden publikaties hebben bv. betrekking op
politieke gebeurtenissen, zijn jaarboeken enz .. Hier geldt hoofdzakelijk dezelfde
redenering als bij publikaties bestemd voor een beperkt publiek: de lezer aanvaardt dat een Jaarboek 1992 in een 'oude' spelling is gedrukt. Het echte probleem doet zich dus alleen voor bij de niet-tijdgebonden publikaties met een langere levensduur. Het gaat hier dan om publikaties van het type 'gids' enz. Hier
moet worden nagegaan in welke mate het publiek aanvaardt dat met belastinggelden publîkaties in een 'oudere' spelling' worden verspreid. Ook een eventuele politieke stellingname kan hier belangrijk zijn. Herhalen we ook nog dat
deze publikaties ook aan een normaal verouderingsproces onderhevig zijn. In
een normale overgangsperiode zullen dus altijd herdrukken plaatsvinden. Eventueel kan ook worden gedacht aan een inlegvel met de noodzakelijke spellingaanpassingen.
Wellicht is het ook nuttig om enig inzicht te verwerven in de kostprijs van de publikaties. De oplage van het merendeel van de publikaties overtreft niet de 2500.
Herdrukken veroorzaken een vergelijkbaar technisch probleem als boeken. De
kostprijs van de publikaties bedraagt gemiddeld enkele honderdduizenden zodat
voor bv. 50 miljoen reeds kan worden voorzien in een 200 herdrukken.
Samengevat kan wel worden verwacht dat een spe11ingaanpassing de publikatiekosten voor de Vlaamse Gemeenschap zal vergroten. Het gaat hier echter niet om
reusachtige bedragen. Via een intelligent beleid in de overgangsperiode zijn deze
kosten nog verder te drukken.

36

Hierbij wel de opmerking dat dit om ev idente redenen niet geldt voo r onderwijspublikaties.
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Hoofdstuk 3

De markt voor niet-gedrukte materialen

1 Inleiding

Het spreekt voor zich dat een spellingaanpassing in de eerste plaats gevolgen zal
hebben voor die activiteiten waarbij het gebruik van het geschreven woord centraal staat. Zoals echter reeds opgemerkt in hoofdstuk I, wordt de taal tevens als
'secundaire input' gebruikt in een aantal andere activiteiten. Op het gebied van de
media denken we dan aan televisie en film. Hier doet zich een mogelijk probleem
voor bij de ondertiteling (een courante praktijk in het Nederlandse taalgebied, dit
in tegenstelling tot de meeste ons omringende landen). Deze problematiek komt wat betreft de televisie aan bod in paragraaf 2. Daarin bespreken we de implicaties van een spellingaanpassing voor de ondertitelingsactiviteit bij de BRTN. Een
tweede voorbeeld van activiteit waar de taal een belangrijke (neven-)functie vervult, is te vinden in het onderwijs. We bestudeerden reeds de implicaties op het
niveau van de leermiddelen (m.b. op het niveau van de leerboeken). Daarnaast
doet zich uiteraard het 'probleem van de leraar' voor. Leermiddelen zijn een hulpmiddel. Het hanteren ervan vereist dat de leraar op de hoogte is van de correcte
spellingsregels. In dat opzicht kan het noodzakelijk zijn dat het bestaande lerarenbestand wordt bijgeschoold. Voor zover dit niet door zelfstudie kan, zal de
maatschappij hiervan de kostprijs dragen. Uiteraard geldt deze constatering niet
enkel voor de leraar. Ook de ambtenaren e.a. die (beroepshalve) een verantwoordelijke functie vervullen met betrekking tot het correcte taalgebruik dienen mogelijk
te worden bijgeschoold.
Naast deze twee voorbeelden op de markt van niet-gedrukte materialen kunnen
nog andere worden gegeven: reclame-panelen, straatnaamborden, softwareontwikkeling, enz" Tenslotte kan in een nog ruimer perspectief de functie van de taal als
P.R. instrument voor Vlaanderen en de Vlaamse economie worden genoemd. Frequente veranderingen in de taal brengen daar mogelijk positieve (indien de taal
bijvoorbeeld eenvoudiger wordt) of negatieve (als afgeleide van de budgettaire
kosten op de markt voor niet-gedrukte materialen) reacties teweeg. Dit soort reacties is deels vergelijkbaar met als die welke reeds terloops werd vermeld als
mogelijke gedragsreactie van 'de auteur' (hoofdstuk 1). Het betreft een psychologische, zelfs emotionele reactie die voortvloeit uit een apriori afkeuring van elke
aanpassing van de spelling. Hoewel zo'n reactie niet noodzakelijk verwijst naar
enige financiële implicatie, komt het ons voor dat deze vanuit een beleidsmatige
invalshoek zeer zeker niet mag worden over het hoofd gezien. De 'emotionele aan71
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vaarding' van de spellingwijziging, zowel internationaal als bij de eigen bevolking, vormt een belangrijke uitdaging voor de overheid.

2 De BRTN
In hoofdstuk 2 van ons onderzoek richtten we onze aandacht op de implicaties van
een spellingaanpassing voor de overheid. Daarbij werd de problematiek van de
openbare instellingen terloops vermeld. Bij deze instellingen neemt de BRTN een
zeer bijzondere plaats in. Deze instelling beschouwt het gebruik van de juiste taal
als een wezenlijk kenmerk van haár functie van openbare omroep. Bovendien eist
het publiek van een overheidsinstelling die te maken heeft met cultuur, dat de juiste taal wordt gebruikt.
Het gebruik van de geschreven taal is al met al beperkt bij het medium radio en
televisie. Het doet zich voornamelijk voor op het niveau van de ondertiteling van
de televisieprogramma's. In de mate dat het 'nieuw' beeldmateriaal betreft is er
als zodanig geen probleem. Eventuele moeilijkheden kunnen zich voordoen bij de
herhaling van oudere programma's en bij de uitzending van films die langere tijd
geleden werden ondertiteld. Hieromtrent geven we verder informatie.
Het probleem dat een spellingaanpassing voor de BRTN veroorzaakt is te vergelijken, op de intensiteit na, met de problematiek voor de overheid. De intensiteit van
het probleem is hoger omdat de BRTN actief is op de 'culturele' markt, zodat van
de BRTN minder fouten zullen getolereerd worden. Een tweede reden is dat met
grote zekerheid kan worden gesteld dat de BRTN herhalingen zal uitzenden zodat,
in de mate dat hier' geschreven teksten' bij te pas komen, het probleem van de
spellingaanpassing zich op een acute wijze zal voordoen. Praktisch speelt het probleem dus hoofdzakelijk bij de ondertiteling van oudere interviews en fi1ms.
Volgens Dhr. Muylaert, verantwoordelijke voor de ondertiteling, zal de spe11ingaanpassing zonder veel problemen doorgevoerd kunnen worden, ook op de
bestaande ondertitels. De verklaring hiervoor is dat het wijzigen van ondertitels
weinig of geen technische problemen oplevert. Bovendien wordt nu reeds bij de
uitzending van 'oudere' fi1ms (ouder dan 5 à 6 jaar) nagegaan of de vertaling niet
moet worden aangepast. Is dit nodig dan wordt opnieuw vertaald. De reden hiervoor is dat de taal, volgens Dhr. Muylaert, meer is dan alleen maar een correcte
spelling. Dit houdt dan ook in dat een taal leeft zodat een ondertiteling kan verouderen zonder dat de spelling hiervoor verantwoordelijk is. Zeer praktisch
beschouwd, betekent het voorgaande dat er geen problemen zullen ontstaan met
herhalingen of oudere ondertiteling. Waar Dhr. Muylaert wel op wees, was op het
feit dat frequent vertaalwerk werd uitbesteed. Het is dan ook nodig dat de BRTN
tijdig weet wanneer de overgangsperiode ingaat. Men kan immers betogen dat de
BRTN vanaf het begin van de overgangsperiode zal moeten opteren voor de nieuwe spelling. Het is immers moeilijk verdedigbaar dat eenzelfde woord in twee
opeenvolgende programma's anders gespeld zou worden. Voor de verspreiding en
aanvaarding van de nieuwe spelling geldt het voorgaande evenzeer.
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3 Lerarenopleiding
De bijscholing van leraren kan in principe een hoge kostprijs hebben. Een belangrijke vraag die men zich in dit verband moet stellen, is welke vorm deze
bijscholing dient te krijgen. Kan dit door zelfstudie, of is een georganiseerd stelsel
van bijscholingsdagen noodzakelijk? In beide gevallen is de vraag: hoeveel bijscholingsuren zijn nodig ?
De bestaande praktijk op het niveau van de nascholing laat wellicht toe dat deze
kosten beperkt blijven. Aangezien momenteel reeds uitgebreide netwerken van nascholing functioneren, kan de bijscholing hierin worden opgenomen. Dit heeft als
voordeel dat géén kosten gedragen hoeven te worden voor het opzetten van een
dergelijk netwerk. Alleen (variabele) kosten dienen te worden ingecalculeerd op
basis van de georganiseerde uren. Het idee lijkt veeleer dat deze bijscholing kan
worden opgevangen door de bestaande netwerken en contacten (via inspectie en
universiteiten). De kostprijs neemt dan de vorm aan van een 'gederfde opbrengst'
doordat - om bijscholing met betrekking tot de nieuwe spelling te verzorgen - een
ander item niet aan bod zal kunnen komen. Het is duidelijk dat een inschatting van
deze kosten moeilijk is.
Wellicht het belangrijkste probleem dat zich in dit verband voordoet, is het probleem van de doelgroep. Daar waar een bijscholing voor leraren lager onderwijs
en voor leraren Nederlands voor de hand ligt (of als zodanig zal worden ervaren
door leraren, inspectie en directie) is zo'n taal-bijscholing misschien minder vanzelfsprekend voor leraren van andere vakken. Toch wordt een correcte spelling
ook bij deze mensen van groot belang geacht. De vraag is dan hoe hen te betrekken in een bijscholingsprogramma.
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Hoofdstuk 4

Invoeringsmodaliteiten van de spellingaanpassing

1 Inleiding
De invoering van een aangepaste spelling levert financiëel-economische problemen op. Vooral de 'timing' van de invoering is van groot belang. In dit verband
onderscheiden we twee fundamentele periodes. De pre-overgangsperiode is de periode die verloopt tussen het bekendmaken dat de spellingaanpassing er komt en
de definitieve beslissing omtrent de aard van de aanpassing en het tijdstip waarop
deze zal worden doorgevoerd. Als deze elementen bekend zijn gemaakt, bevinden
we ons in de eigen1ijke overgangsperiode: dit is de periode tussen de definitieve
beslissing omtrent invoering enerzijds en het eigenlijke tijdstip van invoering anderzijds. Een moeilijkheid die hierbij optreedt is dat de totale kosten van de
spellingaanpassing afhangen van de overgangsperiode. Vanuit een economisch
standpunt moet echter ook rekening worden gehouden met een pre-overgangsperiode. Deze dubbele problematiek wordt nader geanalyseerd in de volgende
paragrafen.
Een optimale timing van de invoering van een spe11ingaanpassing is uiteraard
van het grootste belang voor a]Je betrokkenen. De penibele budgettaire situatie
waarin de Belgische overheidsfinanciën zich bevinden, vereisen een verantwoording van elke meerkost. Ook voor de uitgeverswereld dient elke ingreep weloverwogen te zijn, aangezien de Vlaamse uitgever zich nu reeds in een moeilijke situatie bevindt.
Voor alle duidelijk zij erop gewezen dat we ons momenteel reeds in de pre-overgangsperiode bevinden. Dit bleek nogmaals duidelijk uit een artikel in De
Standaard van 20 en 21 november 1993. Daarin wordt gesteld dat 'in de loop van
1994 een nieuwe spelling van kracht wordt, waarin kromme regelingen voor moeilijke kwesties als de spelling van bastaardwoorden (consequent of konsekwent) en
tussenletters (apenkooi of apekooi) worden rechtgetrokken' (DS, 20/21 november
1993, blz. 13).

2 De pre-overgangsperiode
De pre-overgangsperiode kan worden gedefinieerd als de periode tussen het bekendmaken dat er wellicht een aanpassing van de spe1ling zal worden uitgevoerd
en de definitieve beslissing omtrent de aard van de aanpassing, het tijdstip van in-
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voering en de duur van de overgangsperiode. In essentie wordt deze periode gekenmerkt door onzekerheid. Deze vloeit voort uit het feit dat de voorstellen,
alhoewel bekendgemaakt, nog bijgesteld kunnen worden. Ook de introductiedatum kan door vertragingen en acties van allerhande pressiegroepen worden
gewijzigd. Vergeten we bovendien niet dat wetgevend werk noodzakelijk is, zodat
hier de 'normale' politieke onzekerheden gelden.
Het vervelende van de pre-overgangsperiode is dat niemand enige zekerheid heeft.
Met andere woorden de onzekerheid is dermate groot dat geen positieve acties
deze kunnen beperken. Afwachten en/of de oplage aanpassen zijn de enige reacties die de producenten kunnen ondernemen. De consumenten kunnen alleen
afwachten. Dit noemen we eerder negatieve reacties omdat ze in wezen als bedoeling hebben om de financiële gevolgen (verliezen) van de aanpassing van de
spelling te beperken. Zowel de producenten als de consumenten zullen derhalve
baat hebben bij een zekere staking van hun activiteiten (respectievelijk produktieen aankoop-). De enige produkties met een normale oplage zullen de drukwerken
zijn met een levensduur die korter is dan de vroegst mogelijke introductiedatum
van de aangepaste spelling. Dit betekent dat kranten en weekbladen wel uitgegeven zullen worden maar dat de uitgave van naslagwerken wellicht in de koelkast
zal worden gezet. Tussen deze twee extreme situaties zit natuurlijk zeer veel drukwerk. Hierop is evenwel de geschetste redenering van toepassing: hoe duurzamer
het drukwerk, hoe groter de kans dat er uitstel komt. Indien herdrukken mogelijk
zijn, zal de oplage beperkt worden tot het strikt noodzakelijke.
Voor de producenten betekent het voorgaande in ieder geval een verlies aan omzet. Dit verlies kan het resultaat zijn van eigen beslissingen (uitstel van de uitgifte
van nieuwe titels) of van de beslissing van consumenten (bv. kopersstaking of beperking van oplage formulieren e.d.). Deze pre-overgangsperiode is dan ook zeer
funest voor de sector.
Voor de consument is deze periode minder funest omdat tegenover de mindere
beschikking over nieuwe uitgaven of herdrukken staat dat hij de beschikking heeft
over het niet-uitgegeven geld. Eventueel zal dit geld toch in de toekomst aan drukwerken worden besteed, eventueel zal de consument dan andere bestedingen
verkiezen.
De reactie van één consument moet van nabij worden bekeken nl. die van de overheid. In deze pre-overgangsperiode (hetzelfde geldt ook voor de overgangsperiode) moet vermeden worden dat aankopen plaatsvinden die niet echt noodzakelijk zijn. Men weet dat in vele gevallen in budgetten vastgestelde bestedingen niet
naar het volgende budgettair jaar overdraagbaar zijn. Aankopen die enkel en alleen als bedoeling hebben om de budgettair toegekende middelen op te maken,
moeten dus vermeden worden. Budgettaire overdraagbaarheid moet mogelijk worden gemaakt. Dit zal trouwens ook de producenten gerust stellen: het probleem
voor hen blijft dan 'beperkt' tot een liquiditeitsprobleem.
Samengevat moet al het mogelijke worden gedaan om de pre-overgangsperiode
tot een strikt minimum te beperken. Wetgevend werk moet snel en doeltreffend ge75
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beuren. De voorlichting naar het publiek toe evenzeer. Voortijdige onrust scheppen valt evenzeer af te raden.

3 De overgangsperiode
De overgangsperiode hebben we gedefinieerd als de periode tussen de aanvaarding van de spellingaanpassing en de officiële invoering. Het is met andere
woorden de periode waarin de oude spelling naast de nieuwe spelling zal worden
gebruikt. Het is een periode waarvan de lengte wordt bepaald door de beleidsvoerders, dit in tegenstelling tot de pre-overgangsperiode die eerder door lekken,
discussies enz. wordt bepaald. 37
Vanuit een financieel-economische benadering kunnen argumenten worden ontwikkeld die pleiten voor een korte dan wel een langere overgangsperiode. We
zetten deze argumenten op een rij.

De argumenten pro lange overgangsperiode:
1.

2.

3.
4.

5.

37

Vooral voor de intensieve gebruikers van drukwerk (onderwijs, bibliotheken, formulieren enz.) is het aan te raden een overgangsperiode te kiezen
die hen toelaat de in het verleden aangekochte drukwerken af te schrijven.
Concreet zou dit betekenen dat de overgangsperiode wel enkele jaren zou
kunnen duren. Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven blijft een 'gemiddeld
schoolboek' ongeveer vier à vijf jaar in gebruik. Bibliotheekboeken gaan
nog langer mee.
Een langere overgangsperiode heeft tot gevolg dat de psychologische kosten van de invoering van een spellingaanpassing zullen dalen omdat de consument-lezer de indruk zal hebben dat zijn 'oudere' drukwerken nog een
langere tijd hun waarde blijven behouden.
De informatieverspreiding, de aanpassing van de mensen enz. zal vlotter
verlopen wanneer zij hiervoor meer tijd krijgen.
De kosten van de overheid verbonden aan de overgang naar de nieuwe spelling kunnen over meerdere jaren worden gespreid. Vergeten we bovendien
niet dat de omvang van de kosten wellicht kleiner zal zijn: de aanpassing
van de 'collectie' van het onderwijs en de bibliotheken zal immers over een
langere periode kunnen worden gespreid, waardoor de totale resterende
waarde kleiner is.
De mogelijke schade-eisen die bij de overheid zouden kunnen worden ingediend, zullen minder in aantal zijn: haast, onverantwoordelijkheid enz. zullen veel minder als juridisch argument tegen de overheid uitgespeeld kunnen worden.

Merk wel op dat een langere pre-overgangsperiode tot gevolg heeft dat geopteerd kan worden voor
een kortere overgangsperiode. Het omgekeerde is niet noodzakelijk geldig.
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6.

7.

De uitgevers zullen voor het voorbereiden van nieuwe drukken, het klaar
maken van herdrukken enz. een langere periode hebben zodat 'flessehalzen'
worden beperkt, zo niet vermeden.
Een langere overgangsperiode laat toe dat de overheid de voorraad van
drukwerk met een langere gebruiksduur beperkt.

De argumenten pro korte overgangsperiode:
1.

2.

Een korte overgangsperiode beperkt de onzekerheid bij de consument-lezer:
Nieuwe edities in de aangepaste spelling zullen snel op de markt komen zodat de kopersstaking, wanneer deze zich manifesteert, beperkt zal zijn in de
tijd.
Een korte aanpassingsperiode maakt het voor iedereen noodzakelijk dat hij
zich informeert. Met andere woorden bij een te lange aanpassingsperiode
kan het gevoel overheersen: er is voldoende tijd beschikbaar om zich aan te
passen. De oudere spelling zou dan langer gebruikt kunnen worden, drukwerk in deze spe11ing zou nog geproduceerd worden enz. Het gevolg is dat
de aanpassing dan in werkelijkheid toch tijdens een korte periode plaatsvindt. Wellicht is het dan beter, vanuit deze invalshoek, om de overgangsperiode niet te lang te laten duren.

Andere beschouwingen:
1.

2.
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Een bijkomende beslissing die moet worden genomen is wanneer de nieuwe
spelling zal ingaan nl. bij het begin van het kalenderjaar, bij het begin van
het schooljaar in Nederland (begin augustus) of bij het begin van het
Schooljaar in België (begin september). Om op onderwijsvlak verwarring
zo veel mogelijk te voorkomen lijkt een gesplitste invoering aan te raden:
officieel zou de aanpassing in het begin van een kalenderjaar ingevoerd kunnen worden, maar in het onderwijs zou dit in het begin van het nieuwe
schooljaar kunnen. Merk wel op dat hierdoor de overgangsperiode met enkele maanden wordt ingekort, zodat een overgangsperiode van één jaar wellicht niet realistisch is.
De introductie van de eindtermen zal in de nabije toekomst worden doorgevoerd. Deze veroorzaakt mogelijk een aanpassing van de bestaande leerplannen en derhalve een herdruk van een hele reeks schoolboeken. Het lîjkt dan
ook aan te raden om beide institutionele wijzigingen (eindtermen en spellingaanpassing) simultaan door te voeren. Aldus kan worden vermeden dat
in een relatief korte periode boeken tweemaal moeten worden herdrukt.

