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We zéggen wel ‘moedertaal,’ maar we 
leren taal natuurlijk niet alleen van 
onze ouders. En ook niet alleen op 
school. Heel veel taal pikken we op 
via de media, en ik denk dan aan de 
massamedia zoals kranten, radio en 
televisie, en ook aan internet, reclame 
en sociale media.
Er komen via die media voortdurend 
nieuwe woorden en uitdrukkingen, 
die we bewust of onbewust overne-
men. En zelfs onze manier van com-
municeren verandert erdoor. Als we 
in een familiearchief brieven terug-
vinden die onze ouders, grootouders 
of overgrootouders in hun jonge jaren 

naar elkaar schreven, schrikken we 
van de vormelijke stijl die geliefden 
vroeger hanteerden tegenover elkaar. 
Hoe erg zouden onze overgrootou-
ders schrikken als zij onze brieven, 
mailtjes en sms’jes zouden lezen?
De invloed van de media op ons taal-
gebruik is bijzonder groot. Dat is voor 
de Nederlandse Taalunie een reden 
om er dit jaar Taalpeil aan te wijden. 
We hebben weer een publieksonder-
zoek uitgevoerd om te peilen hoe u in 
Nederland, Vlaanderen en Suriname 
de taal van de media ervaart. Ook 
zijn we op reportage gegaan en heb-
ben we interviews afgenomen om 

te horen wat betrokkenen en speci-
alisten te vertellen hebben over de 
invloed van media op onze taal.
Samen met de Nederlandse Taalunie 
hoop ik dat Taalpeil 2012-2013 een 
aanzet kan geven tot bezinning en 
engagement van allen die met taal en 
media te maken hebben. Niet alleen 
journalisten, programmamakers 
en webmasters, maar ook kritische 
lezers, kijkers en luisteraars. Iedereen 
dus.

Pascal smet
voorzitter van het Comité van Ministers  
van de Nederlandse Taalunie
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Media geven het taalvoorbeeld niet (meer)

met de resultaten van een peiling 
onder 800 Nederlanders en Vlamingen

Moeten kranten en televisie het voorbeeld geven op taalgebied? Of moeten ze de taal van hun 
publiek spreken? Op redacties is dat geen uitgemaakte zaak.

De taaladviseur van de openba-
re omroep in Vlaanderen, Ruud 
Hendrickx, weet wat hij wil in nieuws-
uitzendingen en ontspanningspro-
gramma’s: ‘een aantrekkelijke, dui-
delijke en correcte standaardtaal, die 
rekening houdt met en afgestemd is 
op de kijkers en de luisteraars’. Daar 
kan niemand tegen zijn. Maar hoe 
klinkt dat, een correcte standaardtaal? 
En op welke manier moet die afge-
stemd worden op de kijkers?

De taal van het journaal wordt dik-
wijls genoemd als voorbeeld van 
mooi Nederlands. Maar voor en na 
dat journaal hoor je op de radio en 
de televisie dikwijls een heel ander 
Nederlands. In feuilletons en praat-
programma’s in Vlaanderen wordt er 
bijvoorbeeld gevraagd: ‘Wilde gij een 
stukske van mijnen appel?’ Tussentaal 
noemen taalkundigen dat. De Gentse 
studente Elien Lefevere luisterde voor 
haar masterscriptie urenlang naar 
bekende presentatoren van praat-
programma’s en spelletjes en toonde 
aan dat bijvoorbeeld Goedele Liekens 
en Ben Crabbé een Vlaams gekleurd 
Nederlands spreken. Vooral om emo-
ties te laten doorklinken, om humor, 
verbazing en medeleven over te bren-
gen, wordt deze Vlaamse variant meer 
gebruikt dan de standaardtaal van de 
taaladviseur.

Taal is imago
En hoe gaat het in de geschreven pers? 
Een Nederlandse studente journalis-
tiek, Sandra van den Boer, onder-
zocht hoe Vlaamse kranten met taal 
omgaan. Journalisten denken dat 
lezers minder vertrouwen hebben in 
een krant die slordig omspringt met 

taal, schrijft ze. Er belanden elke keer 
boze lezersbrieven en mails op de 
redactie als blijkt dat er fouten in de 
krant staan. Daarnaast menen journa-
listen dat ze hun lezers het voorbeeld 
moeten geven. Dus letten ze op hun 
spelling en vermijden ze woorden of 
zinnen die lezers als ‘fout’ aanvoelen. 
De meeste redacties volgen de dikke 
Van Dale. Als dat woordenboek iets 
‘niet algemeen’ noemt, mag het niet in 
de krant. Maar veel van die woorden 
slippen toch door de mazen van het 
net en je leest dus in de Vlaamse pers 
onder meer dat er op tien jaar tijd iets is 
veranderd, dat een staking uitbreiding 
neemt en dat er jobs sneuvelen.

