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Word u ook boos van taalfauten?
1

Kreeg u rillingen van de titel? En voelt u nu de onweerstaanbare drang om een lezersbrief
te schrijven? Dan bent u waarschijnlijk een taalpurist. Een eigenschap waar niet iedereen
vrolijk van wordt. Jaja, met dt.

2

Weinig zo frustrerend als dit: u post op Facebook of Twitter een doorwrochte analyse over
het hoe en waarom van de teloorgang van de politieke/economische/ecologische situatie.
Waarop u ‐ naast een stuk of drie sympathieke likes ‐ meteen venijnige reacties krijgt. Dat
aktivisme al enkele decennia niet meer met een k geschreven wordt. Dat u beter in uw
eigen dt‐boezem zou kijken, alvorens politici te beschuldigen van nonchalance. U wordt
weggezet als een simpele duif en uw doorwrochte werkstuk wordt meteen van de kaart
geveegd. De oorzaak van dat onheil? Een oprukkend leger taalpuristen, dat zijn strijdtoneel
heeft verplaatst van de man in de straat naar de man op de sociale media.

3

Volgens Koen Jaspaert, hoogleraar sociolinguïstiek aan de KU Leuven en voormalig hoofd
van de Nederlandse Taalunie, zijn taalpuristen vooral aanhangers van één bepaald
wereldbeeld. 'In de sociale wetenschappen is er al heel lang een discussie over de redenen
voor ons gedrag. Aanhangers van het structure‐perspectief geloven dat er bepaalde
patronen zijn die ons gedrag fel beperken. Daartegenover staat het agency‐perspectief:
mensen bepalen zelf wat ze doen, op basis van vrije wil. Ook over taal wordt in die termen
gedacht.

4

Er is een grote groep die gelooft dat onze taal en de bijbehorende regels en woordenschat
vastliggen in boeken en onveranderlijk zijn. Dat structure‐perspectief wordt breed
gedragen, onder meer door de invloed van onderwijs en media. Wanneer we heel expliciet
met taal bezig zijn ‐ in de taallessen op school bijvoorbeeld ‐ neemt dat perspectief het
bijna automatisch over. Terwijl daartegenover een heel andere visie staat: onze taal
evolueert constant en we kunnen ons taalgebruik perfect aanpassen aan onze
gesprekspartners. Dat is het agency‐perspectief, en het is veel logischer. We praten nu
eenmaal niet meer zoals in de jaren twintig. En als we bij een groep willen horen, praten
we zoals die groep. Toen mijn zoon klein was, ging ik hem vaak aanmoedigen aan het
voetbalveld. Mocht ik tegen collega‐ouders gepraat hebben zoals tegen mijn studenten,
dan had ik daar weinig vrienden gemaakt.'

Taalpolitie
5

U raadt het al: de 'taalpolitie' bevindt zich in het structure‐kamp. 'Zij denken dat onze taal
beschermd en bewaakt moet worden, zodat ze die heelhuids kunnen overdragen aan de
volgende generaties', zegt Jaspaert. 'Wat de geschreven taal betreft, kan ik me daarin
vinden. Als een student mij een paper overhandigt met daarin zeven dt‐fouten, dan is die
student gezakt. Maar in gesprekken, ook virtuele, zou ik nooit mensen corrigeren. Dan
voelen ze zich aangevallen. Bovendien is gesproken taal een natuurlijk conversatiemiddel
dat constant evolueert. Wat nu "fout" is, kan over tien, twintig jaar wel aanvaard worden.'
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Uit recent onderzoek van de universiteit van Michigan blijkt dat de neiging tot taalpurisme
verbonden is met bepaalde persoonlijkheidskenmerken. Wie nauwgezet is, stoort zich
sneller aan taalfouten dan wie extravert en meegaand is. 'Wij hebben vooral onderzoek
2

gevoerd naar de drang om tot een bepaalde groep te behoren', zegt Jaspaert. 'Taalpuristen
voelen die drang minder, ze zijn meestal individualistisch. Maar ze kunnen zich die houding
ook permitteren, omdat ze doorgaans tot de hogere klasse behoren.'
7