Algemeen besluit en samenvatting

Voorliggende studie beoogt de te verwachten financieel-economische effecten in
te schatten van de door de Spellingcommissie voorgestelde spellingaanpassing.
Daartoe werd een theoretisch en conceptueel kader ontwikkeld dat het mogelijk
moet maken om de enorme diversiteit aan betrokken activiteiten te integreren in
één en dezelfde analyse. Uitgangspunt daarbij is dat een spellingaanpassing een
'schok ' teweeg brengt op de markt voor gedrukte en niet-gedrukte materialen.
Vooral de duurzaamheid van het gedrukte woord, evenals het al dan niet institutionele karakter waarbinnen dit wordt gehanteerd, vormt een wezenlijk criterium op
basis waarvan aanzienlijke dan wel beperkte kosten te verwachten zijn.
Op basis van de theoretische analyse werden een aantal knelpunten aangeduid.
Deze liggen zowel op het niveau van de producenten als op dat van de gebruikers.
Via expert-interviews en enquêtes werd getracht de grootte-orde te achterhalen
van de financiële gevolgen. Binnen de markt voor niet-gedrukte materialen ging
onze aandacht naar de lerarenopleiding en het gebuik van het geschreven woord
bij het medium televisie. In geen van be,ide gevallen worden onoverkomelijke financiële implicaties verwacht.
De theoretische analyse geeft duidelijk aan dat de te verwachten gevolgen van
een speJlingaanpassing zich voornamelijk voordoen op de markt voor gedrukte materialen, d.i. op de boekenmarkt en op de markt voor drukwerk. De institutionele
context waarbinnen educatieve uitgevers, scholen (leerlingen), bibliotheken en
overheid zich bewegen, heeft tot gevolg dat deze instellingen de (kwantitatief) belangrijkste effecten kunnen verwachten.
De educatieve uitgevers blijken goed vertrouwd te zijn met institutionele ingrepen (leerplanwijzigingen, onderwijshervormingen). Een spellingaanpassing zal
wellicht slechts beperkte gevolgen hebben indien een minimale introductietermijn
in acht wordt genomen. Ook het synchroniseren van enerzijds de invoering van de
nieuwe spelling en anderzijds de leerplanwijzigingen die kunnen voortvloeien uit
de vastlegging van de eindtermen, kan de kosten voor deze groep van uitgevers beperken.
De financiële gevolgen voor de onderwijswereld kunnen sterk uiteenlopen al
naar gelang de op dit terrein gevoerde politiek. Een onmiddellijke en algemene
vervanging van de bestaande boekencollectie leidt tot erg hoge kosten. Deze kunnen in belangrijke mate worden beperkt door te voorzien in een overgangsfase.
Hieraan zijn mogelijk wel didactische kosten verbonden.
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Het beleid van de openbare bibliotheken in Vlaanderen wordt mede beïnvloed
door bepalingen op het niveau van de gemeentefinanciën en het Bibliotheekdecreet. Beide regelingen creëren een kader waarbinnen de bibliotheken
functioneren 'in normale omstandigheden'. Vooral afuankelijk van het tijdstip
waarop de spellingaanpassing definitief wordt vastgelegd, kunnen deze regelingen
het beleid van de bibliothecarissen doorkruis.en.
Binnen de markt voor drukwerk is vooral de overheid - als institutionele producent/gebruiker het meest direct betrokken bij een spellingaanpassing. Voornamelijk voor drukwerken met een hoge duurzaamheid en bestemd voor extern gebruik kan de spellingaanpassing leiden tot een meerkost. Dergelijk materiaal heeft
zowel op het niveau van de federale overheid als op het niveau van de Vlaamse gemeenschap echter een beperkt aandeel in het drukwerk.
Zoals reeds aangegeven, hangen de financieel-economische effecten van een
spellingaanpassing mede af van de manier waarop de aanpassing wordt doorgevoerd. Het is overduidelijk dat de pre-overgangsperiode zo kort mogelijk moet
zijn: zo gauw 'de markt' weet dat er een spellingwijziging op komst is, komt het
erop aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen omtrent de specifieke aard
en omvang, alsook omtrent de invoeringsdatum van de nieuwe spelling. Wat betreft de overgangsperiode - d.i. de periode tussen het moment waarop de
genoemde informatie bekend is en de eigenlijke invoeringsdatum - is een eenduidig 'optimum' niet aan te geven. Wel lijkt het voor de meest partijen wenselijk dat
deze periode minimaal één jaar bedraagt.
Het spreekt voor zich dat het vanuit beleidsmatig oogpunt belangrijk is om aandacht te hebben voor andere effecten dan de financieel-economische. Zo kan een
spellingaanpassing tevens politieke en emotionele kosten teweeg brengen. De politieke kosten van de spellingaanpassing vloeien voort uit het feit dat een Vlaamse
beslissing terzake ook (budgettaire) gevolgen kan hebben voor de andere gemeenschappen en voor de federale overheid. Emotionele kosten kunnen optreden als
reactie van de individuele betrokkenen op een 'bureaucratische' ingreep in de taal.
Het spreekt voor zich dat deze. effecten moeilijk kwantificeerbaar zijn. Vanuit beleidsmatig oogpunt kunnen ze niettemin enorm belangrijk zijn. Een aangepast
beleid terzake is dan ook absoluut noodzakelijk.
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Bijlagen

Bibliotheekbeleid in Vlaanderen: vragenlijst t.a.v. de bibliothecaris
1. Identificatie (naam bibliotheek): ........................................................................ .

2. Aantal ingeschreven lezers (momenteel): ........................................ .
3. Jaarlijks budget voor aankopen (gemiddeld cijfer voor de laatste drie jaar):
totaal
: ....................... frank
- totaal boeken
: ....................... frank
- oorspronkelijk Nederlandstalige fiction
: ....................... frank
- woordenboeken m.b.t. de Nederlandse taal : ....................... frank
4. Stel dat de overheid beslist de Nederlandse spelling te veranderen met ingang
van 1 januari 1996. Stel dat dit erop neerkomt dat in een 'gemiddeld' boek 1 tot
5 wijzigingen optreden per bladzijde.
Wat zou Uw reactie hierop zijn m.b.t. Uw aankoopbeleid boeken voor 1994 in
de veronderstelling dat nog geen boeken in de nieuwe spelling beschikbaar zijn.
o mijn aankoopbeleid blijft ongewijzigd
o ik koop voorlopig minder boeken
o ik koop voorlopig geen boeken

(ga door naar vraag 7)
(ga door naar vraag 5)
(ga door naar vraag 7)

5. Geef per categorie boeken aan in welke mate U verwacht dat de aankopen
zullen afnemen.
Omcirkel
indien U Uw aankopen totaal stopzet,
indien U een sterke terugloop van Uw aankopen verwacht,
indien U een lichte terugloop verwacht en
0
indien Uw aankoopbeleid ongewijzigd blijft.
jeugdboeken
nederlandstalige fiction (romans, toneel, poëzie)
nederlandstalige non-fiction
naslagwerken exclusief woordenboeken m.b.t.
de Nederlandse taal
woordenboeken m.b.t. de Nederlandse taal
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0
0
0
0
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6. Wat gebeurt er met de vrijgekomen middelen?
o worden besteed aan aankopen niet-boeken
o worden besteed aan aankopen niet-Nederlandstalige boeken
o worden op de gemeentelijke begroting toegewezen aan andere uitgaven (met
de informele toezegging van de gemeente om voor begrotingsjaar '95 meer
middelen voor de bibliotheek te voorzien)
7. Ga opnieuw uit van de spellingaanpassing zoals voorgesteld in vraag 4 (1 tot 5
wijzigingen per bladzijde vanaf 1.1.96; geen boeken in nieuwe spelling beschikbaar).
Veronderstel nu echter dat U geen wettelijke beperkingen hebt qua aankoopbeleid (beperkingen bibliotheekdecreet) noch qua gemeentefinanciën (de middelen kunnen wel worden overgedragen naar een volgend budgettair jaar).
Wat zou Uw reactie hierop zijn m.b.t. Uw aankoopbeleid boeken voor 1994.
o mijn aankoopbeleid blijft ongewijzigd
o ik koop voorlopig minder boeken
o ik koop voorlopig geen boeken

(einde vragenlijst)
(ga door naar vraag 8)
(einde vragenlijst)

8. Geef per categorie boeken aan in welke mate U verwacht dat de aankopen zullen afnemen.
Omcirkel
indien U Uw aankopen totaal stopzet,
indien U een sterke terugloop van Uw aankopen verwacht,
indien U een lichte terugloop verwacht en
0
indien Uw aankoopbeleid ongewijzigd blijft.
j.eugdboeken
nederlandstalige fiction (romans, toneel, poëzie)
nederlands talige non-fiction
naslagwerken exclusief woordenboeken m.b.t.
de Nederlandse taal
woordenboeken m.b.t. de Nederlandse taal

0
0
0
0
0

9. Wat gebeurt er met de vrijgekomen middelen ?
o worden besteed aan aankopen niet-boeken
o worden besteed aan aankopen niet-Nederlandstalige boeken
o worden overgedragen naar volgend budgettair jaar
OPMERKINGEN: ... ................................... .......................................................... .
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Boekenbeleid in de Vlaamse scholen
0. Identificatie

naam school
aantal leerlingen
LO/ ASO/TSO/ ...

1. Wie stelt de boeken ter beschikking van de leerlingen (meerdere mogelijkheden
kunnen worden aangeduid) ?
o het boekenfonds van de school of de school stelt deze gratis ter beschikking
ode leerlingen huren de boeken via het boekenfonds of de school
o de leerlingen kopen de boeken zelf
2. Welke instantie heeft de meeste inspraak t.a.v. welke boeken gekocht (respectievelijk ter beschikking gesteld) dienen te worden?
o de individuele leraars
o de directie
o de inspectie
3. Over hoeveel leerboeken beschikt de school of het boekenfonds momenteel
(schatting): ......................... stuks
4. Wat is de gemiddelde aankoopprijs (nieuw) per boek (schatting): ............. frank
5. Hoeveel schooljaren gaat 'een gemiddeld boek' doorgaans mee? ............. jaar
6. Over hoeveel leerboeken voor het vak Nederlands beschikt de school of het boekenfonds momenteel (schatting): .......................... stuks
7. Wat is de gemiddelde aankoopprijs (nieuw) per boek Nederlands
(schatting): .............. frank.
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Samenvatting

De Nederlandse Taalunie heeft het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (100) gevraagd een kortlopend onderzoek te verrichten naar de aard en
omvang van de financieel-economische effecten van een (beperkte) spellingaanpassing in Nederland. De verwachte gevolgen zijn eerst in kwalitatieve termen
geanalyseerd. Daarbij is vooral gebruik gemaakt van een aantal expert-interviews.
Vervolgens is getracht om voor de belangrijkste groepen consumenten en producenten de effecten ook kwantitatief te duiden. Het onderzoek heeft zich in
hoofdzaak beperkt tot de boekenmarkt en de markt voor overig drukwerk. Afgezien is van een kwantificering van de mogelijke baten van een spellingswijziging,
anders dan mogelijke omzetverhogende effecten. Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden afgeleid:
1.

De raming van de financieel-economische gevolgen is omgeven met veel
onzekerheden. Afhankelijk van inschattingen van het gedrag van consumenten; producenten en financiers, de duur van het overgangstraject en de aard
van het medium, kunnen - gegeven een bepaald niveau van ingrijpendheid
van de spellingswijziging - de financieel-economische gevolgen worden
gecalculeerd.

2.

De grootste gevolgen in financiële termen zijn te verwachten in de educatieve boekensector, met name in het segment van de taalmethode en de naslagwerken. Voor de overige segmenten van de markten voor boeken en ander
drukwerk, nascholing enzovoorts zijn de financieel-economische gevolgen
waarschijnlijk veel beperkter.

3.

Voor basisscholen staan in reactie op de spellingswijziging verschillende
alternatieven open:
a. aanschaf op korte termijn van een supplement op taalmethodeboeken
voor de leerkrachten ( de meerkosten hiervan worden geraamd op circa
0,8 miljoen gulden) en reguliere vervanging op basis van de gebruikelijke afschrijvingstermijnen. De meerkosten bedragen bij herdruk in de
nieuwe spelling van alle in gebruik zijnde oude methoden, over een bepaalde periode gespreid, grofweg 11 miljoen gulden. Waarschijnlijk is
echter dat een deel van de scholen op dat moment voor een nieuwe methode zal kiezen, waardoor de meerkosten per saldo lager zullen
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uitvallen, omdat de nieuwe methode toch al in de nieuwe spelling wordt
gedrukt;
b. onmiddellijke vervanging van alle taalmethodeboeken. De meerkosten
hiervan worden geraamd op 50 à 75 miljoen gulden. Dit zijn de kosten
die verband houden met het vervroegd afschrijven van het gebruikte materiaal. Zonder aanvullende financiering zal dat een vertraging betekenen
in de aanschaf van leermethoden op andere terreinen dan taal;
c. alle leermethodeboeken onmiddeJlijk vervangen. De meerkosten hiervan
zijn niet becijferd, maar bedragen een veelvoud van de hiervoor genoemde bedragen, afhankelijk van de gehanteerde variant.
De gedragsreactie van basisscholen hangen mede af van de vraag hoe dringend boeken in het kader van een taalmethode in de oude spelling
vervangen dienen te worden door boeken in de gewijzigde spelling. Het argument van het aanleren van het juiste woordbeeld geldt slechts
gedeeltelijk, zolang de leerlingen langs andere wegen met de oude spelling
geconfronteerd blijven. Op de achtergrond speelt bovendien de omvang van
het beschikbare budget een rol. De gedragsreacties van de scholen moeten
tevens in onderlinge samenhang worden bezien met die van de educatieve
uitgevers in Nederland. Het gaat dan om de vraag op welke termijn deze uitgevers met nieuwe leermiddelen (in de gewijzigde spelling) op de markt
komen en in welke vorm (herdruk of supplement).
Voor de overige sectoren van het onderwijs geldt dat het benodigde
cursusmateriaal vooral door de leerlingen wordt aangeschaft. Soms vervult
de school daarbij de rol van 'intermediair' door een boekenbeurs te organiseren. De meest waarschijnlijke reactie is hier dat geleidelijk aan met de
introductie van nieuwe methoden of bij ingrijpende herdrukken de spellingswijziging wordt meegenomen. Er zijn dan geen voorraadverliezen of andere
kostenverhogende effecten, noch voor uitgevers noch voor consumenten.
Waarschijnlijk zullen scholen geen aparte boeken laten aanschaffen die leerlingen wegwijs maken in de gewijzigde spelling.
4.
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Voor (openbare) bibliotheken staan de volgende alternatieven open in reactie op de beoogde spellingswijziging:
a. uitsluitend naslagwerken worden bij voorrang vervangen. De meerkosten
hiervan, die het gevolg zijn van de vervroegde afschrijving van de
bestaande werken, kunnen worden geraamd op grofweg 6 miljoen gulden;
b. alles, inclusief naslagwerken, wordt alleen vervangen op basis van de
reguliere afschrijving. De meerkosten zijn dan, gespreid in de tijd, circa
30 miljoen gulden. Daarbij is dan verondersteld dat alle boeken worden
herdrukt en vervangen. Het is in de eerste plaats de vraag of uitgevers
alle boeken zullen herdrukken (dat lijkt onwaarschijnlijk). In de tweede
plaats zullen de bibliotheken afwegen hoe ze hun collectie zullen aanpassen. Mogelijk keren bepaalde titels niet meer terug in de collectie. De
feitelijke kosten zullen in dit scenario dan ook waarschijnlijk lager uitvallen dan hiervoor is geraamd;
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c. ten slotte is het in beginsel mogelijk dat de bibliotheken alles onmiddellijk vervangen. Dat leidt evenals bij de scholen tot aanzienlijke
meerkosten, die de bibliotheken zonder aanvullende financiering
waarschijnlijk niet kunnen dragen.
De openbare bibliotheken geven zelf aan dat zij in reactie op een spellingswijziging naslagwerken die specifiek gericht zijn op de Nederlandse
taal (woordenboeken, grammaticaboeken etcetera) vervroegd zullen vervangen. Deze werken moeten op grond van het gangbare beleid van
bibliotheken steeds in de laatste druk aanwezig zijn. Voor de overige boeken zullen waarschijnlijk pas herdrukken worden aangeschaft wanneer de
normale vervangingsperiode doorlopen is.
5.

Gevolgen van de spellingswijziging voor burgers, bedrijven en de overheid
zijn op de volgende marktsegmenten te verwachten:
- naslagwerken (waaronder de vervanging van 'het groene boekje');
- nieuwe spellingsprogramma's in tekstverwerkingspakketten;
- los drukwerk.
De indruk bestaat dat de consequenties voor deze groepen in het algemeen
weinig ingrijpend zullen zijn.

6.

Voor (educatieve) uitgevers spelen de volgende factoren een rol:
- allereerst is er het risico van voorraadverliezen door het noodgedwongen
vervroegd afschrijven van bepaalde voorraden. Dat kan zich vooral voordoen bij leerboeken en naslagwerken. Afhankelijk van de reactie van de
scholen en de keuze van het overgangstraject kunnen deze gevolgen worden beperkt. Overigens staan tegenover mogelijke kosten op dit punt ook
baten in de zin van extra verkopen (bijvoorbeeld van herziene
woordenboeken). De precieze gevolgen zijn afhankelijk van de samenstel~
ling van het aanbod van de uitgever;
- meerkosten van herdruk van bestaand materiaal. De kosten van een herdruk in gewijzigde spelling zullen altijd hoger zijn dan zonder
spellingswijziging. De uitgevers zullen afwegen welke titels zij in de
gewijzigde spe11ing zullen herdrukken. Voorstelbaar is dat hierover binnen het marktsegment afspraken tussen alle betrokkenen worden gemaakt;
- de vraag in hoeverre de meerkosten kunnen worden afgewenteld op de
consument en/of de financiers.

7.

Ten slotte kan nog worden gewezen op de financiële gevolgen van de spellingswijziging voor de overheid in de sfeer van de vennootschapsbelasting
en de omzetbelasting. De effecten op dit punt zijn binnen het kader van dit
onderzoek niet kwantitatief aan te. geven.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1 Aanleiding en probleemstelling
Het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie, een intergouvernementele
organisatie waarin Nederland en Vlaanderen samenwerken op het gebied van de
Nederlandse taal en letteren, heeft in 1990 een Spellingcommissie ingesteld. Deze
commissie heeft medio 1993 een vertrouwelijk rapport uitgebracht over de Nederlandse spelling. De commissie stelt hierin voor de spelling op enkele onderdelen
te wijzigen. Het gaat daarbij om:
de spelling van de bastaardwoorden (dit zijn enigszins vernederlandste woorden
van vreemde herkomst);
- een wijziging van de spelling van tussenklanken 'e' en 's' in samenstellingen;
- enkele aanpassingen in de spelling van trema, apostrof en liggend streepje.
Gelet op de veranderingsfrequentie van teksten op grond van deze aanpassingen
(te weten minder dan drie veranderingen per normaal bedrukte bladzijde) wordt de
spellingswijziging door de Nederlandse Taalunie als bescheiden gezien. 1
Ten behoeve van een principebesluit over het wijzigen van de officiële spelling
wil het comité beschikken over een indicatie van de financieel-economische effecten van de voorgenomen spellingaanpassing. Men wil vermijden dat er onverwachte claims komen van partijen die schade ondervinden van de gewijzigde spelling. Om deze reden heeft de Nederlandse Taalunie het Instituut voor Onderzoek
van Overheidsuitgaven (100) gevraagd een kortlopend onderzoek te verrichten
naar de aard en de omvang van deze effecten in Nederland en naar de economische partijen die bedoelde effecten ondervinden. 2 In ieder geval zullen in dit
onderzoek de effecten worden bezien voor:
- de uitgeverswereld (met name de educatieve uitgevers);
- de openbare bibliotheken;
- de overheid (Rijk en lokale overheden).

1

Zie 39e vergadering Comité van Ministers-Breda, 13 september 1993, blz. 2.

2

Een vergelijkbaar onderzoek voor Vlaanderen is uitgezet bij de Vrije Universiteit Brussel. Zie B.
Heyndels en J. Vuchelen, 1993, Financieel-economische ejjècten van een spellingaanpassing, Brussel,
Vrije Universiteit Brussel.
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De volgende onderzoeksvragen staan centraal:
welke partijen ondervinden financieel-economische effecten van een aanpassing
van de spelling zoals beoogd?
- welke effecten (kosten en baten) mogen in kwalîtatieve termen voor deze partijen worden verwacht? Welke gedragsreacties zijn grofweg te verwachten?
- wat zijn de effecten van specifiek beleid, bijvoorbeeld een gefaseerde invoering
van de spellingaanpassing?
- kan een kwantitatief beeld worden geschetst van de belangrijkste financiële effecten voor tenminste de overheid en, voor zover mogelijk, de uitgeverswereld
en de openbare bibliotheken?