Toegankelijkheid en helderheid
Een derde studente, Els Belsack, ver-
geleek het taalbeleid van Nederlandse 
en Vlaamse kranten. Bij alle redac-
ties vond ze twee sleutelbegrippen: 
toegankelijkheid en helderheid. Maar 
terwijl Vlaamse redacties daarnaast 
erg gesteld zijn op correctheid en hun 
lezers het voorbeeld willen geven, zijn 
de Nederlandse meer bereid om taal-
vernieuwing toe te laten. Ze zijn cre-
atiever met taal, doen minder inspan-
ningen dan de Vlaamse om vreemde 
(Engelse) woorden te vermijden en 
als het taalgebruik in de maatschap-
pij ruwer wordt, komen woorden die 
vroeger niet behoorlijk werden gevon-
den, ook in de krant. NRC Handelsblad 
probeert naar eigen zeggen het taalge-
bruik van zijn lezers te volgen.
Het lijkt er dus op dat journalisten 
niet zozeer het goede voorbeeld wil-
len geven als wel zó willen spreken en 
schrijven dat alle kijkers, luisteraars 
en lezers de boodschap begrijpen. Dat 
gaf begin 2012 nog aanleiding tot een 

discussie in Nederland toen de NOS 
het voornemen bekendmaakte om 
meer spreektaal toe te laten in het 
Journaal van 8 uur (zie het interview 
met Sacha de Boer in deze Taalpeil). 
Daarmee hoopt de redactie haar 
informatie beter bij jongere mensen 
te brengen, want die zouden de taal 
van dat Journaal vaak te moeilijk en te 
stijf vinden.

Djoegoedjoegoe
Misschien herkennen jongeren hun 
eigen taal beter in de media, als daar 
meer Surinaamse woorden opduiken. 
Het is bekend dat Nederlandse jon-
geren graag woorden gebruiken als 
doekoe voor geld en bakra of tata voor 
blanke. In kranten komen die woor-
den nog niet voor. Op televisie nemen 
alleen jongeren ze in de mond. Maar 
Nederlandse journalisten en schrijvers 
hebben begin dit jaar de belofte uitge-
sproken om het woord djoegoedjoegoe 
te promoten. Het betekent: ophef of 
onrust. Toen een vrouw in een repor-
tage op het NOS-journaal zei dat 
ze Koninginnedag maar niks vond, 
omdat er ‘niet eens djoegoedjoegoe’ 
was, twitterden mensen als schrijver 
Robert Vuijsje en journalisten van 
kranten en televisie, dat het woord 
dringend meer bekendheid moest krij-
gen. En ze zijn van plan het zelf te gaan 
promoten. Binnenkort is er dus volop 
djoegoedjoegoe in de Nederlandse media.
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De krant is een meneer
‘De krant is een meneer’, zo luidt een oude uitdrukking. De krant heeft gezag en 
weet hoe het hoort. Zo wordt het kennelijk nog steeds gevoeld. Hij moet een voor-
beeld zijn van verzorgd taalgebruik. Dat vinden op een paar procent na álle men-
sen in ons onderzoek die minstens één keer in de week een of andere krant lezen.

De peiling

Meer Taalpeilen bestellen?
Mail naar taalpeil@taalunie.org
Telefoon Nederland en Vlaanderen: 
+ 31 (0)70 346 95 48
Telefoon Suriname: 8232946
Ze worden gratis toegestuurd.
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De nieuwslezer is een voorbeeld
Een voorbeeld van goed taalgebruik
De nieuwslezer is net als de krant een voorbeeld van goed taalgebruik. Bijna 
iedereen vindt de taal van de nieuwslezer verzorgd en goed verstaanbaar. Men 
vindt die eerder formeel (circa 60%) dan informeel (circa 20%), meer hedendaags 
(circa 60%) dan ouderwets (10%) en eerder rustig (65%) dan te snel (5%). Een 
enkeling vindt het te stijf en ook maar een enkeling te populair. Voor de mees-
ten is het dus precies goed.

De nieuwslezer mag een accent hebben
Ook de uitspraak van de nieuwslezer moet voorbeeldig zijn, is de algemene 
opinie. In die uitspraak mag best een regionaal accent of een buitenlandse 
taal doorklinken, zegt 60% van de Nederlanders. Die zijn wat dat betreft wat 
liberaler dan de Vlamingen. Van hen vindt zo’n 40% dat je aan de nieuwslezer 
mag horen uit welk land of welke streek of stad die komt. 

De peiling

Het taalgebruik van nieuwslezers op tv
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Taalfouten nauwelijks getolereerd 
De krant moet tot voorbeeld strekken als het om taalgebruik gaat en dat 
doet hij ook. Vlamingen en Nederlanders zijn wat dat betreft tevreden over 
de krant. Er worden niet veel fouten gemaakt, vindt 65% van de lezers. 
Gelukkig, want taalfouten in de krant worden nauwelijks getolereerd. 
Van de ondervraagden vindt ruim 80% ze heel ergerlijk en voor zo’n 65% 
zijn opvallende taalfouten zelfs een reden om een krant minder serieus te 
nemen.