Ze kunnen het zich misschien permitteren, maar populair maken taalpuristen zich er niet
mee. Ook professor Jacques Van Keymeulen van de vakgroep Nederlandse Taalkunde van
de UGent vindt het jammer dat sommige mensen zo moeilijk kunnen aanvaarden dat taal
leeft. 'Al snap ik natuurlijk wel dat mensen vasthouden aan de regels die ze op school of
aan de universiteit hebben geleerd. Ik draag die ook met me mee. Alleen schrik ik er niet
meer van als iets veranderd blijkt te zijn. Vorige week nog kreeg ik te horen dat het
tegenwoordig heel normaal is om te schrijven dat iemand "een winkel uitbaat" terwijl ik
altijd heb geleerd dat dit slecht Nederlands is. Ik ben blij dat ik dat nu weet, maar anderen
zouden zich er wellicht over opwinden. Het probleem is dat sommige, vooral oudere,
mensen elke verandering als taalverloedering beschouwen.'
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Dat komt volgens Van Keymeulen omdat de drang om het Nederlands te verdedigen al
generaties lang in veel Vlamingen ingebakken zit. 'Daarom hechten ze zo aan wat zij correct
Nederlands vinden en schrikt elke aanpassing hen af. Alsof het Nederlands terrein zou
verliezen zodra er een woord aan verandert.'
Bron: Knack 9 september 2016

De tekst werd aangepast met het oog op dit examen.
VRAGEN EN OPDRACHTEN
Beantwoord alle vragen van deel 1, 2 en 3

Totaal aantal punten: 100

Alle antwoorden moeten in het Nederlands gegeven worden. Schrijf volledige zinnen in je
antwoorden.

Deel 1: tekstbegrip

(30 punten)

1. Waarnaar verwijzen de volgende woorden?
a: ‘dat’ (alinea 2: dat zijn strijdtoneel):

(1 p)

b: ‘ze’ (alinea 5: Dan voelen ze zich aangevallen.)

(1 p)

c: Waarnaar verwijst ‘het’ in de zin:
Ze kunnen het zich misschien permitteren, maar populair maken taalpuristen zich er niet mee.
(alinea 7)
(1 p)
d: Specifieer de betekenis van het woord ‘rillingen’ zoals het in deze context wordt gebruikt:
‘Kreeg u rillingen van de titel?’ (alinea 1)

(1 p)

e: Wat betekent ‘ingebakken zit’ in deze zin:
‘Dat komt volgens Van Keymeulen omdat de drang om het Nederlands te verdedigen al generaties
lang in veel Vlamingen ingebakken zit.’ (alinea 8)
(1 p)
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2. Geef drie kenmerken van een taalpurist

(5 p)

3. ‘De oorzaak van dat onheil? Een oprukkend leger taalpuristen, dat zijn strijdtoneel heeft
verplaatst van de man in de straat naar de man op de sociale media.’

Wat is dat onheil? Waarom is het onheil, volgens de tekst?

(5 p)

4. Ook professor Jacques Van Keymeulen van de vakgroep Nederlandse Taalkunde van de UGent
vindt het jammer dat sommige mensen zo moeilijk kunnen aanvaarden dat taal leeft. Leg uit
waarom de professor dit jammer vindt.
Ben je het eens met zijn standpunt of niet? Leg uit waarom wel /niet.

(5 p)

5. Gebaseerd op de tekst: Vergelijk het standpunt over taal volgens het structure‐perspectief met
het agency‐perspectief.
(5 p)

6. Bespreek waarom professor Jaspaert het nodig vindt om opmerkingen en correcties te maken
over geschreven taal (fouten) en waarom hij dat niet nodig vindt om dat te doen voor gesproken
taal.
(5 p)

Deel 2: commentaar

(30 punten)

Hoe kunnen mensen valselijk worden beoordeeld op basis van hoe ze schrijven eerder dan op
basis van wat ze schrijven?
Becommentarieer in 100 tot 150 woorden jouw visie op deze kwestie.

Deel 3: opstel

(40 punten)

Schrijf een opstel van minimum 300 woorden. Kies één van de volgende opgaven.

a) ‘Mijn taal is mijn wereld.’
Of
b) "Mijn mening is zoveel waard als de jouwe en alle meningen zouden gelijkwaardig moeten
worden gewaardeerd.”
Beoordeel dit standpunt in de context van de hedendaagse, moderne wereld en in het
bijzonder in de context van de sociale media.
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