2 Onderzoeksaanpak en -methode
Het onderzoek poogt, binnen de daartoe beschikbare tijd van enkele weken, een
redelijk betrouwbare indicatie te geven van de te verwachten financieel-economische effecten van een spellingaanpassing en hoe deze door specifiek beleid
kunnen worden beperkt. 3 Met nadruk zij opgemerkt dat het onderzoek een beperkte opzet kent. Het beoogt niet meer dan een indicatie te geven van de vraag of de
kosten of baten voor bepaalde groepen hoog of laag moeten worden ingeschat en
in welke orde van grootte deze bedragen liggen.
In algemene termen geldt dat de financieel-economische effecten van een spellingaanpassing bij de verschillende partijen afhankelijk zullen zijn van:
de mate van ingrijpendheid van de spellingaanpassing;
- de aard van het medium dat door de spellingswijziging wordt getroffen;
- de gedragsreacties van de verschillende partijen;
- een eventuele fasering van de spellingaanpassing (spreiding in de tijd door middel van een vroegtijdige aankondiging) als onderdeel van specifiek bele.id.
De beantwoording van de onderzoeksvragen heeft langs de volgende lijnen plaats~
gevonden. Allereerst is inventariserend en op kwalitatieve wijze in kaart gebracht
welke economische groepen welke effecten ondervinden van een beperkte wijziging van de spelling zoals voorgesteld. Vervolgens is nagegaan welke gedragsreacties bij de te onderscheiden consumenten en producenten mogelijkerwijs kunnen worden verwacht. Daarbij is het van belang te weten welke media (bijvoorbeeld naslagwerken, leerboeken, kranten, reclameborden en logo's) vooral door de
spellingswijziging worden getroffen en door welke factoren de keuze tot aanpassing van het medium aan de gewijzigde spelling wordt benvloed. Kosten vanuit
één perspectief zijn baten vanuit een ander. Zo staan bijvoorbeeld tegenover de extra kosten voor uitgevers als gevolg van onverkochte voorraden extra baten voor
de drukkers van in de nieuwe spelling te drukken werken. Door de relevante 'be-

3

Het onderzoek startte begin november 1993.
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drijfskolom' te beschouwen kunnen deze zaken zichtbaar worden gemaakt. Een
dergelijke aanpak stelt ook in staat om de partijen die de belangrijkste gevolgen
van de spellingswijziging ondervinden te lokaliseren. Voor het in kaart brengen
van de gedragsreacties van deze partijen is een beperkt aantal telefonische en mondelinge interviews gehouden met enkele partijen die effecten van de spellingswijziging ondervinden (zie Bijlage). Het ging er hierbij vooral om het spectrum
van mogelijke reacties in beeld te krijgen en minder om een representatief beeld te
verkrijgen, voor zover dat al mogelijk is gegeven de vele onzekerheden.
Vervolgens is getracht een zo goed mogelijke empirische invulling te geven aan
de gevolgen voor de belangrijkste partijen, rekening houdend met de genventariseerde mogelijke gedragsreacties. Bij het in kaart brengen hiervan zijn de effecten
van verschillende mogelijk reacties bezien en zichtbaar gemaakt.
Een bijzonder punt van aandacht in het onderzoek vormen de effecten in de
sfeer van het onderwijs. Hier doen zich nadrukkelijk extra kosten voor in de vorm
van leerboeken (met name voor het basisonderwijs), schoolbibliotheek en eventueel nascholing van leerkrachten. Daar staan mogelijke baten tegenover in de zin
dat leerlingen wellicht makkelijker leren schrijven, minder zittenblijven enzovoorts.
De consumenten vormen feitelijk het aangrijpingspunt van de gevolgen van een
spellingswijziging. Dit uit zich in gedragsreacties die zich vertalen in reacties van
producentenzijde. Tegelijkertijd zullen de producenten proberen om de reacties
van de consumenten zoveel mogelijk te sturen om daarmee de kosten van de
aanpassing ten minste te minimaliseren. Niet ondenkbaar is zelfs dat bepaalde
producenten en consumenten gemeenschappelijk zullen optrekken tegen derden.
Te denken valt aan samenwerking tussen educatieve uitgeverijen en het onderwijs
om de kosten van de spellingswijziging bij de overheid te verhalen.

3 Leeswijzer
Het vervolg van deze rapportage ziet er als volgt uit. In paragraaf 2 worden voor
het medium boeken de financieel-economische gevolgen voor de verschillende
partijen in kaart gebracht. Paragraaf 3 geeft een beeld van de effecten van een spellingaanpassing op het terrein van het drukwerk. De overige effecten die kunnen
uitgaan van een spellingaanpassing worden beschreven in paragraaf 4. Vervolgens
zijn in paragraaf 5 de invoeringsmodaliteiten in kaart gebracht. Ten slotte worden
in paragraaf 6 enkele conclusies geformuleerd. Daarbij zullen onder andere de mogelijke reacties in onderlinge samenhang worden bezien.
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Boeken

1 Inleiding
De spellingswijziging heeft onder andere gevolgen voor het medium 'boeken'.
Deze gevolgen zullen verschillen, afhankelijk van het type boek. Zo zullen de gevolgen voor bestaande taalmethodeboeken waarschijnlijk anders zijn dan die voor
bestaande romans voor volwassenen, omdat niet alleen de spelling maar ook de inhoud van het gedrukte wijzigt. Voorts zullen de gevolgen voor bestaande boeken
anders zijn dan die voor nieuwe nog te schrijven titels. In het laatste geval hoeft
de spellingswijziging niet tot meerkosten te leiden, anders dan wellicht het zich eigen maken van de nieuwe spelling door de auteur(s). Bij een herdruk zal het hele
drukwerk (films, offset-platen etcetera) moeten worden aangepast en kunnen de
kosten per definitie over een kleinere oplage worden uitgesmeerd dan bij een volledig nieuwe titel. Ook zullen de gevolgen verschillen afhankelijk van de doelgroep
van de boeken (kinderen die nog een woordbeeld moeten aanleren versus meer ervaren taalgebruikers).
In de bedrijfskolom voor boeken neemt de uitgever een centrale positie in. Daarnaast kunnen de volgende partijen worden onderscheiden:
- auteurs;
- technische toeleveringsbedrijven (zetters, drukkers en binders);
- distributiekanalen (centraal boekenhuis, grossiers, eigen distributie);
- boekhandel;
- consumenten (in casu individuen, bibliotheken, scholen, overheid, instituten en
bedrijven).
Op hoofdlijnen is de algemene gang van zaken als volgt. De auteur schrijft - al of
niet op verzoek van de uitgever~ een manuscript. De uitgever laat er (onder meer
door zetter, drukker en binder) een boek van maken (hij is de producent) en de
boekverkoper (detai11ist) verkoopt het vervolgens aan de consument.
De Nederlandse uitgever distribueert zijn boeken globaal via de volgende afzetkanalen:
- rechtstreeks naar de boekhandel, dat wil zeggen zonder tussenkomst van een distribuant;
- door tussenkomst van een grossier naar de boekhandel (of andere winkels);
- rechtstreekse levering pan consumenten.
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Het aanbod van boeken in Nederland kan worden ingedeeld in vier hoofdgroepen:
- educatieve boeken (onder andere voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en
beroepsonderwijs);
- wetenschappelijke boeken (waaronder studieboeken, handboeken, vakliteratuur
in boekvonn);
- algemene boeken (fiction en non-fiction);
- naslagwerken (zoals encyclopedieën, woordenboeken en atlassen).
Een overzicht van de verkoop van de onderscheiden categorieën boeken wordt gegeven in tabel 2.1.

Tabel 2.1: Verkoop van boeken, 1991
Aantallen
(mln.)

Bedragen
(mln. gld.)

Gemiddeld per
boek (gld.)

Educatieve boeken
Wetenschappelijke boeken
Algemene boeken
Naslagwerken

20,6
6,7
32,1
22,1

329,3
304,7
542,3
684,3

17
31

Totaal

81,5

1.860,6

23

16

45

Bron: CBS, 1993, Uitgeverijen 1991, Voorburg.

Uit de tabel komt naar voren dat bijna veertig procent van het aantal verkochte
boeken in Nederland betrekking heeft op algemene boeken (fiction plus non-fiction). Educatieve boeken en naslagwerken (woordenboeken, atlassen, encyclopedieën enzovoorts) betreffen ieder ruim een kwart van de verkopen. Wetenschappelijke boeken nemen in aantallen verkochte exemplaren slechts een bescheiden
positie in. De gemiddelde prijs van deze categorie boeken ligt echter ruim boven
die van de andere categorieën, gevolgd door naslagwerken. Educatieve en algemene boeken zijn relatief goedkoop. 4 Hierdoor is het aandeel van beide categorieën in de totale omzet geringer dan in het totaal aantal verkochte boeken.
Financiële consequenties van een spellingswijziging kunnen met name worden
verwacht in de categorie educatieve böeken. 5 Hieronder vallen de school- en studieboeken die in het onderwijs worden gebruikt. Voor de categorie wetenschappelijke boeken zijn de verwachtingen over de gevolgen van een spellingswijziging, gegeven het karakter van de wijziging, minder ingrijpend. De

4

Verantwoordelijk voor de relatief lage prijs van educatieve boeken zijn de boeken voor het basisonderwijs. In de CBS-enquête zijn tevens meegenomen zogenoemde verbruiksboeken in het
basisonderwijs. De voorhanden cijfers laten niet toe om hiervoor te corrigeren.
5
Zie ook F. Krens, 1988, Nota omtrent financiële implicaties van een spellingwijziging (niet gepubliceerd).
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achtergrond hiervan moet worden gezocht in het sterkere accent dat bij deze categorie valt op de inhoud. Een uitzondering hierop vormen wellicht de
wetenschappelijke werken die specifiek op de Nederlandse taal zijn gericht
(bijvoorbeeld boeken over neerlandistiek). Ten slotte kunnen in de categorie
naslagwerken met name voor woordenboeken en andere naslagwerken over de Nederlandse taal de gevolgen van een spellingswijziging aanzienlijk zijn. Hier
verandert immers niet alleen de spelling, maar ook de opbouw van de boeken. Van
deze categorie boeken werden in 1991 ongeveer 3,7 miljoen exemplaren verkocht
tegen een gemiddelde prijs van ruim 23 gulden per stuk. 6
Op grond van de ingrijpendheid van de te verwachten (kwantitatieve) gevolgen
van een spellingswijziging zal hierna het accent vallen op de categorie educatieve
boeken, alsmede de woordenboeken en andere naslagwerken over de Nederlandse
taal. Voor de overige boeken geldt dat bij herdruk of een nieuwe oplage moet worden afgewogen in welke spelling dat zal gebeuren. Daarbij doet zich de vraag voor
in hoeverre het acceptabel is dat 'x' jaar na de spellingswijziging nog boeken
verschijnen in de oude spelling. Dit geldt voor wetenschappelijke werken, maar
ook voor bijvoorbeeld de herdruk van romans.

2 Educatieve boeken en naslagwerken
Als aangrijpingspunt van een spellingswijziging dienen allereerst de gedragsveranderingen aan de kant van de afnemers van boeken (consumenten) te worden
beschouwd. Als belangrijke afnemers van educatieve boeken kunnen worden genoemd:
- scholen;
bibliotheken;
- individuele consumenten.
Deze drie categorieën consumenten namen in 1991 ruim 20 miljoen educatieve
boeken af, zoals blijkt uit tabel 2.2. Ruim de helft van de verkochte boeken in
1991 betreft boeken voor het basisonderwijs .. Eerder is aangegeven dat dit onder
andere wordt veroorzaakt door het meetellen van verbruiksboeken. De verkopen
van boeken voor voortgezet en overig onderwijs zijn gering, maar kennen wel een
hogere omzet.

6

De prijs betreft de bruto-winkelwaarde, hetgeen overee.n komt met de verkoopprijs aan consumenten
exclusief BTW. Sa mengenomen zijn: encyclopedieën, woordenboeken en taalgidsen. Zie Centraal Bureau voor de Stati stiek, 1993, Uitgeverijen 1991, Voorburg, blz. 8 en 9.
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Tabel 2.2: Onderverdeling van educatieve boeken, 1991
Aantallen
(mln.)

Bedragen
(mln. gld.)

Gemiddeld per
boek (gld.)

Basisonderwijs
Voortgezet onderwijs
Overig onderwijs

11,3
6,6
2,7

80,7
139,3
109,3

7
21
40

Totaal

20,6

329,3

16

Bron: CBS, 1993, Uitgeverijen 1991, Voorburg.

Of en hoe de onderscheiden groepen afnemers hun vraag naar educatieve boeken
zullen wijzigen is volgens de standaard micro-economische theorie van het consumentengedrag in het algemeen afhankelijk van:
- de prijs van het boek in kwestie;
de prijs van andere goederen (waaronder die van substituten);
- het inkomen/budget van de vrager;
- achtergrondkenmerken van de vrager.
Bovengenoemde aspecten zullen worden betrokken bij de navolgende beschouwing over de gedragsreacties van de drie categorieën consumenten.

2.1 Scholen
Scholen vormen een belangrijke afnemer van educatieve boeken in Nederland. Dat
geldt in het bijzonder voor de basisscholen. Het zijn immers niet de leerlingen of
hun ouders die de boeken aanschaffen, maar de scholen zelf.
Het totaal aantal scholen voor basisonderwijs in Nederland is ongeveer 8.300. 7
Op deze scholen zijn bijna 1,5 miljoen leerlingen ingeschreven. Naar schatting zal
70 procent van dit aantal in groep drie of hoger zitten (ruim 1 miljoen leerlingen).
Dit zijn tevens de groepen die geconfronteerd worden met de gewijzigde spelling
in het betreffende taalonderwijs. Gezien de richting van de beoogde spellingswijziging mag worden aangenomen dat de gevolgen het grootst zullen zijn in
de hogere groepen (groep vijf tot en met acht) van de basisscholen. Het gaat in dat
geval om circa 750.000 leerlingen. Het totaal aantal onderwijzend personeel is
ruim 73 duizend (FfE's). Hiervan zal naar schatting 75 procent aan de groepen
drie tot en met acht zijn verbonden. Het gaat dan om ongeveer 55 duizend leerkrachten (FfE's). In de hogere groepen (vijf tot en met acht) zullen naar schatting
ruim 36 duizend leerkrachten (FfE's) werkzaam zijn.

7

Inclusief s.c holen voor (voortgezet) speciaal onderwijs is dat circa 8.400. Zie Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen, 1993, Financiële Kerncijfers 0. en W. 1994, Zoetermeer.
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De vraag is welke acties basisscholen gaan ondernemen om het onderwijsmateriaal aan te passen aan de gewijzigde spelling. De gedragsgevolgen van een
spellingswijziging hangen in de eerste plaats mede samen met de gedragsreactie
van de financiers van deze scholen. Van belang is daarom of het ministerie van
OenW de scholen wel of geen extra financiële middelen beschikbaar stelt om aan
de gewijzigde spelling tegemoet te komen. Op voorhand lijkt de neiging van die
kant niet erg groot om extra middelen ter beschikking te stellen in verband met de
spellingswijziging. Natuurlijk is het ook mogelijk dat het departement een meer
principiële opstelling zal kiezen in die zin dat als wordt gekozen voor een spellingswijziging het departement vindt dat het de nieuwe spelling ook maximaal
moet ondersteunen (voorbeeldfunctie). Uiteindelijk gaat het hierbij om een kostenbatenafweging. Daarbij speelt ook een rol dat een beperkte wijziging naar
verhouding meer kost dan een wat omvangrijkere wijziging van de spelling.
Thans zit binnen het materiële budget dat de scholen ter beschikking wordt gesteld een normatieve ruimte voor de aanschaf van lesmaterialen. Daarbij is
verondersteld dat een bepaalde leermethode in een periode van bijvoorbeeld tien
jaar wordt afgeschreven. 8 De materiële bekostiging laat scholen de ruimte om binnen het beschikbare budget een andere prioritering te leggen bij de aanschaf van
nieuw lesmateriaal. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat een school in reactie op de
spellingswijziging (en bij geen uitbreiding van rijks- of gemeentewege van het materiële budget) besluit om een aan de spellingswijziging aangepaste nieuwe
taalmethode vervroegd aan te schaffen en daarvoor de aanschaf van een methode
op een ander terrein, bijvoorbeeld geschiedenis, uit te stellen.
Voor een inschatting van het gedrag van scholen is tevens van belang of er
alternatieven voorhanden zijn waarnaar kan worden uitgeweken. Op korte termijn
zouden die wellicht gevonden kunnen worden in het niet aanpassen van de taal- of
een andere methode en daarmee tijdelijk een verkeerd woordbeeld op de koop toe
te nemen. Er zou dan bijvoorbeeld kunnen worden volstaan met de aanschaf van
een supplement op de taalmethodiek ten behoeve van de leerkracht. Dat zou kunnen worden onderbouwd vanuit de redenering dat kinderen ook thans worden
geconfronteerd met meerdere spellingswijzen. Bovendien zal dit niet anders zijn
bij een gedeeltelijk doorgevoerde wijziging bij de voorhanden leermethoden die alleen betrekking heeft op de vervroegde vervanging van de taalmethode. Ook dan
zullen kinderen tijdelijk geconfronteerd worden met meerdere spellingswijzen/woordbeelden.
Op langere termijn lijkt er voor de scholen geen ander alternatief te zijn dan
voor alle relevante media over te gaan op de nieuwe spelling. Uiteindelijk zal alles
moeten worden vervangen. De vraag is alleen hoe snel dat moet/zal gebeuren. Kan
dit plaatsvinden binnen de normale afschrijvingsprocedure die bij de bepaling van

8

Voor verschillende leermethoden worden verschillende afschrijvingstermijnen gehanteerd. Zie
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1993, Vaststelling van de programma's van eisen voor het
basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs voor het Jaar 1994, Uitleg, Gele Katern 1993, nrs.
23 en 24, Zoetermeer.
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het materiële budget wordt gehanteerd?
Behalve de budgettaire ruimte van de scholen zal bij de te kiezen optie de prijsstelling van betekenis zijn. De kosten van een herdruk in gewijzigde spe11ing
zullen altijd hoger zijn dan zonder spellingswijziging. Dat betekent een stimulans
voor de scholen om een geheel nieuwe methode te kiezen. De vraag is in hoeverre
de kostenstijging door uitgevers zal (kunnen) worden doorgegeven aan de
consumenten. Een aspect dat hierbij speelt is in hoeverre de overheid de scholen
bij de spellingswijziging kan verplichten behalve de nieuwe spelling te doceren
ook al het lesmateriaal (eventueel binnen een bepaalde periode) te vervangen. Navraag bij het ministerie van OenW leerde dat dit niet het geval was. De scholen
zijn vrij in de keuze van het onderwijsmateriaal.
Aan de producentenzijde zullen de educatieve uitgevers anticiperen op mogelijke gedragsreacties van de scholen. Er zal waarschijnlijk sprake zijn van enige
wisselwerking tussen educatieve uitgevers (bijvoorbeeld via de Groep Educatieve
Uitgeverijen (GEU)) en de scho)en. 9 Door deze relaties heen speelt verder het probleem voor de uitgevers en de boekhandel van mogelijke voorraadverliezen
doordat educatieve boeken in de oude spelling onverkoopbaar worden als gevolg
van een mogelijke kopersstaking ten aanzien van bepaalde produkten aan consumentenzijde en de budgettaire ruimte bij de scholen. Ook hangen de effecten aan
de producentenzijde af van eventuele prijs- of andere afspraken tussen de producenten onderling. Denkbaar is bijvoorbeeld de onderlinge afspraak om de herdruk
van het bestaande boekenassortiment bij alle uitgeverijen niet of slechts gedeeltelijk in de nieuwe spe1Jing op de markt te brengen in verband met het daaraan
verbonden kostenaspect. Een en ander zal mede afhangen van de te verwachten
gedragsreacties van de consumenten.

Gedragsreacties
Aan enkele basisscholen is ten behoeve van dit onderzoek de vraag voorgelegd
welke consequenties een beperkte spellingswijziging kan hebben wanneer de rijksoverheid wel èn wanneer deze niet de spellingswijziging financieel ondersteunt. 10
In het algemeen kan worden vastgesteld dat de aandacht van de scholen primair
uitgaat naar de taalmethodeboeken. Dit zijn de leerboeken waar spelling als onderwerp een zelfstandige plaats inneemt en die vanaf groep 3 worden gebruikt.
Daarbij is het gangbaar dat iedere leerling een eigen boek tot zijn of haar beschikking heeft plus één of meerdere werkschriften, afhankelijk van de methode. Het
totaal aantal taalmethodeboeken kan voor een gemiddelde basisschool oplopen tot
circa 200 (exclusief bijbehorend materiaal). In aansluiting hierop zullen waarschijnlijk ook de leesboeken (in ieder geval de klassikaal gehanteerde leesboeken)

9

De uitgeverijen van educatieve uitgaven zijn verenigd in de Groep Educatieve Uitgeverijen, die deel
uitmaakt van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond. Zij hebben aangegeven dat dit zeker het geval
zal zijn.
10

De aard van de spellingswijziging is in de interviews steeds toegelicht.
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vervangen moeten worden. Ten slotte komen de schoolbibliotheek en andere
leerboeken in aanmerking voor een grondige vernieuwing. 11 De prioriteit hiervan
ligt in het algemeen lager, mede omdat de basisscholen op voorhand verwachten
niet financieel gecompenseerd te worden. Een principieel standpunt zou betekenen
dat alle op de basisschool gehanteerde boeken in de juiste spelling zijn geschreven, gezien het belang van een juist woordbeeld bij de leerlingen.
Het voorgaande samenvattende zijn als de meest waarschijnlijke gedragsreacties
van de scholen denkbaar:
- alle taalmethodeboeken worden in één keer vervangen (door een herdruk met de
gewijzigde spellingsmethode en/of een geheel nieuwe methode) en uitstel van
vervanging van andere methoden;
- een tijdelijke oplossing in de vorm van een supplement (met de gewijzigde spellingsmethode) bij de taalmethodeboeken van het onderwijzend personeel en aan12
schaf van boeken in de nieuwe spelling bij de reguliere vervanging.
In het eerste geval zou het gaan om de vervanging van een taalmethodeboek plus
één of meer werkboeken per leerling vanaf groep drie. Op basis van gegevens van
de educatieve uitgeverijen Zwijsen en Malmberg moeten de meerkosten van het in
één keer vervangen van deze boeken worden geraamd op 50 à 75 miljoen gulden
voor het basisonderwijs in Nederland. 13 In het geval van een herdruk zullen de
meerkosten waarschijnlijk nog hoger uitvallen (zie paragraaf 2.3). Zoals eerder is
aangegeven zouden de kosten (gedeeltelijk) kunnen worden opgevangen door het
later dan gepland aanschaffen van andere boeken.
Wat betreft het tweede geschetste alternatief zou een supplement bij de taalmethodeboeken (als bijlage bij het oude boek) voor uitsluitend de leerkrachten als
een praktische (maar wel tijdelijke) oplossing gevonden kunnen worden. Het zou
dan gaan om een supplement voor ongeveer 55.000 leerkrachten (FfE's) indien
vanaf groep drie een supplement nodig is en een supplement voor ruim 36.000
leerkrachten (FTE's) voor groep vijf tot en met acht. De kosten voor alle basisscholen van een supplement voor één taalmethode worden geraamd op ongeveer
0,8 miljoen gulden. 14 Vervolgens hangt het van de wijze van reguliere vervanging

11

Een gemiddelde basisschool kent behalve de taalmethode nog zes à zeven andere leermethoden met
bijbehorende materialen.
12

Voorbij wordt gegaan aan twee andere mogelijke opties, te weten: (a) principieel alle boeken vervangen en dus ook de niet-taalmethodeboeken en (b) een hogere bijdrage vragen van de ouders ten behoeve
van d.e actualisering van het lesmateriaal.
13

Een basisschool betaalt nu afhankelijk van de methode gemiddeld ruim 2.000 gulden voor de aanschaf van een taalmethode voor één groep (informatie uitgeverij Malmberg). Zou voor alle groepen in
één keer de taalmethode boeken worden vervangen dan zou dit 12.000 à 18.000 gulden kosten. Uitgaande van circa 8.300 basisscholen in Nederland zou dit neerkomen op een bedrag van 100 à 150 miljoen
gulden. Rekening houdende met afschrijvingen bedragen de meerkosten in dit scenario circa 50 tot 75
miljoen gulden. Hierbij is afgezien van eventuele meerkosten van herdruk.
14

Dit cijfer is gebaseerd op een raming van uitgeverij Zwijsen.
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af in hoeverre zich daarnaast nog verdere meerkosten zullen voordoen. Zoals hiervóór gemeld is dat onder andere het geval bij een herdruk (zie 2.3).
Ten slotte gaat het bij de basisscholen om de vervanging van specifieke naslagwerken zoals woordenboeken. Deze worden in veel basisscholen gebruikt in de
groepen zeven en acht. Met de onmiddellijke vervanging hiervan is grofweg
400.000 gulden gemoeid. 15
De baten van de spellingswijziging voor het basisonderwijs laten zich moeilijk in
kwantitatieve termen uitdrukken. Het gaat daarbij met name om het didactische belang dat wordt gehecht aan een goed woordbeeld in een zo vroeg mogelijk
stadium. Zoals eerder in dit verslag is aangegeven zullen deze baten bij de te verwachten reacties van scholen maar zeer gedeeltelijk kunnen materialiseren zolang
bij de andere vakken de oude methoden in de ongewijzigde spelling gedurende
een kortere of langere tijd gehandhaafd blijven. Hetzelfde geldt voor de andere media waarmee de leerlingen worden geconfronteerd. Onduidelijkheid bestaat ook
voor het effect op het aanleren van de taal.
De mogelijke gedragsreacties van de scholen hebben verschillende gevolgen voor
hun aankoopgedrag. Allereerst is een kopersstaking mogelijk voor een bepaald
segment boeken. Dat betekent dat scholen bepaalde aankopen zullen uitstellen in
afwachting van de gewijzigde spelling. De omvang van de kopersstaking hangt
mede af van de invoering en aankondiging van de spellingswijziging. Bij een verschuiving in de prioriteit ten gunste van de taalmethode zal er voor de meeste
scholen sprake zijn van een vervroegde afschrijving van deze methode en van uitstel van de aankopen van andere methoden. Ten slotte zijn er de meerkosten van
de nieuwe aanschaffing voor zover het herdrukken betreft. Nieuw op de markt gebrachte methoden zullen vanuit economisch perspectief voor scholen al snel
financieel aantrekkelijk kunnen zijn.
Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat rekening moet worden gehouden met reacties
van de besturen van basisscholen in de vorm van claims op het terrein van de
leermiddelen in de richting van het ministerie van Oen W. Het argument zal dan
zijn: 'de overheid komt met een nieuwe spelling dus moeten wij vanuit onze
verantwoordelijkheid voor goed (taal)onderwijs in de gelegenheid worden gesteld
om de juiste leermiddelen aan te schaffen'. Het is de vraag in hoeverre de begroting van het ministerie van OenW ruimte laat voor extra financiële inspanningen.
Ten slotte kan nog worden gewezen op het gebruik van software-pakketten in het
taalonderwijs. Ook deze zouden aan de nie.uwe spe11ing moeten worden aangepast.
Gegevens op dit punt ontbreken.

15
Hierbij is uitgegaan van circa 350.000 leerlingen in de beide hoogste groepen van het basisonderwijs
en een gemiddelde prijs van 23 gulden per woordenboek. Die prijs betreft het gemiddelde van de prijs
van alle woordenboeken (inclusief taalgidsen) in Nederland. Aangenomen is voorts dat de helft van de
woordenboeken reeds afgeschreven was.
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Het niet-basisonderwijs
Het lijkt waarschijnlijk dat ook in het niet-basisonderwijs leerboeken uiteindelijk
vervangen zullen worden door hetzij herdrukken in de gewijzigde spelling, hetzij
nieuwe uitgaven. De kosten hiervan komen grotendeels voor rekening van de ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs c.q. de studerenden in het overige
onderwijs. Het is in het algemeen niet waarschijnlijk dat hier extra boeken worden
aangeschaft om de spellingswijziging toe te lichten. Wel zal ook hier een onbekende fractie nieuwe woordenboeken aanschaffen. De meerkosten zullen voor deze
groepen waarschijnlijk beperkt van omvang zijn.
Behalve de scholen zijn er nog twee andere groepen van consumenten voor educatieve boeken (incl. handboeken en naslagwerken), te weten bibliotheken en
individuele consumenten (burgers).

2.2 Bibliotheken
Nederland kent een omvangrijk en wijdvertakt stelsel van openbare bibliotheken.
Er zijn bijna 1.200 (vestigingen van) openbare bibliotheken. Zij vervul1en een
veelheid aan functies die meestal worden onderscheiden in een informatieve,
recreatieve, educatieve en culturele functie. 16 De belangrijkste uitingsvorm van
deze functies vormen de boeken. De totale collectie bestond in 1991 uit ruim 41
miljoen boeken. Het aantal uitleningen van boeken bedroeg bijna 170 miljoen. 17
Met betrekking tot de collectie Nederlandstalige werken kan duidelijk een
scheidslijn worden getrokken tussen de segmenten naslagwerken en overige werken. De gevolgen van een spellingswijziging zullen zich in het bijzonder voordoen
bij de eerste categorie. Bij naslagwerken zijn met name relevant de werken die specifiek gericht zijn op de Nederlandse taal zelf. Het gaat daarbij vooral om
woordenboeken Nederlands (inclusief woordenboeken Nederlands-Engels enzovoorts), grammaticaboeken en studieboeken over de Nederlandse taal. Hiernaast
kunnen encyclopedieën worden genoemd, waarbij met name de delen met ingang
'c' zu11en veranderen. In een gemiddelde openbare bibliotheek behoort circa één
procent van de collectie tot de categorie naslagwerken en handboeken. Dat komt
voor alle openbare bibliotheken samen neer op ongeveer 0,5 miljoen boeken. 18

16

Zie R. Onverzaagt en P.H.J. Vrancken, 1989, Bibliotheekfuncries gemeten, Den Haag, Rabin.

17

Centraal Bureau voor de Statistiek, 1993, Statistiek van de openbare biblîotheken 1991, Voorburg,
blz. 19.
18

Centraal Bureau voor de Statistiek, 1993, Statistiek van de openbare bibliotheken 1991, Voorburg,
blz. 19.
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Gedragsreacties
Via een telefonische enquête onder openbare bibliotheken in een vijftal gemeenten
zijn de mogelijke gedragsreacties gepeild. Voor een belangrijk deel verkeren
bibliotheken in dezelfde positie als scholen. Hun mogelijkheden zijn afuankelijk
van de budgettaire ruimte die de overheid hen biedt. Ook de voorhanden handelingsalternatieven zijn vergelijkbaar met die van scholen.
De openbare bibliotheken zijn wat de bekostiging betreft voor het grootste deel
afuankelijk van overheidssubsidies. Sinds 1989 gebeurt dat via het provincie- en
gemeentefonds. In 1990 ontvingen de openbare bibliotheken in totaal aan subsidies en bijdragen 587 miljoen gulden. Van gemeenten ontvingen zij 509 miljoen
gulden en van provincies 68 miljoen gulden (van overige partijen circa 10 miljoen
gulden). 19 Binnen het beschikbare budget beschikken de bibliotheken over bestedingsvrijheid en kunnen zij een, per bibliotheek verschillend, beperkt deel van hun
budget overhevelen naar een volgend jaar. 20
Uit de interviews komt naar voren dat bibliotheken waarschijnlijk een 'volgend' beleid zullen hebben. Dat wil zeggen dat zij zonder extra budgettaire
middelen zullen afwachten welke werken in een gewijzigde herdruk door de uitgevers op de markt worden gebracht, waarna de bibliotheken nader zullen bezien
welke boeken (vervroegd) vervangen zullen worden. Wel heeft de (vervroegde)
vervanging van naslagwerken met betrekking tot de Nederlandse taal volgens de
ondervraagde bibliotheken absoluut voorrang. Dergelijke werken moeten op grond
van het gangbare beleid van bibliotheken steeds in de laatste druk aanwezig zijn.
Wanneer uitgevers met herdrukken van deze werken op de markt komen, dan zullen deze zo snel mogelijk door bibliotheken worden aangeschaft. Het gaat daarbij
vooral om woordenboeken, grammaticaboeken en studieboeken over de Nederlandse taal.
Wat betreft de vervangingsperiode van naslagwerken kan geen algemeen beeld
worden gegeven. Deze hangt sterk samen met de mate van inhoudelijke veroudering van het naslagwerk zelf. Zonder additionele financiële middelen betekent dit
dat andere delen van de collectie minder snel moeten worden afgeschreven en/of
minder nieuwe boeken moeten worden aangeschaft. De meerkosten van het vervroegd aanschaffen van de naslagwerken kunnen worden geschat op bijna 6
miljoen gulden. 21 Dit komt overeen met circa 1 procent van het budget van deze
groep van bibliotheken.
Herdrukken van romans (inclusief jeugdboeken) zullen bij het ontbreken van
aanvullende financiering pas worden aangeschaft wanneer de normale vervan-

19

Telefonische informatie van het Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum (NBLC). Het betreft
hier de meest recente beschikbare gegevens.
20

Een en ander is afhankelijk van de subsidie-relatie tussen overheid (provincie en gemeente) en de bibliotheek.

21

Hierbij is uitgegaan van 0,5 miljoen relevante naslagwerken, een gemiddelde prijs van 23 gulden en
de veronderstelling dat gemiddeld de helft van de boeken is afgeschreven.
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gingsperiode doorlopen is. Gemiddeld worden boeken na acht jaar vervangen (wegens schade door gebruik etcetera). Voor jeugdboeken moet rekening worden
gehouden met een kortere levensduur ( circa vier jaar). De kortere levensduur voor
jeugdboeken is in dit geval een bijkomend voordeel gezien het belang dat wordt
gehecht aan het sneller vervangen van jeugdboeken vanwege de didactische
betekenis van een goed woordbeeld voor jeugdige lezers. Het betekent echter niet
dat een apart beleid voor jeugdboeken waarschijnlijk is.
Ook voor de openbare bibliotheken geldt dat, atbankelijk van het beleid van
uitgevers met betrekking tot de herdruk van de overige boeken, indien zij deze bij
normale vervanging in de nieuwe spelling willen aanschaffen in de tijd gespreid
(circa acht jaar) op dit punt met meerkosten zullen worden geconfronteerd. De
meerkosten hiervan kunnen worden geschat op ongeveer 30 miljoen gulden. 22

2.3 Individuele consumenten
Voor individuele consumenten (inclusief bedrijven, overheid enzovoorts) kunnen
de gedragsreacties zeer wisselend zijn. Zij hebben in beginsel de mogelijkheid om
boeken in de oude spelling te blijven kopen. Hun voorkeuren zullen mede worden
bepaald door de prijs van een herdruk in de nieuwe spel1ing. Het lijkt overigens
niet erg realistisch om te veronderstellen dat bezitters van boeken in grote getale
hun oude boeken onmiddellijk zullen vervangen. Wel zal op het punt van de woordenboeken sprake kunnen zijn van een tijdelijke kopersstaking tussen de
aankondiging van de spellingswijziging en het be.s chikbaar komen van nieuwe naslagwerken. De verwachting is dat de financiële gevolgen voor deze groepen
beperkt zullen zijn. Er is door de vele onzekerheden afgezien van een precieze kosten berekening.

3 Uitgevers
Met de hiervóór geschetste gedragsreacties van scholen, bibliotheken en burgers
op de spellingswijziging worden de uitgevers van boeken geconfronteerd. In het
voorgaande is daar al het een en ander over opgemerkt. De gepercipieerde gevolgen zijn het grootst op het gebied van de educatieve boeken en dus voor de
educatieve uitgevers.

3.1 Educatieve uitgevers
De volgende globale noties zijn opgesteld aan de hand van gesprekken met vertegenwoordigers van de twee grootste educatieve uitgeverijen op het terrein van

22

Dit bedrag is als volgt berekend: ongeveer driekwart van de boeken in een openbare bibliotheek is in
de Nederlandse taal geschreven. De meerkosten van de herdruk per boek bedragen grofweg één gulden
(zie paragraaf 2.3).
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schoolboeken ten behoeve van het basisonderwijs, te weten Malmberg en Zwijsen.
De keuze waar - kort samengevat - educatieve uitgevers met betrekking tot bestaande taalmethodeboeken voor staan is het uitgeven van een herdruk die
aangepast is aan de gewijzigde spelling of het leveren van een supplement als bijlage bij taalboeken dan wel het op de markt brengen van een nieuwe taalmethode.
De uiteindelijke keuze is, zoals eerder is aangegeven, mede ingegeven door de
mogelijkheden en wensen van scholen en de reacties van andere uitgevers.
De voorraad schoolboeken beloopt bij educatieve uitgevers gemiddeld één
jaar. 23 Dat is wat hoger dan op andere segmenten van de boekenmarkt omdat het
'nee' verkopen aan scholen op grote bezwaren zou stuiten. Het voorraadverloop in
sector schoolboeken voor het basisonderwijs is globaal als volgt. Aan het begin
van een kalenderjaar is de jaarvoorraad maximaal. In de periode februari-juni worden de meeste schoolboeken verkocht aan de tussenhandel (de basisschool~
leveranciers, ongeveer tien in Nederland). Vervolgens nemen in de maanden juli,
augustus en september de basisscholen de schoolboeken af van de tussenhandel.
In verband met een tijdige planning van de voorraad en de ontwikkeling nieuwe
materialen dienen uitgevers bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium op de
hoogte te zijn van de officiële afkondiging van een gewijzigde spelling. De uitgevers geven aan dat zij idealiter minimaal één jaar van tevoren op de hoogte zouden
moeten zijn van de spellingaanpassing, gezien de benodigde tijd voor het
ontwikkelen van nieuw materiaal (bijvoorbeeld films en offset-platen) en overleg
met andere betrokkenen. Op deze wijze zou het voorraadverlies voor hen beperkt
kunnen blijven.
Herdruk
De meerkosten voor de herdruk van een in het basisonderwijs gebruikt taalmethodeboek worden geschat op circa 2.500 gulden (gegevens Zwijsen) per boektitel.2 4
Dit zijn kosten die met name voortvloeien uit het maken van een nieuwe (pagina)film en offset-plaat. Deze kosten gelden onafhankelijk van de omvang van de
oplage. Het gaat dus om vaste kosten. De meerkosten per hergedrukt boek worden
geschat op grofweg één gulden. Dit bedrag wordt hierna ook indicatief geacht
voor herdrukken van andere boeken.
Wanneer een educatieve uitgever de spellingswijziging direct moet invoeren in
het oude materiaal moet als extra kostenfactoren ook rekening worden gehouden
met voorraadverlies op oud materiaal en met extra personeelskosten (externe werkzaamheden die buiten een reguliere herdruk va11en). De eerder genoemde
meerkosten moeten dan met ongeveer de helft worden verhoogd.

23

Een nieuwe oplage of herdruk bestrijkt de verkopen voor twee jaar.

24

Malmberg komt tot een bedrag van 10.000 gulden per titel. Hierna wordt verder alleen van de goedkoopste optie (Zwijsen) uitgegaan. Onduidelijk is in hoeverre dat representatief is.
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Mochten de scholen massaal overgaan tot vervanging van de oude boeken, dan
zouden er tegenover de genoemde meerkosten uiteraard ook extra omzetten voor
de uitgevers staan. Gezien het bekostigingssysteem in het basisonderwijs (Londo)
dat voorziet in vervanging van de methoden eens in de tien jaar is het de vraag of
de uitgevers de meerkosten volledig zullen kunnen doorberekenen naar de scholen.
Behalve de taalmethodeboeken zijn er natuurlijk ook nog de andere schoolboeken
die op enig moment vervangen moeten worden. De vraag is ook hier hoe lang de
oude spelling gehanteerd kan blijven. De argumenten voor een snelle vervanging
(beter woordbeeld enzovoorts) gelden ook hier. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van tien jaar zijn hier de mogelijkheden van spreiding wellicht groter.
Combinatie van de eerder gepresenteerde CBS-gegevens (tabel 2.2) en de informatie van de uitgevers over de meerkosten per boek van grofweg één gulden
resulteert in een schatting van de meerkosten voor het basisonderwijs van ruim 11
miljoen gulden. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit zeer waarschijnlijk een
overschatting is omdat niet alle scholen, noch alle uitgevers alle methoden via een
herdruk zullen vervangen. Dit cijfer is exclusief schoolbibliotheken.
Ten slotte
Een cruciale variabele in de berekening van de financile gevolgen voor de uitgevers is de verwachting omtrent het beschikbaar zijn van extra middelen bij
scholen. Vanuit uitgeverszijde bekeken zou in het gunstigste geval een basisschool in één keer de taalmethodeboeken vervangen door een herdruk in de
gewijzigde spelling. Wanneer de meerkosten kunnen worden doorberekend in de
aanschafprijs zou dit extra omzetten voor uitgevers opleveren naast voorraadverliezen. Een kanttekening die hierbij kan worden geplaatst is als de aanschaf van een
nieuwe taalmethode ten koste gaat van de aanschaf van een nieuwe methode voor
andere vakken. Een en ander kan voor uitgevers afhankelijk van de samenstelling
van zijn fonds intertemporeel wisselend uitwerken.

3.2 Overige uitgevers
De consequenties voor deze groep uitgevers zitten op korte termijn vooral in de
sfeer van de naslagwerken. Enerzijds zal men hier worden geconfronteerd met een
kopersstaking. Deze zal echter waarschijnlijk meer dan gecompenseerd worden
door extra verkopen van woordenboeken met de nieuwe spelling. Een andere afweging voor deze uitgevers is welke bestaande boektitels in aanmerking komen om
in de herziene spelling te worden uitgegeven. Feitelijk betekent dit dat het bestaande assortiment zal worden opgeschoond. Slechtlopende titels zu11en eerder uit het
assortiment worden gehaald.
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Drukwerk

1 Inleiding
Voor het drukwerk zullen in het algemeen minder ingrijpende consequenties te
verwachten zijn dan voor boeken. Dit heeft vooral te maken met het karakter van
het drukwerk (geen blijvende functie) . Aan de andere kant kunnen de voorraden
drukwerk bij de consumenten uit een oogpunt van kostenoverwegingen groot zijn.
Uit CBS-statistieken is bekend dat er met dit drukwerk in 1991 bijna 250 miljoen
gulden was gemoeid. 25 Om een beeld te krijgen hoe met drukwerk zal worden omgegaan is onder andere navraag gedaan bij enkele gemeenten en departementen.

2 Overheidsdrukwerk
Een peiling onder enkele gemeenten en departementen met de vraag welke gevolgen van de beoogde spellingaanpassing voor het drukwerk worden verwacht, lijkt
aan te geven dat zich waarschijnlijk geen ingrijpende aanpassingen zullen voordoen. De indruk bestaat dat de oude voorraad drukwerk, briefpapier en dergelijke
normaal zal worden uitgeput. De kosten van de spellingswijziging zijn op dit punt
in die situatie dus minimaal. Wel kunnen bij de druk van een nieuwe voorraad extra kosten optreden. Deze houden dan verband met eenmalige additionele kosten,
vergelijkbaar met de extra kosten bij de herdruk van boeken (zie paragraaf 2). De
omvang van de hiermee gemoeide kosten is niet goed aan te geven, maar moet als
beperkt worden verondersteld.
Voorstelbaar is in theorie dat de overheid zich op het standpunt stelt dat met de
nieuwe spelling uit een oogpunt van voorbeeldfunctie alle en dus niet alleen de
nieuwe overheidsdocumenten moeten worden aangepast. Dan zijn de kosten uiteraard vele malen groter.

25

Bron: CBS, 1993, Uitge verijen 1991, Voorburg.
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3 Overig drukwerk
Hierbij gaat het om drukwerk dat onder meer door individuen, bedrijven en instellingen wordt verspreid. Op grond van het voorgaande mag geen ingrijpende
reactie op een beperkte spellingswijziging worden verwacht.
Kranten zullen normaal gesproken op korte termijn in de gewijzigde spelling
worden gepubliceerd. Voorraadproblemen doen zich hierbij niet voor en er hoeft
geen oud materiaal te worden vervangen. Meerkosten zijn hier derhalve nauwelijks aanwezig, anders dan de aanschaf van een nieuw spellingsprogramma, 'het
groene boekje' en dergelijke.
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Overige effecten

Spellingsprogramma's
Een algemeen effect van spellingswijzigingen dat vooral bij professioneel gebruik
van taal zal optreden is het aanpassen van spellingsprogramma's in tekstverwerkingspakketten. Dit effect zal optreden bij alle gebruikers van
tekstverwerkingspakketten.
In het algemeen kan worden vastgesteld dat het aanpassen van een spellingsprogramma voor tekstverwerkingspakketten voor een organisatie geen omvangrijke
financiële consequenties heeft. Software-fabrikanten leveren zogenoemde 'interim
releases'. Dit zijn enigszins gewijzigde versies van een bestaand tekstverwerkingspakket. Het gaat daarbij om correcties van foutjes in het programma, waaronder
tevens spellingfouten in het spellingsprogramma worden meegenomen. Zo brengt
WordPerfect gemiddeld tweemaal per jaar een 'interim release' uit en er mag van
worden uitgegaan dat bij het uitkomen van een nieuw 'groen boekje' met een beperkt aantal spellingaanpassingen de software-fabrikant dit automatisch meeneemt
in de eerstvolgende 'interim release'. Deze kan op aanvraag van de gebruiker worden geleverd. De kosten hiervan hangen af van het soort contract dat een
organisatie met de software-leverancier heeft. Voor individuele gebruikers van
tekstverwerkingspakketten is een bedrag van circa 75 gulden normaal. In het geval
dat een organisatie als vaste routine iedere 'interim release' aanvraagt, dan zal er
geen sprake zijn van meerkosten van een spellingswijziging. Wordt de gewijzigde
spelling door het software-bedrijf pas in een volgende 'upgrade' (bijvoorbeeld van
WP6.0 naar WP6.1) meegenomen dan kan de aanschafprijs (uitgaande van het
reeds in bezit hebben van een tekstverwerkingspakket) oplopen tot circa 300 gulden. Indien een gebruiker toch al van plan was een 'upgrade' aan te schaffen (met
naast de spe11ingswijziging ook andere wijzigingen) dan is er geen sprake van reële meerkosten. Samengevat zijn, uitgaande van het reeds in bezit zijn van een
tekstverwerkingspakket, de kosten voor een aangepast spellingsprogramma voor
gebruikers van beperkte omvang.
Naamsverandering van enkele departementen en organisaties
Wat de departementen betreft laat het zich aanzien dat bij de huidige departementale indeling de naam van enkele departementen als gevolg van de spellingaanpassing zal veranderen. Hierbij kan worden gedacht aan het ministerie van
Economische/Ekonomische Zaken en het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur/Kultuur. Hetzelfde geldt voor een aantal adviesorganen en waar111
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schijnlijk ook voor een aantal particuliere organisaties. In hoeverre dat tot meerkosten leidt is afhankelijk van de snelheid van aanpassing (wordt bijvoorbeeld de
voorraad drukwerk met de oude naam eerst opgebruikt of niet) en de ingrijpendheid van de aanpassing (op logo, lichtreclame enzovoorts). Een inschatting van
deze meerkosten is binnen het bestek van dit onderzoek niet te geven.
'Het groene boekje'
De Nederlandse Taalunie zal er op toezien dat op het moment van de spellingswijziging een nieuwe uitgave van 'het groene boekje' zal verschijnen (uitgever
SDU). Hierbij wordt ook gedacht aan een elektronische versie van 'het groene
boekje'. Beide uitgaven zu11en op normale wijze op de markt komen. Hier kan
enig voorraadverlies optreden (oude 'groene boekjes') en een versnelde afschrijving van het oude 'groene boekje, bij de gebruikers. Voorts zijn er de meerkosten
van de herdruk zelf. De kosten hiervan mogen niet worden overdreven, omdat ook
zonder spellingswijziging regelmatig herdrukken verschijnen.
Omroepen
Navraag bij het Nederlands Omroepbedrijf (NOB) leert dat het volgende scenario
in reactie op de spellingswijziging met betrekking tot de ondertiteling van films en
dergelijke het meest waarschijnlijk is. Allereerst moet een onderscheid worden gemaakt tussen bioscoopfilms die via televisie worden uitgezonden en speciaal voor
televisie geproduceerde films. In het eerste geval is de ondertiteling in de film zelf
aangebracht en dus geen geïsoleerd onderdeel van de film. Deze films zullen normaliter in dezelfde spelling worden uitgezonden als waadn zij zijn geproduceerd.
Anders is het met tv-produkties gesteld. Hierbij kan de ondertiteling wel als een
afzonderlijk onderdeel worden gezien. Een onderscheid dient te worden gemaakt
tussen oud en nieuw materiaal. Het is - mede door het sinds enkele jaren commercieel zijn van het NOB - niet waarschijnlijk dat alle oude tv-produkties met
ondertiteling in de oude spelling zullen worden gecorrigeerd aan de hand van de
spellingaanpassing. Een uitzondering wordt gemaakt voor oud materiaal dat als
herhaling wordt uitgezonden. Het is gebruikelijk dat de ondertiteling bij oude
films, als deze opnieuw worden uitgezonden, wordt doorgelopen op het hierin gehanteerde idioom. Dit betekent dat verouderd taalgebruik wordt aangepast aan het
hedendaagse taalgebruik. Het ligt voor de hand dat bij deze routine de spellingaanpassing wordt meegenomen, waardoor nauwelijks van meerkosten sprake
zal zijn. Voor nieuwe tv-produkties geldt dat in principe het gewijzigde groene
boekje zal worden gevolgd. De meerkosten hiervan zijn nihil.
Voorlichting
In het kader van voorlichting aan een zo breed mogelijk publiek kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan een postbus 51-spot. Navraag bij de Rijksvoorlichtingsdienst
leert dat de kósten van deze spotjes gemiddeld circa 70.000 gulden bedragen.
Nascholing
Het op de hoogte stellen/nascholen van onderwijzend personeel wordt door de
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scholen veelal niet als een probleem beschouwd. Gedacht wordt aan een bijeen~
komst in de vorm van een werkoverleg waar men redelijk snel op de hoogte kan
worden gebracht bijvoorbeeld door middel van een handleiding over de beoogde
spellingaanpassing (verondersteld dat het inderdaad om een beperkte aanpassing
gaat). Overigens is er ten behoeve van nascholing voor het zittende onderwijzend
personeel in het basisonderwijs al enige tijd ongeveer één procent van de loonsom
gebudgetteerd. 26 Bij het ministerie van OenW bestaan plannen om dit budget op te
voeren. De verwachting is dat de spellingswijziging in het algemene budget dat beschikbaar is voor nascholing wordt meegenomen en dus geen meerkosten met zich
zal meebrengen. Wat betreft het komende onderwijzend personeel zal de spell ingswijziging in de opleiding normaliter worden meegenomen. De meerkosten hiervan
zullen waarschijnlijk marginaal zijn.

26

Zie meer uitgebreid bijvoorbeeld R. Wittink, 1993, Nascholing in het reguliere onderwijs 1990/'91,
Supplement Sociaal-economische Maandstatistiek 1993, nr. 4, blz. 11-14.
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Invoeringsmodaliteiten

De invoering van een spellingswijziging brengt financieel-economische gevolgen
met zich mee. De omvang hiervan wordt mede bepaald door de invoeringswijze.
Een belangrijk element daarbij vormen het tijdstip van aankondiging en dat van de
officiële ingang van de nieuwe spelling. Het tijdvak tussen beide heet de overgangsperiode en stelt de verschillende betrokkenen in staat om zich op de verandering in te stellen.
Wat de (educatieve-)uitgeverswereld betreft kan in het algemeen worden vastgesteld dat een spellingswijziging één à twee jaar voorafgaand aan de datum van
ingang idealiter bekend moet zijn. Hiermee zouden de reguliere herdrukperioden
niet hoeven te worden doorbroken, zodat de meerkosten beperkt kunnen blijven.
Voor de consumenten geldt dat een vroegtijdige aankondiging voor hen alleen
maar voordelen biedt omdat zij hun gedrag tijdig kunnen aanpassen aan de nieuwe
situatie. Een langere periode stelt hen in staat om op een reguliere wijze de verschillende media af te schrijven. Bij een dergelijke tijdshorizon hoeft niet echt
gevreesd te worden voor een uitgebreide kopersstaking.
Een bijkomend aspect is dat een langere overgangsperiode voorkomt dat burgers, organisaties en anderen financiële claims indienen bij de overheid op grond
van overhaaste invoering en/of inhoudelijke gronden.
Een zeker nadeel van een langere overgangsperiode is natuurlijk dat in die tijd
meerdere spellingswijzen tegelijk kunnen worden toegepast. Echter ook thans worden verschillende spellingswijzen gehanteerd. In dat opzicht is er dus sprake van
een zekere continuering. Tegelijkertijd schept een langere periode ook onzekerheden bij gebruikers.

114

Hoofdstuk 6

Conclusies

Een samenvattend indicatief beeld van de verwachte financieel-economische
gevolgen van de beoogde spellingaanpassing onderscheiden naar type consument
en de scenario's die deze in reactie op de spellingswijziging kan volgen, geeft de
volgende tabel.

Tabel 6.1: Meerkosten van spellingaanpassing (in mln. gld.)
Meerkosten

Basisonderwijs
Supplement plus reguliere
vervanging*

0,8 à 11,8

Onmiddellijke vervanging van alle
taalmethodeboeken plus reguliere
vervanging overige leermethodeboeken
(herdruk)*

59 à 84

Overig onderwijs

p.m.

Openbare bibliotheken
Uitsluitend en bij voorrang
vervangen van naslagwerken

6

Alle boeken, inclusief naslagwerken,
alleen regulier vervangen

0 à 30

Overige consumenten

p.m.

Kosten uitgevers

p.m.

Kosten overheid**

p.m.

*
**

Exclusief schoolbibliotheek.
Het betreft hier gevolgen in de sfeer van de omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

Bron: 100
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Tabel 6.1 laat zich als volgt lezen. De gevolgen van een beperkte spellingswijziging, zoals door de Nederlandse Taalunie wordt voorgesteld, zullen aan de kant
van de 'consumenten' vooral voelbaar zijn in de sfeer van taalmethode- en andere
leermethodeboeken in het basisonderwijs en öp het gebied van de openbare bibliotheken.
Wanneer zij niet de beschikking krijgen over extra financiële middelen staan voor
basisscholen feitelijk twee mogelijkheden open, te weten:
de aanschaf van een supplement voor leerkrachten bij de taalmethode en een reguliere niet-vroegtijdige vervanging van de overige ]eennethodeboeken;
een onmiddellijke vervanging van de taalmethodeboeken en een al of niet reguliere vervanging van de andere leermethodeboeken.
De meerkosten van de eerste variant liggen waarschijnlijk belangrijk lager dan die
van het tweede alternatief. De meerkosten beperken zich dan tot de eenmalige aanschaf van het supplement. De meerkosten van de herdruk zijn afhankelijk van de
keuze die scholen maken bij de reguliere vervanging. Wanneer zij niet voor een
herdruk kiezen maar voor een geheel nieuwe (niet in de oude spelling uitgebrachte) methode, zullen er geen meerkosten zijn op het punt van de herdruk. Indien
wordt gekozen voor een herdruk kunnen de meerkosten op dit punt, gespreid in de
tijd, oplopen tot 11 miljoen gulden.
Een onmiddellijke vervanging van alle taalmethodeboeken, al dan niet in de
vorm van een herdruk, is in vergelijking met de eerste optie relatief duur. Dat
hangt samen met de vervroegde afschrijving van de in de oude spelling gehanteerde taalmethodeboeken. Zonder aanvullende middelen zal deze variant
betekenen dat de scholen een andere prioritering in hun aankoopbeleid zullen moeten leggen, hetgeen waarschijnlijk uitstel betekent van de aanschaf van andere
leermethodeboeken. Op voorhand kan niet worden aangegeven in hoeverre dit een
voor uitgevers aantrekkelijke optie is. Tegenover extra verkopen van taalmethodeboeken staan immers kopersstakingen op andere terreinen.
Voor het niet-basisonderwijs geldt dat het benodigde cursus-/lesmateriaal door de
studerenden zelf moet worden aangeschaft. Verwacht wordt dat dit niet tot omvangrijke meerkosten zal leiden. Waarschijnlijk is dat met uitzondering van
naslagwerken oude voorraden normaal zullen worden uitgeput.
Voor het openbare-bibliotheekwezen gelden grofweg dezelfde alternatieven als
voor het basisonderwijs. Onder de veronderstelling dat er geen substantieel extra
budgetten beschikbaar komen en gegeven het gangbare beleid van openbare bibliotheken, zullen deze prioriteit leggen bij het vervroegd vervangen van relevante
naslagwerken. De meerkosten die hiervan het gevolg zijn kunnen worden geraamd
op circa 6 miljoen gulden. Dat is circa één procent van het budget dat zij jaarlijks
ontvangen. Behalve via een andere prioritering kan ruimte voor deze extra uitgaven wellicht worden gevonden in de mogelijkheid van overheveling van eventuele
budgetoverschotten van het ene jaar op het volgende jaar.
Een geleidelijke vervanging van alle boeken door een exemplaar in de gewijzigde spelling kan, in de tijd gespreid, tot meerkosten leiden van circa 30 miljoen
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gulden (uitgaande van reguliere vervanging en dus geen vervroegde afschrijving).
Waarschijnlijk zal dit bedrag in de praktijk lager liggen omdat uitgevers vermoedelijk niet alle boeken in hun assortiment in de gewijzigde spelling zullen
herdrukken (dat is afhankelijk van de afzetverwachting). Bovendien zullen bibliotheken bij vervanging afwegen of een nieuw exemplaar in de collectie moet
worden opgenomen. Uitgaande van de thans door de bibliotheken gehanteerde afschrijvingstermijnen zal het grootste deel van de collectie in grofweg acht jaar in
de nieuwe spelling zijn geschreven.
Voor de overige consumenten zijn op voorhand alleen meerkosten te verwachten
in de sfeer van naslagwerken, 'Het groene boekje' en een spellingsprogramma. De
meerkosten hiervan zijn gemiddeld genomen waarschijnlijk van bescheiden omvang. Niettemin kan het in totaal om een omvangrijk bedrag gaan. 27
Voor de uitgevers zijn de financiële consequenties afhankelijk van de reacties op
de spellingswijziging van consumenten. De vermoedelijke financiële ruimte bij de
consumenten is beperkt. Hun reactie op de spellingswijziging zal waarschijnlijk
beperkt zijn. Ook het aspect kopersstaking moet niet worden overdreven. 28 Met
een overgangsperiode tussen aankondiging en ingang van de nieuwe spelling van
ongeveer één jaar lijken de consequenties voor deze groep van producenten bescheiden,29 te meer daar de uitgevers waarschijnlijk met de belangrijkste
gebruikersgroepen zullen overleggen over de te volgen weg.
Ten slotte zullen er voor de overheid financiële gevolgen zijn in de sfeer van de
omzet- en vennootschapsbelasting. Vermoedelijk zullen ook deze effecten van beperkte omvang zijn.
Behalve kosten kunnen aan de spellingswijziging ook baten zijn verbonden. Deze
zijn, zeker binnen het bestek van dit onderzoek, niet goed te kwantificeren. Gedacht moet worden aan zaken als een beter leesbare en }eerbare spelling. In
hoeverre hierdoor in het onderwijs tijd vrijgemaakt kan worden is op voorhand
niet aan te geven. Immers leerlingen zullen nog een zekere periode geconfronteerd
blijven met meerdere woordbeelden. In hoeverre er maatschappelijke baten zullen
zijn, is afhankelijk van de maatschappelijke acceptatie van de spellingswijziging.
Het gaat er dan vooral om in hoeverre meerdere spellingswijzen door het publiek
als verwarrend worden ervaren.

27

Zo bedraagt de omzet van naslagwerken (exclusief scholen en bibliotheken) alleen al ongeveer 600
miljoen gulden op jaarbasis (cijfer 1990).

28
Deze zal waarschijnlijk veel geringer zijn dan eerder werd gesuggeree.rd. Vergelijk F. Krens, 1988,
Nota omtrent financiële implicaties van een spellingwijziging (niet gepubliceerd).
29

Zie in dit verband ook de reacties op de voorstellen van een eerdere spellingswijziging. Nederlandse
Taalunie, 1988, Rapport van de Werkgroep ad hoc Spelling, Voorzetten 20, Den Haag, blz. 77-78.
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Lijst van geraadpleegde personen en instanties

Gesprekken zijn gevoerd met:
- de heren A.G.M. Bol, L. van Noort en B. van Ree, directie BO, ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen;
- de heer R.F. Spoor, directie Wetenschapsbeleid, ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen;
- de heer F.A. van de Roer, directie Media, Letteren en Bibliotheken, ministerie
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
- de heer R.F. van Amerongen, Uitgeverij Malmberg;
- de heer G. Janssen, Uitgeverij Zwijsen.
Verder is telefonisch navraag gedaan bij:
- een vijftal openbare bibliotheken;
- een vijftal basisscholen;·
- een drietal gemeenten;
- een drietal departementen;
- een software-fabrikant;
- het Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum (NBLC);
- de vertaalafdeling van het Nederlands Omroepbedrijf (NOB);
- de heer H. Lucas, Uitgeverij Zwijsen;
- uitgeverij Kluwer;
- Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU);
- Vakgroep Onderwijskunde Rijksuniversiteit Utrecht.
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V

Advies van de Raad voor de Nederlandse Taal en
Letteren (1o december 1993)

(NB: De pagina- en paragraafnummers verwijzen naar een eerdere versie van het
Spellingrapport, namelijk naar het 'Rapport van de Spellingcommissie', oktober
1993).

1 Vooraf

In haar brief d.d. 20 september 1993 (ref. 93/2140) heeft de Algemeen Secretaris
van de Nederlandse Taalunie namens het Comité van Ministers de Raad voor de
Nederlandse Taal en Letteren verzocht een advies uit te brengen over de eindversie van het Rapport van de Spellingcommissie.
Volgens de brief is het Comité van Ministers vooral geïnteresseerd in het oordeel
van de Raad 'over de te verwachten maatschappelijke acceptatie van de voorstellen'. Het Comité wil daarbij de bijzondere aandacht van de Raad vragen 'voor die
gevallen waarin een nieuwe regel slechts op zeer weinig woorden van toepassing
is, maar waar het woordbeeld van die woorden wel ingrijpend gewijzigd wordt'.
Bij het ontwerpen van het gevraagde advies heeft de Raad rekening gehouden met
de opdracht zoals de Spe11ingcommissie die heeft gekregen; met vroegere adviezen van de Raad, waaronder zijn tussentijds advies van april 1993 over de
voorlopige versie van de voorstellen; en met de adviezen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal-en Letterkunde.
Het Comité van Ministers heeft in 1990 aan de Spellingcommissie (verder: de
Commissie) de opdracht gegeven een regeling te ontwerpen voor enkele onderdelen van de Nederlandse spelling. De Raad gaat ervan uit dat dit inhoudt dat het
Comité van Ministers daarmee, in overeenstemming met vroegere aanbevelingen
van de Raad, principieel beslist heeft dat de spelling op de aangewezen onderdelen aangepast zal worden. Belangrijke redenen voor een aanpassing waren de
volgende: (1) de Woordenlijst van 1954 moest aangevuld worden met vele nieuwe
woorden, en dus moest besloten worden hoe sommige nieuw op te nemen woorden, waarvoor geen expliciete regels bestaan, gespeld dienen te worden; (2) de
Woordenlijst verwekte bij de gebruiker veel irritatie vooral door de talrijke dubbelspellingen en de inconsistenties (b.v. kopie,fotocopie), maar ook door de moeilijk
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te hanteren regel voor de spelling van de tussenklanken in samenstellingen, en de
regels voor de diacritische tekens.
De Raad onderschrijft deze redenen. Een spellingaanpassing moet leiden tot één
spelling per woord; ze moet voor langere tijd gelden en vereist daarom interne consistentie; vereenvoudiging mag niet al te veel wijzigingen opleveren.
In deze notitie wil de Raad uit het oogpunt van de maatschappelijke acceptatie een
uitspraak doen over de voorstellen en daarbij rekening houden met de vooropgestelde voorwaarden en criteria.
De Raad wenst te onderstrepen dat zijn huidige advies gebaseerd is op de verschillende soorten van competentie t.a.v. het sp~llingdossier die in hoofde van zijn
leden aanwezig zijn: taalkundigen, verschillende soorten van professionele taalgebruikers, en in zekere zin ook de meer algemene taalgebruiker. Daarom mag het
advies van de Raad gezien worden als een prefiguratie van de te verwachten maatschappelijke acceptatie.

2 De taak van de spellingcommissie
De Raad is er zich ten volle van bewust dat de taak van de Commissie inhield dat
ze in de uitwerking van de voorstel1en rekening moest houden enerzijds met een
specifieke opdracht, en anderzijds met een aantal zeer andersoortige criteria.
De opdracht was een regeling te ontwerpen voor:
'a. de bastaardwoorden, waarbij gestreefd dient te worden naar uitsluiting van
dubbelspellingen;
b. de verbindingsletters -s- en -e(n)-;
c. de diacritische tekens: de apostrof, het trema en het liggende streepje.'
De Toelichting bij de Instellingsbeschikking zegt uitdrukkelijk dat de Commissie
dient uit te gaan van de voorstellen van de Werkgroep ad hoc Spelling: voor a)
van par. 2.3 (p. 99-105) van het Rapport van de Werkgroep ad hoc Spelling; voor
b) van par. 3.3 (p. 108-110); voor c) van par. 4.2 (p. 111-116). Waar de Commissie daarvan naar het oordeel van de Raad ten onrechte afwijkt wordt verderop in
dit advies aangegeven.
De criteria waaraan de voorstellen van de Commissie dienen te voldoen zijn blijkens de Instellingsbeschikking en de Toelichting daarop:
a. de bastaardwoorden
- 'de wens van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren om de
grootst mogelijke aandacht te besteden aan de innerlijke consistentie in
de toepassing van de principes en regels die bij de spe11ing van bastaardwoorden gehanteerd worden';
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- 'voorafgaand aan het ontwerpen van een consistente regeling zal de commissie [... ] consistente uitgangspunten en indelingscriteria moeten formuleren.'
- 'de leerbaarheid, de leesbaarheid en de maatschappelijke aanvaardbaarheid van een nieuwe spelling van bastaardwoorden.'
b.

de verbindingsletters
- 'een voor de gebruiker zo helder en eenvoudig mogelijke oplossing [... ]
die geen vreemd aandoende woordbeelden oplevert';
- 'de spellingregeling dient alleen aan te geven hoe optredende verbindingsklanken geschreven moeten worden'. Dit houdt naar het oordeel van de
Raad in dat deze regeling rekening moet houden met de tussenklanken
die volgens de intuïtie van de taalgebruiker aanwezig zijn, zelfs als die fonetisch niet waarneembaar zijn.

Bij deze criteria wenst de Raad enkele kanttekeningen te maken.
1.

De dimensies 'leerbaarheid', 'leesbaarheid' en 'maatschappelijke aanvaardbaarheid', die in de Instellingsbeschikking op één lijn gesteld worden, zijn
andersoortige grootheden. De 'schrijfbaarheid', d.i. het complement van de
'leesbaarheid' ontbreekt in feite.

2.

De combinatie van opdracht en criteria vraagt dat de Commissie de bekende
'quadrature du cercle' zou realiseren. Niemand kan het de Commissie kwalijk nemen dat ze daar slechts gedeeltelijk in slaagt. Bij de bastaardwoorden
komt de consistentie in de toepassing van principes en regels in conflict met
de maatschappelijke aanvaardbaarheid en waarschijnlijk ook met de leesbaarheid. Daarom heeft de Commissie compromissen moeten sluiten. Die
compromissen leiden tot een paradox. Enerzijds zijn het slechts taalkundigen die perfect bastaardwoorden van inheemse woorden kunnen onderscheiden. Daarom zouden bastaardwoorden voor de taalgebruikers gespeld moeten worden volgens de regels voor inheemse woorden. Als gevolg van gewenning verzetten de taalgebruikers zich anderzijds, blijkens het publieksonderzoek (Speling in de Spelling), tegen een (te) radicale vernederlandsing. De oplossing van de Spellingcommissie is: uitbreiding van de spellingregels voor de inheemse woorden met regels voor de bastaardwoorden, met
bovendien uitzonderingen voor een hele groep (met name aan het Enge]s
ontleende woorden) en voor individuele woorden. Het gevolg is dat de regels en de uitzonderingen vatbaar zijn voor kritiek van de algemene taalgebruikers. Maar ook van de kant van de taalbeschouwers mag men kritiek
verwachten. Die zal zich zeker richten op het niet-consequent doorvoeren
van de (regel)systematiek, dus op de individuele uitzonderingen en het-buiten-haakjes-plaatsen van de aan het Engels ontleende woorden, zeker waar
die niet van inheemse of bastaardwoorden te onderscheiden zijn.
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3.

De criteria in verband met de bastaardwoorden (a) zouden volgens de Raad
in principe en in feite ook moeten gelden voor de verbindingsletters (b) en
voor de diacritische tekens (c). Dat volgt impliciet uit de opdracht aan de
Commissie om rekening te houden met het Rapport van de Werkgroep ad
hoc Spelling, en het daarmee verbonden rapport over de spellingvoorkeuren
van Nederlanders en Vlamingen, d.w.z. het voorafgaandelijk georganiseerde onderzoek bij het publiek en bij specifieke groepen van professionelen
(Speling in de Spelling). De Raad heeft bij zijn oordeelsvorming rekening
gehouden met beide rapporten, en met de afwijkingen van de voorstellen
daarvan. Overigens moet ook gezegd worden dat het onderzoek naar de
spellingvoorkeuren (Speling in de Spelling) niet alle gevallen dekte.

4.

De opdracht aan de Commissie, en de uitwerking ervan, lijken te suggereren dat lezers en schrijvers uitsluitend regelstrategieën bij lezen en schrijven zouden gebruiken. Uit veel onderzoek blijkt dat dat niet het geval is.
Naast regelstrategieën gebruiken lezers en schrijvers o.m. ook en vooral
woordbeeldstrategieën en analogiestrategieën. Wat het leerproces betreft
blijkt het dat goed leren lezen en schrijven in de aanvangsfase vooral, maar
niet uitsluitend, een beroep doet op regelstrategieën, en in een meer gevorderde fase op een idiosyncratische (d.w.z. verschillend van individu tot individu) combinatie van woordbeeld- en analogiestrategieën, en pas waar die
tekort schieten op regelstrategieën.

5.

De maatschappelijke aanvaardbaarheid moet volgens de Raad gehanteerd
worden niet alleen bij de beoordeling van de spelling van bastaardwoorden,
maar ook van tussenletters en diacritische tekens.

Nu het werk van de Spellingcommissie voltooid is, constateert de Raad dat de
Commissie geconfronteerd werd met een niet te vermijden tegenstrijdigheid tussen opdracht en criteria: een consistent regelsysteem leidt ook tot veranderingen
die niet voorzien of niet wenselijk zijn, of die maatschappelijk niet acceptabel
zijn. Gezien de tegenstrijdige krachten moet naar een optimum gestreefd worden:
regelgeving waar mogelijk, echter binnen de grenzen van het maatschappelijk haalbare.

3 Maatschappelijke acceptatie
Bij zijn beoordeling wil de Raad rekening houden met de opdracht aan de Commissie en de daarbij geformuleerde criteria.
De centrale vraag die de Raad moet beantwoorden is die van de maatschappelijke
acceptatie.
De maatschappelijke aanvaardbaarheid van de voorstellen berust op een complex
van dimensies. Ze omvatten volgens de Raad:
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1.

het spellinggebruik door individuele schrijvers! lezers
De mate waarin de (nieuwe) spelling de schrijf- en leesstrategieën van taalgebruikers ondersteunt of bemoeilijkt zal hun acceptatie ervan in belangrijke mate bepalen. Consistentie in de regels kan regelstrategieën ondersteunen, maar zal in een aantal gevallen botsen met woordbeeld- of analogiestrategieën bij schrijven of lezen. Woordbeeld en analogie (en soms zelfs tegels) worden bepaald of versterkt door de spellingkennis van het Nederlands die iemand al beheerst, maar ook door de kennis die iemand heeft van
'dezelfde' woorden in het Latijn, Grieks, Frans, Engels enz.
Wijzigingen t.o.v. de oude spelling moeten problemen die schrijvers of lezers nu hebben oplossen, maar ze moeten tevens maatschappelijk acceptabel zijn. De acceptabiliteit komt in het gedrang wanneer wijzigingen veroorzaakt worden door het consequent of veralgemeend toepassen van regels
in gevallen waar de taalgebruikers nu geen of slechts marginale problemen
ervaren. Dat is b.v. het geval voor de grafie <S> in plaats van <C> in cijfer, citroen; en voor de grafie <Sj> in plaats van <Ch> in chique, charme. Zulke wijzigingen zouden vermoedelijk geen probleem vormen voor kinderen die leren spellen, maar lijken niet acceptabel voor wie de spelling al beheerst.

2.

het gemak van overgang van oud naar nieuw
De overgang van oud naar nieuw wordt bevorderd, c.q. tegengewerkt door:
- het aantal van de wijzigingen;
- de ingrijpendheid van de wijzigingen;
- de inzichtelijkheid van de zin van de wijzigingen (wegwerken van inconsequenties als kopie vs. fotocopie);
- het voorhanden zijn van simpele vuistregels (het Rapport bevat daar een
aantal goede voorbeelden van);
- het voorhanden zijn van hulpmiddelen zoals een Woordenlijst, een spellingchecker e.d. op het moment dat de nieuwe regeling ingevoerd wordt.
behoorlijke voorlichting van het publiek over de inhoud en de zinvolheid
van de nieuwe regeling.

3.

sectorgebonden aspecten
- taaldidactische: is de nieuwe spellingregeling beter leerbaar dan de oude
voor Nederlandstaligen, en voor anderstaligen in binnen- en buitenland?
- taalpolitieke: komt de aangepaste spelling beter tegemoet aan de behoefte
van (een groot deel van) het publiek aan duidelijke en naleefbare normen? bevordert ze het imago van het Nederlands in het buitenland?)
economische: is de aanpassing voldoende beperkt om financieel-economisch haalbaar te zijn? blijven publikaties in de 'oude' spelling voldoende goed leesbaar om de uitgevers en de bibliotheken niet tot hoge uitgaven te dwingen in een tijd van economische crisis?

4.

irrationele aspecten
Hoewel spelling geen taal is, zien leke-taalgebruikers elke aanpassing van
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de spelling, hoe minimaal ook, gemakkelijk als een mogelijke aanslag op
hun persoonlijke taalbezit, op hun uitdrukkingsmogelijkheden of op het culturele patrimonium. De houding van het publiek t.a.v. voorgestelde wijzigingen verschilt soms ook van persoon tot persoon en van woord tot woord, zoals blijkt uit Speling in de Spelling. Ook hebben vroegere spellingaanpassingen aangetoond dat irrationele bezwaren tegen aanpassingen van sommige
(categorieën van) woorden erg snel kunnen wegebben wanneer ze in een geheel ingekaderd zijn dat wel acceptabel lijkt. De opvattingen over wat een
optimale spelling is variëren ook heel sterk, en vertonen irrationele kenmerken.
Dit alles houdt in dat enige commotie nooit voorkomen kan worden. Wel meent de
Raad dat de acceptatie van een aangepaste spelling bevorderd wordt wanneer
maximaal rekening gehouden wordt met de genoemde factoren. Inhoudelijk moeten de voorstellen zo zijn dat commotie zoveel mogelijk voorkomen wordt.

4 Bespreking van de voorstellen
4.1 De bastaardwoorden
Algemeen
Dit is ongetwijfeld he.t meest ingrijpende onderdeel van de voorstellen.
1.

De Raad constateert dat de Commissie ernaar gestreefd heeft een consistente regeling uit te werken waarbij dubbelspellingen maximaal uitgesloten
worden. De Commissie heeft uit de bestaande spelling van de inheemse
woorden een systematiek gedestiJleerd (Rapport p. 19) en die, met correcties en aanvullingen, in regels geformuleerd. De Commissie heeft ervan afgezien de bastaardwoorden zonder meer onder het regime van de inheemse
spelling te brengen omdat er onaanvaardbaar grote discrepanties met het
huidige woordbeeld bleken te ontstaan bij het toepassen op de bastaardwoorden van de conventies voor de inheemse woorden.
Conform de opdracht doet ze een voorstel 'voor een regeling die zoveel
mogelijk steunt op expliciete principes en regels'. (Werkgroep ad hoc Spelling p. 99) Daarmee heeft de Commissie een vernieuwing ten opzichte van
de Woordenlijst van 1954 gerealiseerd. De Commissie laat zien (Rapport p.
20-22) dat opwaardering van de huidige voorkeurspelling uit 1954 tot enige
spelling problemen blijft geven voor leerbaarheid en bruikbaarheid, en 'de
onzekerheid bij vrijwel alle taalgebruikers zal bestendigen'.

2.

De door de Commissie opgestelde regels zijn van linguïstisch-technische
aard. Ze zijn bedoeld als 'hulpmiddel om een consistent gespelde woordenlijst te garanderen'. (Rapport p. 20) De vorm waarin de regels in het Rapport geformuleerd zijn, maar ook de begrippen (b.v. morfeem, morfeem-
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grens, suffix, voorvoegsel/prefix) en de onderscheidingen (inheems, bastaard, vreemd), vergen een taalkundige kennis die bij het bredere publiek
niet als aanwezig mag worden verondersteld. Ook is er boven al op gewezen dat taalgebruikers zich vaak niet door regelstrategieën maar wel door
woordbeeld- en analogiestrategieën laten leiden. Wel acht de Raad het mogelijk dat taalgebruikers zich via de weg van de analogie de systematiek
van de spellingregeling eigen maken. Daarom beveelt de Raad aan dat op
korte termijn werk wordt gemaakt van een lezervriendelijke versie van de
beschrijving van de aangepaste spelling ten behoeve van al wie in de spelling van 1954 is opgegroeid. Voor die taalgebruikers zal er ook behoefte
zijn aan een handzaam overzicht, b.v. met een aantal vuistregels, van de aanpassingen. Wat het onderwijs betreft mag worden aangenomen dat er voldoende taaldidactische deskundigheid bestaat om het spellingonderwijs aangepast vorm te geven.
Voor alle categorieën van taalgebruikers zal er op korte termijn behoefte
zijn aan een Woordenlijst en aan hulpmiddelen zoals een spellingchecker.
3.

De Commissie maakt voor de spelling een principieel onderscheid tussen
enerzijds Nederlandse woorden (inheemse en bastaardwoorden) en anderzijds vreemde woorden. Toch heeft de Commissie, terecht, beslist om de
spellingregels voor de inheemse woorden niet zonder meer op de bastaardwoorden toe te passen: dat zou immers te veel en te ingrijpende verschillen
met het verleden opleveren. Daarom worden op het algemeen principe dat
de bastaardwoorden volgens de regels voor de inheemse woorden gespeld
worden, tal van vaak goed gemotiveerde uitzonderingen gemaakt. Hier is
sprake van twee types van uitzonderingen. Soms gaat het om individuele
woorden of kleine groepjes van woorden. Soms gaat het om ruimere uitzonderingen die een systematische beperking op het bereik van een regel inhouden (een filter a.h.w.), zoals b.v. regel (1 b) voor de spelling van de klank
[kJ in de klankcombinatie [ks] bij het begin van een woord: xeno-,
xeres, xylo-.
De Raad is echter van oordeel dat er terwille van de aanvaardbaarheid
meer uitzonderingen zullen moeten worden gemaakt. Daar wordt straks nader op ingegaan.

4.

De opdracht aan de Commissie hield in dat ze een regeling moest ontwerpen voor de bastaardwoorden. Daarom moest de Commissie o.m. indelingscriteria formuleren, zodat de bastaardwoorden duidelijk kunnen worden onderscheiden, zowel van de inheemse woorden als van de vreemde woorden.
Daartoe heeft de Commissie ingenieuze operationele definities van inheemse woorden en bastaardwoorden (Appendix A, en p. 17) opgesteld, en de
vreemde woorden daarvan onderscheiden (p. 81 ). Doordat de definities van
formeel-taalkundige aard zijn, wordt een consistente regeling mogelijk.
Doordat er echter om een aantal terechte redenen uitzonderingen op de regels worden ingevoerd, is er toch een grote groep van bastaardwoorden die
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een vreemde spelling behoudt. Daarin verschilt hun spelling dan niet van de
spelling van vreemde woorden. De Raad wijst erop dat de operationele differentiatie tussen bastaardwoorden en vreemde woorden wèl geschikt kan
zijn voor het opstellen van een Woordenlijst, maar niet voor gebruik door
het publiek. Voor het publiek zijn vreemde woorden die woorden die men
intuïtief als vreemd herkent, d.w.z. als herkomstig uit of ook voorkomend
in vreemde talen. Dat houdt in dat de vreemde woorden van het publiek gedeeltelijk samenvallen met de vreemde woorden èn de bastaardwoorden van
de Commissie. Met deze opmerking wil de Raad niet het werk van de Commissie bekritiseren: de Commissie heeft zich aan haar opdracht gehouden.
Wel wil de Raad aangeven dat beslissen of het onderscheid bastaardwoordvreemde woord in de praktijk een probleem vormt, pas mogelijk zal zijn
wanneer de Woordenlijst ter beschikking is.

De verschillende regels
De Raad spreekt zijn waardering uit voor de scherpzinnigheid waarmee de Commissie voor een ingewikkeld geheel van problemen vaak tot behoorlijke
oplossingen is gekomen. Toch wil de Raad op enkele meer concrete onderdelen
wijzen die naar zijn oordeel tot grote commotie dreigen te voeren, waardoor het
geheel op de helling zou kunnen dreigen te komen. De Raad betreurt het dan ook
dat de Commissie in enkele van de onder genoemde gevallen niet met zijn vroegere tussentijds advies rekening heeft gehouden.
de spelling van [kJ

De Raad meent dat de grootste problemen met de Woordenlijst van 1954 ontstaan
zijn als gevolg van de vele dubbelspellingen, met name van <C> en <k>, en de onmogelijkheid, ook voor veel professionele gebruikers, te onthouden welke de
voorkeurvorm is. De Raad meent dat de Commissie erin geslaagd is hier een goed
evenwicht te vinden tussen voldoende adequate regels en maatschappelijke acceptatie. Toch zal precies voor dit geval een goede publieksvoorlichting van het
allergrootste belang zijn.
Wèl meent de Raad dat de Commissie de spelling eksellentie ten onrechte als
voorbeeld opvoert, aangezien het prefix ex~, terecht, als uitzondering met de spelling <X> voorgesteld wordt. Toch spreekt de Commissie zich niet duidelijk over de
status van ex- uit: bedoelt ze alleen het prefix in de betekenis van 'gewezen' (exminister), of bedoelt ze het prefix in al zijn betekenissen (b.v. in export)?
Voor de wijziging van <C> in <S> zie ons volgende punt.
De Woordenlijst zal hier nog met veel gezond verstand knopen moeten doorhakken, bijvoorbeeld ook voor woorden als exquis en exquisiet.
Ook wijst de Raad erop dat de regels voor [k] op p. 27 niet duidelijk aangeven
wat de spelling van de combinatie [kwJ, b.v. in quantum, aquarium dient te zijn.
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de spelling van {s]
De Raad kan de voorstellen in zijn algemeenheid onderschrijven. Toch meent de
Raad dat het bereik van regel (ld) (Rapport p. 30) te groot is. De Raad verwacht
zeer grote publieke commotie wanneer de oude spelling <C> bij het begin van woorden/morfemen veralgemeend vervangen wordt door <S>.
(1) De spelling <S> wordt in het publieksonderzoek resoluut afgewezen voor centrum en citroen (Speling in de Spelling, p. 12). De Raad meent dat de Commissie
zich daar in het Rapport (p. 31) veel te licht van af maakt.
(2) De Hedendaagse Van Dale NN vermeldt circa 270 woorden, inclusief samenstellingen en afleidingen, die nu met <C> beginnen, en waar in de toekomst <S> zou
kunnen komen. Het merendeel daarvan zal in de ogen van het publiek wegens de
herkenning ervan in andere talen als 'vreemd' overkomen, ook al vallen ze misschien binnen de categorie bastaardwoord van de Commissie.
(3) Praktisch in al deze gevallen heeft het publiek duidelijk geen problemen met
de huidige spelling <C>. Wijziging van die spelling zonder dat daar uit gebleken
problemen behoefte aan bestaat, betekent voor het publiek geen vooruitgang, maar
zal wel tot grote ergernis leiden wegens het ontbreken van een voor het publiek inzichtelijke motivering.
(4) Overigens behoorde aanpassing van het spellingbeeld aan het autochtone patroon in deze positie niet tot de opdracht van de Commissie blijkens par. 2.3.2.i
van de Werkgroep ad hoc Spelling (p. 101). De Raad constate·e rt dan ook dat de
Commissie hier niet motiveert waarom ze afwijkt van de meegegeven uitgangspunten.
Om deze redenen meent de Raad dat de bastaardmorfemen die nu met <C> in de
aanvangspositie gespeld worden, als algemene uitzondering buiten het bereik van
regel (1 d) gehouden moeten worden.

de spelling van { z]
De Raad kan de voorstellen in zijn algemeenheid onderschrijven. De maatschappelijke acceptatie vergt echter een paar bijstellingen.
Uit de regels mag afgeleid worden dat de spelling van woorden zoals basis, dosis,.fimosis, thesis niet zal veranderen, omdat die vermoedelijk binnen de
categorie 'vreemde woorden' vallen. Voor het publiek zijn woorden als poze,faze,
oaze even vreemd. Het publieksonderzoek ondersteunt de spelling <S> in deze intervocalische positie (Speling in de Spelling p. 13). Daarom beveelt de Raad hier
uitzonderingen aan, of nog beter een herformulering van regel (1 d) (Rapport p.
33). De Raad meent immers dat het gelijkvormigheidsprincipe (hetzelfde morfeem
wordt altijd gelijk gespeld) voor het publiek, vanwege de woordbeeldstrategie, erg
belangrijk is. Het verdient daarom de voorkeur om pose met <S> te spellen in b.v.
pose, poseren, poseur, positie, expositie.
Wegens de contra-intuïtieve onsystematische terugkeer naar een spelling van
voor 1954 en het gelijkvormigheidsprincipe herhaalt de Raad zijn bezwaar in zijn
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pre-advies van april 1993 tegen regeldwang in het geval pauze-pauzeer (Woordenlijst 1954) dat in het Rapport leidt tot pauze-pauseer.
de spelling van de klank [jJ
De Raad kan de voorstellen voor de spelling van [j] in zijn algemeenheid onderschrijven.
Wel betreurt de Raad het dat de Commissie geen rekening heeft gehouden met
zijn bezwaren in zijn tussentijds advies van april 1993 tegen het voorstel tot veralgemening van de spelling <Sj> voor de oude spelling <Sh> en vooral <Ch> bij de
aanvang van woorden of morfemen. De Raad herhaalt dat hij zeer grote commotie
verwacht rond de regel (2a) (Rapport p. 37). Die regel zou leiden tot de nieuwe
speJJingen sjampo en sjarme voor de oude spellingen shampoo en charme.
(1) Het is jammer dat het rapport Speling in de Spelling hier geen onderzoek
naar heeft gedaan. De Hedendaagse Van Dale NN bevat circa 95 woorden die met
de grafie <Ch>, klankwaarde [sj], beginnen, b.v. chalet, champagne (sjampanje?),
charmant, charme, chauffeur, chef, chef-kok, chimpansee, cheque/check, chinezen,
enz. Omdat het publiek in deze woorden intuïtief het vreemde karakter herkent, en
er geen concurrentie met een Nederlandse grafie bestaat, doen zich voor het publiek hier in feite geen problemen voor. Aangezien er geen probleem is, is er voor
het publiek ook geen behoefte tot wijziging. Overigens bevatte de Woordenlijst
van 1954 slechts vier bastaardwoorden met de spelling <Sj> als toegelaten, niet als
voorkeurspelling: chagrijn, chagrijnig, champetter, chic/chique.
(2) Het publiek is niet in staat om hier het onderscheid bastaardwoord-vreemde
woord volgens de definities van de Commissie te maken.
(3) Overigens behoorde aanpassing van het spellingbeeld aan het autochtone patroon in deze positie niet uitdrukkelijk tot de opdracht van de Commissie blijkens
par. 2.3.2.i van de Werkgroep ad hoc Spelling (p. 101). De Raad constateert dan
ook dat de Commissie hier niet motiveert waarom ze af wijkt van het meegegeven
uitgangspunt.
Om deze redenen meent de Raad dat regel (2a) tot nodeloze irritatie zal leiden, en
bijgevolg beter de grafieën <Sh> en <Ch> in de aanvangspositie zou behouden.
de spelling van de klinkers in het algemeen
Het is de Raad opgevallen dat de Commissie over de spelling van de klinkers in inheemse woorden en bastaardwoorden vaak weinig expliciet is in het formuleren
van regels en uitzonderingen. Zo is niet duidelijk of comité, nasi (Rapport p. 40)
gespeld zouden moeten worden als commité, commitee, kommittee, nassi. Volgens
de Raad moet ook voor de spelling van klinkers het algemene richtsnoer ge.lden:
interne consistentie van de regels mag niet ten koste gaan van de vertrouwdheid
met woordbeelden die geen bijzonder probleem opleveren.
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de spelling van [aa]

Het verbaast de Raad dat de Commissie voor morfemen die eindigen op de klank
[aar], b.v. samova(a)r, catarre, boulevard, geen uitspraak doet. De Commissie
laat twee mogelijkheden open: overal <aar> spellen, of dergelijke vormen als uitzondering behouden.
de spelling van [ie]

De Raad kan de voorstellen voor de spelling van [ie] in zijn algemeenheid onderschrijven.
Toch meent de Raad dat de voorgestelde regels niet-bedoelde mankementen vertonen.
( 1) De regels (Rapport p. 46) voorspellen voor de gebruiker afwijkende vormen
zoals: bizonder. Hetzelfde geldt voor de verbuigingsvormen van werkwoorden zoals de bastaardwoorden skiën, taxiën. Dat zou volgens de gepresenteerde regels
vormen opleveren niet alleen als ik ski, hij skiet, heeft geskied, maar ook hij skide,
de geskide afstand (Rapport p. 47). De laatste twee voorgestelde vormen wijken af
van de gang bare spelling sedert de Woordenlijst van 195 4, vermoede] ijk als gevolg van een verkeerde toepassing door de Commissie van regel (1 b). Volgens die
regel zouden de twee laatste vormen moeten luiden: hij skiede, de geskiede afstand, maar zouden we ook moeten krijgen: skieën, ik skie, wat de Commissie
echter niet gemerkt heeft. Overigens zou deze gedeeltelijk foute regeltoepassing
ook analoge nieuwe spellingen opleveren voor inheemse werkwoordvormen zoals
van betraliën, meniën, verfoeliën, neuriën enz.: neurieën, hij neuride, het betralide raam. Dit is ongetwijfeld niet de bedoeling van de Commissie geweest.
(2) De van oudsher voorkomende varianten van het voor het publiek inheemse
woord, een onomatopee, kieviet en kievit, zouden vervangen worden door de tot
nog toe niet voorkomende vorm kiviet, zonder variant, die in het Rapport (p. 46,
47) opgevoerd wordt. De lezers van Dik Trom zullen protesteren! Volgens de
voorgestelde regels zouden vergelijkbare. gevallen zoals mierikswortel kennelijk
gespeld moeten worden als mirikswortel. Daar moet bij opgemerkt worden dat verandering van de spelling van inheemse woorden krachtens de
Instellingsbeschikking buiten de opdracht van de Commissie viel.
De Raad wijst erop dat dergelijke schoonheidsfouten nodeloze irritatie zullen opwekken: er is immers geen acceptabele reden (regeldwang van een onprecies
geformuleerde regel is geen goede reden) om de grafie <ie>, waarmee bij deze
woorden niemand problemen heeft, door <Î> te vervangen om inheemse woorden
als bizonder, kiviet, neuride, gemenide te spellen. De Raad rekent erop dat de formulering van regel (1 b) en (ld) (Rapport p. 46) gecorrigeerd wordt zodat
dergelijke nutteloze wijzigingen niet in de nieuwe Woordenlijst opgenomen kunnen worden.
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4.2 De verbindingsletters
In het algemeen is de Raad van oordeel dat de Commissie uitstekende voorstellen
heeft gedaan voor de spelling van de tussensjwa. Dank zij het gebruik van formele
kenmerken in plaats van een beroep op betwistbare semantische noties kunnen
zeer algemeen geldende regels worden geformuleerd, waarvan voor het publiek
een simpele vuistregel in de aard van de regel voor verbindingssjwa (Rapport
p. 62) kan worden afgeleid. Voor de spelling van de tussenklank [s] acht de Raad
een bijstelling van de voorgestelde regels absoluut noodzakelijk, omdat een belangrijk onderdeel ervan naar haar oordeel op te veel weerstand zal stuiten.
de spelling van de verbindingssjwa

De Commissie heeft terecht in enkele uitzonderingen op de regels - men zou wellicht beter van 'verbijzonderingen' spreken - voorzien. Die doen recht aan de
intuïties van de taalgebruikers en verhinderen nodeloze wijzigingen ten opzichte
van het verleden.
Toch wil de Raad op een paar onvolkomenheden wijzen.
De Commissie accepteert terecht enkele uitzonderingen met <e> in plaats van
<en> door toepassing van de regel: Koninginnedag, maneschijn. Blinde regeltoepassing bij unica zou door het publiek niet geaccepteerd worden . (Cfr. Speling in
de Spelling p. 15) Om vergelijkbare redenen meent de Raad, zoals in zijn tussentijds advies, dat een enkel geval als ladekast beter als ladenkast gespeld zou
blijven worden.
De Raad meent ook dat een verbijzondering van regel (2b) (Rapport p. 60) wenselijk is voor samenstellingen die met een stofadjectief eindigend op <en>
beginnen. De Commissie noemt één woord, goudenregen, als uitzondering. Die
zal om evidente redenen ook moeten gelden voor guldenjaar, blikkendoos, zilverenregen.
de spelling van de tussenklank [ s]

De Raad meent dat de bere geling in regel (3) (Rapport p. 67) ongelukkig is.
(1) Deze beregeling staat twee spellingen toe, met enkele en met dubbele <S >
wanneer het eerste lid een verkleinwoord of persoonsnaam is met een meervouds[s]: meisjesschool!meisjeschool, lapjessluier/lapjesluier,
damessandaal/damesandaal, bakkersslagroom/bakkerslagroom enz.
De ervaring met de Woordenlijst van 1954 heeft aangetoond dat het toestaan
van dubbelspellingen in het algemeen voor het publiek tot onzekerheid leidt. Met
dit voorstel valt bijgevolg commotie te verwachten.
(2) De Commissie erkent dat een [s] in samentrekkingen wèl geschreven moet
worden: advents- of kerststuk, dames- of herensandalen, dorps- en stadstraten.
Hierbij geldt uiteraard niet de beperking dat het eerste lid een verkleinwoord of
persoonsnaam met meervoud op [s] is. Het zal voor de taalgebruiker echter als vol130
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slagen inconsequent overkomen dat hij wèl een tussen-<S> bij dorp maar niet bij
stad moet schrijven in dorps- en stadstraten, en dan weer geen tussen-<S> in dorpstraten.
De Commissie ziet bovendien over het hoofd dat de niet gehoorde tussen-[s]
voor de taalgebruiker toch hoorbaar of zichtbaar wordt, niet alleen in samentrekkingen zoals hierboven, maar ook wanneer hij samenstellingen splitst of afbreekt
op het einde van de regel, b.v. stads-straten, beroeps-zanger.
(3) Regel (3) doet in feite geen recht aan het feit dat veel taalgebruikers een
woordbeeldstrategie gebruiken. Verder meent de Raad dat de intuïties van de taalgebruikers m.b.t. de niet gehoorde maar voor het taalbewustzijn wel aanwezige
tussen-[s] ook de verklaring vormen van de voorkeuren van het publiek voor spelling met dubbele <S> in drie van de vier bevraagde gevallen. (Speling in de
Spelling p. 16)
De Raad is van oordeel dat de voorgestelde regel (3) (Rapport p. 67) voor tussen[s] tot grote aantallen dubbelspellingen zal leiden en daardoor het probleem dat de
reden vormde voor een nieuwe regeling vervangt door een ander probleem. Ook
leidt de regel tot inconsequenties. Dat tast beslist de maatschappelijke aanvaardbaarheid aan. Daarom adviseert de Raad een oplossing te zoeken in de richting
van het alternatief dat de Commissie op p. 68 noemt: de tussenklank '<S> wordt geschreven wanneer [s] gehoord wordt bij samentrekking'. Hieraan zou toegevoegd
kunnen worden: 'of bij woordafbreking'.
De Commissie beschouwt het door haar genoemde alternatief als minder wenselijk 'omdat variatie in de spelling in het algemeen niet door taalgebruikers op prijs
gesteld wordt'. (Rapport p. 68) De Raad acht dit bezwaar als minder zwaar wegend. De door de Commissie voorgestelde regel (3) staat immers veel meer
variatie en veel meer, ook nodeloze, dubbelspellingen toe dan het door haar genoemde alternatief.

4.3 De diacritische tekens
De Raad meent dat de voorstellen van de Commissie m.b.t. de diacritische tekens
in het algemeen uitstekend zijn. Toch wenst de Raad ook hier een paar kanttekeningen te maken.

de apostrof in genitiefvormen

De Raad acht het voorstel van de Commissie om genitiefvormen van eigennamen
met <'S> te spellen ongelukkig in het geval dat de eigennaam al op de klank [s] eindigt.
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(1) Het is een bekend gegeven dat taalgebruikers, wellicht onder invloed van het

Engels, vaak <'s> spellen in plaats van <-S>. Daarom acht de Raad het acceptabel
om in het vervolg te spellen: Gerard' s voorstel, Johan' s uitwerking, Venlo' s reputatie.
(2) Daarentegen heeft de Raad grote bezwaren tegen het toevoegen van <' S> wanneer de eigennaam al op de klank [s] eindigt: lgnas's vrouw, Geerts's
voorzitterschap, Marx' s filosofie, Goes' s reputatie, Parijs' s burgemeester.
In het Nederlands komt deze spelling tot nog toe helemaal niet voor. Deze grafie bestaat weliswaar in het Engels maar daar stemt ze overeen met een heel
andere uitspraak, zoals b.v. in St. James' s Cathedra!, uitgesproken als [dzjeemsiz]. De Engelse spelling voor de in (2) genoemde gevallen bestaat uit toevoeging
van alleen een apostrof: Ignas' vrouw etc. Voor de gevallen in (2) is de Engelse
spelling m.a.w. gelijk aan de traditionele Nederlandse spelling.
Het voorstel van de Commissie voor (2) was niet aan de orde in het publieksonderzoek (Speling in de Spelling). Dit voorstel wijkt echter af van de opdracht. De
Werkgroep ad hoc Spelling (p. 112-113) deed immers het voorstel voor gevallen
als (1 ): Anna' s, René' s, Mieke' s; voor gevallen als (2): Max'.
Als de Commissie voor geval (1) de Engelse spelling overneemt, zou ze dat ook
voor (2) moeten doen, wat inhoudt dat de oude regeling voor geva1len als (2) ongewijzigd blijft.
Het voorstel van de Commissie betekent nu we1licht winst in (1 ), namelijk aanpassing aan het gebruik, maar verlies in (2), namelijk een innovatie en dus
wijziging waaraan geen behoefte bestaat. Dat dreigt nodeloze irritatie te veroorzaken.
Daarom beveelt de Raad aan alleen deel (1) van de regel over te nemen, m.a.w.
het voorstel van de Werkgroep ad hoc Spelling p. 112-113.

het trema
Bij ongelede woorden binnen één morfeem doet zich soms een opeenvolging van
klinkerletters voor die niet als digraaf gelezen wordt: poëzie, ruïne, patiënt. De
Commissie geeft goede redenen voor de handhaving van het trema. Maar ze is het
over de beregeling niet helemaal eens kunnen worden. Voor een aantal gevallen
stelt ze voor om op basis van bijkomend onderzoek te beslissen over een keuze uit
twee opties. Optie 1 is het behoud van de huidige regeling maar met een exacte
formulering. Optie 2 is een nieuwe regeling die in veel gevallen, echter niet altijd
(b.v. zeeen), dezelfde uitkomst oplevert.
Omdat wijziging van het bestaande irritatie kan oproepen, en de huidige regeling door een exacte formulering de problemen lijkt te kunnen oplossen, beveelt
de Raad aan voor optie 1 te kiezen. Gegeven het geringe belang voor het geheel
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van de spelling lijkt het de Raad niet verstandig een beslissing uit te stellen tot
wanneer bijkomend onderzoek zou zijn verricht.

4.4 Vreemde woorden
De Raad meent dat de voorstellen van de Commissie in Hfst. 5 het spellen van
vreemde woorden voor het publiek eenvormiger en dus wat makkelijker zal maken. Dat geldt met name voor de spelling van werkwoordvormen van vreemde
woorden, zoals bridge, bridgen, bridgede, gebridged.
Juist daarom zou de Raad de door de Commissie genoemde mogelijkheid om
met enkele aanhalingstekens te werken (b.v. bridge en, gebridged) met klem willen
afraden.

4.5 De Woordenlijst
De Commissie heeft een aantal voorstellen in verband met de inhoud, de inrichting en het permanente beheer van een Woordenlijst gedaan. De Raad meent dat
hij daar op dit moment geen uitspraken in verband met maatschappelijke acceptatie over hoeft te doen. Wel meent de Raad dat het snel beschikbaar zijn van een
Woordenlijst met de kerninformatie over de spelling voor de maatschappelijke acceptatie zeer belangrijk is. Het werk aan de Elektronische Woordenlijst zou
daarom primair gericht moeten zijn op de vervaardiging van een gedrukte (en tevens in elektronische vorm beschikbare) lijst ten behoeve van het publiek. Over
aard, omvang en inrichting van de daarin te verstrekken informatie zou de Raad
nog graag nader willen adviseren. Eventuele uitbreiding van de informatie ten behoeve van specialistisch gebruik dient geen prioriteit te krijgen.

5 Conclusies
5.1 De spellingvoorstellen
De Raad wil graag zijn grote waardering uitspreken voor de ontzettend grote hoeveelheid werk die de Commissie heeft verzet, voor de ernst, de degelijkheid en de
diepgang van de werkzaamheden, en voor de kwaliteit van de bereikte resultaten.
In het algemeen kan de Raad een positief oordeel uitspreken over het geheel van
de voorstellen. In veel gevallen worden de schrijf- en leesbaarheid (het gebruikersgemak), het gemak van overgang van oud naar nieuw, de leerbaarheid
(taaldidactiek), en de taalpolitieke aspecten (duidelijke en naleefbare normen, imago van het Nederlands in het buitenland) gediend.
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Toch moet de Raad daar een belangrijk voorbehoud bij maken. Het voorbehoud
heeft betrekking op een aantal onderdelen die hierboven uitvoerig besproken zijn.
Uiteraard kan en wil de Raad het werk van de Commissie niet overdoen. Wel is de
Raad voor de voorstellen als geheel en voor de onderdelen ervan nagegaan in welke mate ze maatschappelijk acceptabel zijn.
De maatschappelijke acceptatie zal in belangrijke mate samenhangen met inhoudelijke aspecten van onderdelen van de voorstellen. In het algemeen zouden de
voorstellen gericht moeten zijn op het beter oplossen van problemen die de taalgebruiker met de huidige spelling heeft, op het wegnemen van irritaties. De
voorstellen mogen niet tot nieuwe irritaties bij schrijvers en lezers voeren, wat het
geval kan zijn bij het te consequent, te veralgemeend of te rigoureus doorvoeren
van de nieuwe regels in gevallen waar voorheen nauwelijks problemen of irritaties
bestonden. Wijzigingen mogen alleen wanneer die het gebruikersgemak dienen.
Het aantal wijzigingen moet voldoende klein zijn en voldoende weinig ingrijpend
om publikaties in de 'oude' spelling leesbaar te houden, en om uitgevers en bibliotheken niet op korte termijn tot hoge uitgaven te dwingen. De maatschappelijke
acceptatie vertoont m.a.w. een niet onaanzienlijke financieel-economische dimensie. Een aantal van de boven besproken onderdelen bedreigt de maatschappelijke
acceptatie om redenen van financieel-economische aard.
De Raad wil daarom het Comité van Ministers adviseren de voorstellen in de grote lijnen over te nemen, mits tegelijk ook de boven besproken bedreigingen van de
maatschappelijke acceptatie weggenomen worden.
Daartoe geeft de Raad de volgende mogelijke oplossingen in overweging.
1.

2.
3.

4.

5.
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De oude grafie <exc ... > en <exqm bij het begin van een morfeem kan beter
gehandhaafd worden. Dit betreft een zeer klein aantal woorden, die als uitzondering op de algemene regel gelden.
De combinatie [kw] zou best in de regel voor [k] gespecificeerd worden. Er
moet duidelijk worden aange,geven waar de grafie <qu> gehandhaafd wordt.
De speUing van [s] als <C> in de aanvangspositie van bastaardmorfemen, cijfer, citroen, dient als algemeen filter op de regels voor de spelling van [s]
gehandhaafd te worden. Dat betekent m.a.w. dat de Woordenlijstcommissie
de opdracht krijgt in principe alle morfemen/woorden met beginklank [s],
tot nog toe met <C> gespeld, als algemene uitzondering op regel ( 1d) (Rapport p. 30) op te nemen.
De vormen fase, pose, oase kunnen beter als uitzondering op de regel voor
[z] opgenomen worden. De bestaande vorm pauzeer kan beter gehandhaafd
blijven.
De spelling van [sj] als <Sh>, resp. <Ch> in de aanvangspositie van bastaardmorfemen, b.v. shampoo, charme, dient als algemeen filter op de regels
voor de spelling van U] gehandhaafd te worden. Dat betekent m.a.w. dat de
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6.

7.

8.

9.
10.

Woordenlijstcommissie de opdracht krijgt in principe a11e morfemen/woorden met beginklank [sj], tot nog toe met <Sh>, resp. <Ch> gespeld, als algemene uitzondering op regel (2a) (Rapport p. 3 7) op te nemen.
De regels voor de spelling van de klank [ie] behoeven nog verdere verfijning. Daardoor kan de spelling van authentieke Nederlandse woorden als
kievit, kieviet, mierikswortel met <ie> gehandhaafd worden. De spelling van
werkwoordvormen van inheemse werkwoorden als neuriën en bastaardwoorden als skiën kan dan ook ongewijzigd blijven.
Voor de spelling van de niet gehoorde tussenklank <S> adviseert de Raad om
niet systematisch dubbelspe11ingen <S> en <SS> in te voeren. De Raad stelt
voor het alternatief van de Commissie (p. 68) in licht uitgebreide vorm over
te nemen: spel een tussenklank <S> wanneer de [s] gehoord wordt in de samentrekking of bij woordafbreking, b.v. stadscentrum want stads- of andersoortig centrum, stads-cen-trum; beroepszangers want beroeps- en amateurzangers, be-roeps-zang-er.
Spel genitiefvormen van eigennamen als apostrof wanneer de eigennaam
eindigt op de klank [s]: Geerts' voorzitterschap, Marx' filosofie, Goes' reputatie. Spel elders als <'s>: Gerard' s voorstel, Johan' s uitwerking, Venlo' s
reputatie.
Kies optie 1 voor de beregeling van het trema (geen verandering, wel exactere formulering gewenst).
Spel vreemde woorden zoals voorgesteld door de Commissie, zonder gebruik van het aanhalingsteken in werkwoordvormen.

De Raad is ervan overtuigd dat deze oplossingen op redelijk korte termijn in de
voorste11en van de Commissie ingebouwd kunnen worden.

5.2 Verdere aanbevelingen
Met het oog op de maatschappelijke acceptatie doet de Raad nog de volgende aanbevelingen.
1.

Het is wenselijk dat de spellingvoorstellen pas ingevoerd worden op het moment dat de nieuwe Woordenlijst beschikbaar is, zoniet dreigt door verkeerd begrip stemmingmakerij te ontstaan.

2.

Spellingcheckers en andere elektronische hulpmiddelen zoals een omspelprogramma dienen op het moment van invoering van de spelling beschikbaar te zijn, evenals een voor het algemene publiek begrijpelijke beschrijving.

3.

De Raad juicht toe dat de Taalunie met het oog op de ontwikkeling van de
in (1) en (2) genoemde hulpmiddelen alvast een samenwerkingsakkoord
heeft gesloten met het INL en de uitgever van het Groene Boekje. Wèl
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wenst de Raad over aard, omvang en inrichting van de. Woordenlijst te adviseren voor met de eigenlijke ontwikkeling wordt begonnen.
4.

Bekeken moet worden in hoeverre een gefaseerde invoering kostenbesparend kan werken.

5.

Verschillende vormen van publieksvoorlichting zijn wenselijk. Die publieksvoorlichting moet tijdig en professioneel aangepakt worden. De acceptatie van het 'produkt' door het publiek is immers in hoge mate afuankelijk
van de manier en het tijdstip waarop het wordt voorgesteld. Een uitgewerkt
publiciteits- of communicatieplan is een dringende noodzaak. Op het moment dat de spellingvoorstellen, bij aanvaarding door het Comité van Ministers, bekend worden is professionele communicatie, met name met de media, wenselijk. Daarbij kunnen de voorlichtingsdiensten van Nederland en
Vlaanderen en van de betrokken departementen ingeschakeld worden.
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Standpunt van het Comité van Ministers t.a.v. het
spellingbeleid van de Nederlandse Taalunie
(19 januari 1994)

(a)

Het Comité van Ministers dankt de Spel1ingcommissie voor de inzet en de
deskundigheid waarmee zij zich van haar taak heeft gekweten en heft de
Commissie op.

(b)

Er komt een nieuwe officiële 'Woordenlijst van de Nederlandse Taal'
('Groen Boekje'), zodat inzake spelling de autoriteit van de officiële regelgevende instantie, d.i. de Nederlandse Taalunie, hersteld wordt. 1

(c)

Er komt bij de nieuwe Woordenlijst ook een vernieuwde inleiding met de
'Beginselen van de Nederlandse Spelling', aangepast aan de hedendaagse
normen inzake efficiënt en begrijpelijk taalgebruik.

(d)

Door opwaardering van de huidige voorkeurspelling tot enige officiële
vorm wordt de dubbelspelling van bastaardwoorden in de nieuwe Woordenlijst uitgesloten, zodat het onderscheid tussen voorkeurspelling en toegelaten spelling vervalt.

(e)

Bij de samenstelling van de nieuwe Woordenlijst volgens het in (d) genoemde principe worden enkele innerlijke tegenstrijdigheden weggewerkt op basis van nadere voorstellen van de Taaladviescommissie, na goedkeuring van
het Comité van Ministers. Het gaat uitsluitend om die gevallen waarbij voor
verschillende woorden die een voor de taalgebruiker herkenbaar gemeenschappelijk deel bevatten, tegenstrijdige keuzes zijn gemaakt, zoals in kopie versus fotocopie en akkoord versus accorderen.

(f)

Het Comité van Ministers gaat akkoord met de voorstellen van de Spellingcommissie inzake het gebruik van de tussenletters -e(n)- en -s- in samenstellingen en afleidingen (bessensap, dorpsstraat), overnemende de opmerkingen terzake van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 2 .

(g)

Het Comité van Ministers neemt de voorstellen van de:Spellirigcominissie
inzake het gebruik van de apostrof voorlopig niet over. Het Comité van Ministers wil dit standpunt heroverwegen, op voorwaarde dat daartoe door terzake deskundigen afdoende argumenten worden
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(h)

Het Comité van Ministers gaat akkoord met Optie 1 van de Spellingcommissie3 inzake het gebruik van de trema, met de voorstellen van de Spellingcommissie inzake het gebruik van het liggend streepje en inzake de spelling
van vreemde woorden, evenwel met aanpassing aan de opmerkingen terzake van de Raad voor Nederlandse Taal en Letteren en de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. 4

(i)

Na de totstandkoming van de eerste editie van de Herziene Woordenlijst zal
deze officiële lijst actueel worden gehouden door om de tien jaar een aangepaste editie zonder wijziging van de spellingregels te laten verschijnen,
waarin in onbruik geraakte woorden worden geschrapt en nieuwe woordvormen worden opgenomen, volgens de in (d) genoemde principes. Hierdoor
zal de Woordenlijst haar betrouwbaarheid en volledigheid als normgevende
publikatie maximaal behouden. Met behoud van de formele verantwoordelijkheid van het Comité van Ministers en van de wetgever in Vlaanderen en
Nederland draagt het Comité van Ministers de zorg voor de samenstelling
van de woordenlijst op aan de onder de Nederlandse Taalunie ressorterende
Taaladviescommissie. In deze commissie zijn alle relevante partijen zoals
taalwetenschappers, auteurs, journalisten, uitgevers en taaldidactici vertegenwoordigd.

U)

Het publiek zal zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd over de inhoud
van dit besluit en de motieven die eraan ten grondslag liggen. De voorstellen van de Spellingcommissie, de adviezen over deze voorstellen en de kosten-batenanalyses worden daartoe openbaar gemaakt.

(k)

Het Comité van Ministers zal over dit standpunt in overleg treden met de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie. Bij die gelegenheid zal tevens van gedachten worden gewisseld over de wijze van invoering.

(])

Na het bovengenoemde overleg met de Interparlementaire Commissie
neemt het Comité van Ministers een formeel besluit, dat voorgelegd zal worden aan de regeringen van Nederland en Vlaanderen.

Bijlage met detailuitwerking
1 Deze

Woordenlijst wordt zo samengesteld dat ze representatief is voor het moderne taalgebruik en dus aansluit bij de behoeften van de hedendaagse
taalgebruiker. Dat betekent het schrappen van inmiddels in onbruik geraakte woorden en het toevoegen van woorden die sinds 1954 frequent in gebruik zijn
gekomen.
2

Zulks impliceert wat de tussen-e(n) betreft, het vaststellen van uitzonderingen op
de algemene regel van woorden zoals koninginnedag, maneschijn, ladenkast en
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blikkendoos. Inzake het gebruik van de tussenletter -s- impliceert zulks het toevoegen van een subregel, namelijk dat in samenstellingen waarbij bij woordafbreking
of samentrekking een /s/ gehoord wordt aan het eind van het eerste deel, in alle gevallen <S> geschreven wordt, ook als het tweede deel van de samenstelling reeds
met een <S> begint Uongensschool).
3

Optie 1 stelt voor om de regels ongewijzigd te laten, behalve bij samenstellingen
tussen de samenste11ende delen (zeeëgel wordt zee-egel) en in afleidingen op -aard
en -achtig (zebraächtig wordt zebra-achtig)
4

Geen gebruik van aanhalingstekens <'>,zelfs niet facultatief, in woordvormen als
bridgen (niet: bridge' en)
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Vervolgadvies van de Raad voor de Nederlandse
Taal en Letteren inzake het spellingbeleid van de
Nederlandse Taalunie (17 februari 1994)
(1)

Het verheugt de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren dat het spellingdossier, na jaren van onzekerheid, in een eindfase is gekomen. Het standpunt van de Taalunie-ministers biedt uitzicht op een afsluiting van veertig
jaar discussie. Met de komst van een nieuwe, officiële Woordenlijst (Groen
Boekje) wordt een aantal belangrijke spellingproblemen voor de taalgebruiker opgelost.

(2)

In de eindfase van het spellingdossier hebben de verschi11ende actoren binnen de Nederlandse Taalunie (Algemeen Secretariaat, Spellingcommissie,
Raad, Comité van Ministers) en buiten de Taalunie (WRR, KNA W,
KANTL, CEMS-VUB en 100 Den Haag, kabinetten) uiterst zorgvuldig gehandeld; met de gevraagde advisering is door de verschillende actoren ui~
terst discreet omgegaan. De Raad betreurt het daarom dat ten minste bij de
publieke opinie de indruk is gewekt dat de standpuntbepaling door het Comité van Ministers ten aanzien van de voorste11en van de spellingcommissie
inzake de spelling van bastaardwoorden in hoge mate beïnvloed zou zijn
door een lek in de pers. De Raad betreurt het ook dat door dit lek het ernstige werk van de spellingcommissie, met name door de publieke opinie, niet
naar waarde geschat is kunnen worden. Overigens wil de Raad erop wijzen
dat welke aanpak dan ook tot maatschappelijke commotie had geleid.

(3)

Het laat zich aanzien dat de standpuntbepaling van het Comité van Ministers ten voordele van het alternatief van de opwaardering van de huidige
voorkeurspelling van 19 januari 1994 omgezet zal worden in een besluit
van het Comité van Ministers in dezelfde richting. In het algemeen belang
wil de Raad daar zo constructief mogelijk op reageren.

(4)

De Raad stelt met genoegen vast dat een bevredigende regeling is aangenomen voor het gebruik van de tussenletters en van de diacritische tekens. Bovendien komt een einde aan de dubbelspelling van de bastaardwoorden,
waardoor de spellingeenheid in het Nederlandse taalgebied einde.lijk weer
wordt hersteld.

(5)

De Raad constateert dat het Comité van Ministers in zijn standpuntbepaling
van 19 januari 1994 de voorstellen van de Spellingcommissie om door mid-
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del van regels tot een consistente spelling van bastaardwoorden te komen,
niet overneemt. Niettemin wil de Raad het Comité van Ministers adviseren
om, binnen de lijnen van het standpunt, in ieder geval naar een vorm van
consistentie in de spelling te blijven streven. Het belang van de lezers en
schrijvers, en van de leerders van het Nederlands in binnen- en buitenland,
op de korte en de langere termijn, vereist hoe dan ook een consistente aanpak.
Verder meent de Raad dat gestreefd moet worden naar één enkele spel~
ling per woord, en dat waar mogelijk het opnemen van facultatieve varianten moet worden vermeden. Een voordeel van het standpunt van het Comité
van Ministers is dat het probleem van het onderscheid tussen bastaardwoorden en vreemde woorden, dat deel uitmaakte van de opdracht van de spellingcommissie, zich niet langer voordoet. Dat onderscheid is immers in de
praktijk niet echt toegankelijk voor niet-taalkundigen. Doordat de spellingregeling niet langer moet onderscheiden tussen bastaard- en vreemde woorden, kan de spelling van niet-inheemse woorden makkelijker op een consis~
tente manier worden aangepakt.
(6)

Ook de woorden die sedert 1954 als bastaard- of vreemde woorden in het
Nederlands zijn binnengekomen zouden in ieders belang op een consistente
manier gespeld moeten worden. Omdat een oplossing met behulp van een
veralgemening van de foneem-grafeemregels voor de inheemse woorden tot
de niet-inheemse, niet acceptabel is bevonden, meent de Raad dat naar een
andere oplossing moet worden gezocht dan de regelaanpak om tot consistentie te komen.

(7)

In de lijn van de standpuntbepaling van het Comité van Ministers en van
zijn vroegere adviezen is de Raad van oordeel dat gestreefd moet worden
naar een spelling die maximaal recht doet aan de spontane, natuurlijke spellingstrategieën van schrijvers en lezers, met name de woordbeeld- en analogiestrategiën.
Woorbeeldstrategie houdt in dat een woorddeel ('morfeem') dat intuïtief
als zodanig herkend wordt, in principe altijd op dezelfde wijze gespeld
wordt. Bijvoorbeeld: het woorddeel /dukt/ in woorden als produktie en reductie, of het woorddeel /elektr/ in woorden als elektron en elektronisch (dit
laatste woord komt niet voor in de Woordenlijst van 1954) op een en dezelfde wijze.
Analogiestrategie houdt in dat de grafische voorstelling van een als gelijk
ervaren opeenvolging van spraakklanken ook gelijk gespeld wordt. Bijvoorbeeld de spelling van de uitgang /ikeren/ in woorden als pikeren en appliqueren.
In veel van dergelijke gevallen is in de Woordenlijst van 1954 overigens
niet voorzien. De hedendaagse woordenboeken, onder meer de twee Van
Dale ' s, Verschueren, Koenen en Kramers', geven in tal van zulke gevallen
van elkaar afwijkende spellingen.
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(8)

De Raad doet voorts de aanbeveling dat bij de bovenstaande aanpak de Taaladviescommissie, waar mogelijk, optimaal gebruik maakt van het voorwerk
dat door de Spellingcommissie is verricht.

(9)

Het standpunt van het Comité van Ministers, en het te verwachten formele
besluit van het Comité van Ministers, heeft in ieder geval een aantal wijzigingen van de huidige spelling tot gevolg. In overeenstemming met zijn advies van 10 december 1993 beveelt de Raad aan om te voorzien in een goed
geplande fasering in de tijd van de principe-beslissing, het moment van invoeren, de overgangsperiode en dergelijke meer. Daardoor moet ervoor worden gezorgd dat de economische kosten zo laag mogelijk blijven. Tevens
dringt de Raad aan op begeleidende maatregelen zoals een goed communicatieplan, en gebruikmaking van allerlei hulpmiddelen, zoals de elektronische.
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Slotverklaring van de Interparlementaire
Commissie (7 maart 1994)

'De Interparlementaire Commissie op 7 maart 1994 te Brusssel bijeen;
is van mening dat het van belang is, dat op redelijk korte termijn een nieuwe
officiële "Woordenlijst van de Nederlandse Taal" verschijnt;
is van oordeel dat het ook bij de keuze voor de voorkeurspelling van belang is
dat verwarrende inconsistenties en inconsequenties in de schrijfwijze van de bastaardwoorden in de toekomst worden vermeden;
neemt akte van hetgeen het Comité van Ministers heeft medegedeeld, zowel wat
betreft de inhoud en de procedure van de voorstellen en stemt ermee in;
constateert met instemming dat aan de Taaladviescommissie van de Nederlandse Taalunie de opdracht wordt gegeven daarvoor op korte termijn principes te
formuleren - mede gebaseerd op de uitkomsten van het rapport van de Spellingcommissie en de daarop geleverde commentaren van de Raad van de. Nederlandse
Taalunie, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde- alvorens aan de
samenstelling van de nieuwe officiële Woordenlijstte beginnen;
en verheugt zich erover dat het Comité van Ministers deze voorstellen aan de Interparlementaire Commissie zal voorleggen.'
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Voorzetten van de Nederlandse Taalunie

Ruim 20 miljoen mensen spreken Nederlands. Daarmee is het, na Engels en Duits,
de derde Germaanse taal. Een belangrijk cultuurgoed dus, dat de Nederlandse en
Vlaamse overheid graag in stand houden. Daarvoor hebben ze in 1980 de Nederlandse Taalunie opgericht. De Taalunie fungeert als motor om het Nederlands
levend te houden, in Europa en daarbuiten. De Taalunie stimuleert en financiert
projecten op het gebied van de Nederlandse taal, letteren, onderwijs en cultuur.
Daarbij werkt ze intensief samen met opleidingsinstituten, beroepsverenigingen en
culturele instellingen.
In de reeks Voorzetten publiceert de Taalunie notities en rapporten over onderwerpen die haar ter harte gaan. De afleveringen verschijnen onder naam van de
auteurs en redacteurs: de ingenomen standpunten geven niet noodzakelijkerwijs
de opvattingen van de Taalunie weer. Wel is zij verantwoordelijk voor de keuze
van de onderwerpen.
In de reeks Voorzetten verschenen reeds de volgende delen:

2

3
4
5

6
7

8
9

10
11
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W. Haeseryn en J. de Rooij: Grammatica. (1985)
W. Haeseryn: Terminologie. (1985)
J. de Rooij en W. Haeseryn: Spelling en spellingregeling, wettelijke en bestuurlijke aspecten. ( 1985)
J. de Rooîj: Spelling en spellingregeling, inhoudelijke aspecten. ( 1985)
F. Montens en A.G. Sciarone: De kennis van het Nederlands bij buitenlanders en de toetsing en certificering ervan, enkele voorlopige opmerkingen.
(1985)
W. Duthoy: Het Nederlands in de instellingen van de Europese Gemeenschap. (1986)
L. Beheydt: Het Certificaat Nederlands en Nederlands als Tweede Taal.
(1987)
W. Haeseryn: Normen en taal. (1987)
S. Verha11en: Lessen Nederlands voor anderstalige volwassenen in Nederland, een inventarisatie van cursussen naar doel en opbrengst. (1987) [Uitverkocht]
N. Sybesma-Knol en K. Wellens: Enige volkenrechtelijke vragen rond de
Nederlandse Taalunie. (1987)
J. Leman, K. Sergeijssels en W. Geirnaerdt: Lessen Nederlands voor anderstalige volwassenen in Vlaanderen en Brussel, een inventarisatie van cursussen naar profiel van cursisten en lesgevers. (1987)

Spellingbesluit

12

13
14

15

16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27

28
29

30
31
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Witboek vaste boekenprijs, het stelsel van collectieve verticale prijsbinding
van boeken in het Nederlandse taalgebied. Met bijlagen over de Franse en
Engelse taalgebieden. ( 1987)
J. Leman, K. Sergeîjssels en W. Geirnaerdt: 'Beter één certificaat in de
hand.. .' (1988)
T. Janssen, M. Overmaat, N. Rowan [e.a.]: Lerarenopleiders over literatuurdidactiek, een onderwek naar de wijze waarop leraren Nederlands in Nederland en Vlaanderen worden voorbereid op het geven van literatuurlessen.
(1988)
J. Thissen, D. Neyts, N. Rowan: Leraren over literatuuronderwijs, verslag
van een rondvraag onder leraren Nederlands in Vlaanderen en Nederland
naar hun ervaringen en problemen bij het geven van literatuurlessen. ( 1988)
S. Verhallen: Certificaatexamens voor het vreemde-talenonderwijs, een vergelijking tussen een drietal buitenlandse certificaten en het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. (1988)
G. Janssens: Lexicografie en overheid: aanzet tot een woordenboekbeleid.
(1988)
L. van de Poll: Bibliografie van lijsten met Nederlandstalige vakterminologie. (1988)
K. Wellens: De Nederlandse Taalunie en de spelling: enige juridische beschouwingen. ( 1988)
Rapport van de Werkgroep ad hoc Spelling. (1988)
L. Beheydt en F. Jansen: Een normatief-pedagogische grammatica voor volwassenen. (1989)
Mag het een ietsje meer zijn? Verslag van de Algemene Conferentie van de
Nederlandse Taal en Letteren 1988. (1989)
Etnische minderheden en Nederlands als tweede taal in Nederland en Vlaanderen. Redactie: S. Kroon en T. Vallen. ( 1989) [Uitverkocht]
R. Devos en L. Beheydt: Aanzet tot een grammaticaal woordenboek. ( 1989)
M. van Empel: Advies aan de Nederlandse Taalunie inzake de EEG-rechtelijke aspecten van een vaste boekenprijs. ( 1990)
Taalwrg: overheid en burger/. Algemene Conferentie van de Nederlandse
Taal en Letteren 1989. (1989)
Taalwrg: overheid en burger II. Algemene Conferentie van de Nederlandse
Taal en Letteren 1989. Redactie: G. Geerts, J. Renkema, H. Schenk [e.a.].
(1990)
C. van Baelen: Ontbreken van een vaste boekenprijs: gevolgen voor het
Vlaamse boekenvak. ( 1990)
G. Fauconnier, J.L.J. Janssen, C. Petes [e.a.]: Moeilijkheden en drempels bij
(TV-) co-produkties van de BRT en de Nederlandse publieke omroepen.
(1990)
G.W.J. Oosterholt: Belemmerende en bevorderende regelingen met betrekking tot het boekenverkeer in Nederland en België. (1990)
T. Janssen en B. Triesscheijn: Gebruik, inhoud en effectiviteit van taal- en
literatuurmethoden in Nederland en Vlaanderen. (1990)

Voorzetten

32
33
34

35
36

37
38
39
40
41

43

Terminologie in het Nederlandse taalgebied. (1990)
Taal en omroep. Redactie: L. Beheydt. (1991)
De Nederlandse taal en letteren in een Europa zander binnengrenzen (een inventarisatie). Redactie: E. Baeten, S. Overfeldt. Eindredactie: E. Nordlohne.
(1991)
Literatuur ingeblikt. Verslag van de Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren 1990. (1991)
Het niet-universitair onderwijs Nederlands in de grensgebieden (Nedersaksen, Noordrijn~Westfalen en Frans-Vlaanderen). Handelingen van de Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren 1991. Redactie: M.
Wera. Eindredactie: E. Nordlohne. (1992)
Van onbegrensd belang: de staat van het onderwijs Nederlands in Nederland en Vlaanderen. (1992)
Terminologie/eer: beleid en praktijk. Redactie: A.J. Vervoorn. (1992)
Bibliografie van lijsten met Nederlandstalige vakterminologie: aanvullingen.
(1993)
Onderwijsonderwek voor beleid en praktijk. Redactie: C.M. Bouma,
M.M.A.J. Goemans. (1993)
Lijst van landennamen, namen van landen, alsmede op gave van de daarbij
behorende bijvoeglijke naamwoorden en inwoneraanduidingen en van de namen van de hoofdsteden, officiële schrijfwijze voor het Nederlandse taalgebied. (1993)
De literaire canon in het onderwijs. Redactie: Will van Peer, Ronald Soetaert. ( 1993)

De Voorzetten zijn verkrijgbaar bij:
Sdu Servicecentrum Uitgeverijen, Postbus 20014, 2500 EA Den Haag (Nederland).
Uitgeverij UGA, Stijn Streuvelslaan 73, 8501 Kortrijk-Heule (België).
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