Krantentaal lijdt aan sensatiezucht
Maar er is ook wel ongenoegen. Over de sensationele toon van de krant 
bijvoorbeeld. Zo’n 40% van de krantenlezers merkt op dat er steeds meer 
sensatie doorklinkt in de berichtgeving. Ook zijn er nogal wat lezers die vallen 
over Engelse woorden (circa 30%) of taalverruwing (circa 30%). Het gaat hier 
overigens niet om lezers van specifieke kranten. Het is dus een gemiddelde 
score voor alle Nederlandse en Vlaamse kranten.

Nieuwssites zijn niet zo correct als kranten
Van nieuwssites verwacht men, net als van de krant, voorbeeldig taalgebruik. 
Maar die sites scoren wel lager dan de kranten. Lezers van beide media vinden 
het taalgebruik op nieuwssites minder correct. Zo’n 40% van de Nederlanders 
en Vlamingen wijst op de taalverruwing en eveneens zo’n 40% op het gebruik 
van te veel Engelse woorden.

Jonge mensen lezen minder kranten dan oudere generaties. Ze halen hun informatie liever van inter-
net of uit sociale media. Zou het taalgebruik van de traditionele pers daar iets mee te maken hebben?

Kranten kiezen voor eenvoud
Zijn kranten vandaag eenvoudiger 
om te lezen dan vroeger? Dat vroeg 
de Leuvense hoogleraar taalkun-
de Dirk Geeraerts zich af. Samen 
met twee studenten heeft hij één 
krant onder de loep genomen, De 
Standaard, in verschillende periodes 
tussen 1960 en 2000.

De conclusie is duidelijk: de woorden 
en de zinnen zijn korter geworden, 
er zijn minder bijzinnen en die zijn 

ook nog eens korter. De onderzoe-
kers telden ook minder bijvoeglijke 
naamwoorden, minder hulpwerk-
woorden en minder passieve zinnen. 
Kortom: de schrijfstijl is vereenvou-
digd en dan vooral vanaf 1988.

Of er ook minder moeilijke of 
vreemde woorden in de krant zijn 
gekomen, hebben de Leuvense 
onderzoekers nog niet geteld. Het is 
ook niet aangetoond of andere kran-
ten hun stijl hebben vereenvoudigd.
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Taal is nuttig en taal is plezierig. Toch lijken veel mensen er vooral 
ergernis uit te halen.
Wie in de media het publiek oproept om schandelijke taalfouten te 
signaleren, krijgt gauw een lange waslijst. De Nederlandse taalkun-
dige Renée van Bezooijen legde enkele jaren geleden een verzameling 
grammaticale taalfouten voor aan een groot aantal proefpersonen uit 
Nederland en Vlaanderen. Die moesten aangeven hoe erg ze elke fout 
vonden. Dat leverde deze top 5 op:

1 het verwisselen van kennen en kunnen (‘Ken je dat even doen?’; ‘Hij zei dat 
 hij jou niet kon’)
2 hun als onderwerp (‘Toen hebben hun een suikerspin gekocht’)
3 overbodig doen (‘Vanavond doen we eerst stofzuigen en daarna 
 pas eten’)
4 dan in plaats van als (‘Mijn nichtje is even groot dan mijn zusje’)
5 dubbele ontkenning (‘Jij hebt nooit geen geld’)

De Vlaamse Radio 1 vroeg aan zijn luisteraars wat ze niet meer wilden 
horen. Dit is de top 5:

1 noemen in plaats van heten (‘Ik noem Piet’)
2 doorgaan in plaats van plaatsvinden (‘Waar gaat jullie feestje 
 door?’)
3 verwarring van slaan en slagen (‘Tien werknemers werden 
 ontslaan’)
4 die in plaats van dat (‘Een initiatief die navolging verdient’)
5 verwarring tussen de en het idee (‘De idee is dat we opnieuw 
 beginnen’)

En dan hebben we het nog niet gehad over clichés en stopwoorden. Deze 
worden vaak genoemd in allerlei lijstjes:

1 eigenlijk
2 zeg maar
3 leuk
4 weet je wel
5 absoluut

En dan ergeren mensen zich ook nog aan spelfouten, uitspraakfouten, 
slordig articuleren, verkeerde woordkeus, onnodig Engels, moeilijke 
woorden, verkeerde klemtonen en te snel spreken. Je vraagt je af waar-
om er nog luisteraars, kijkers en lezers zijn.

De peiling
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Aan eindredacteuren van kranten zal 
het niet liggen. Zij raden hun journalis-
ten aan eenvoudige en korte zinnen te 
maken, zodat de kranten ‘toegankelijk’ 
worden voor een groot publiek. ‘Er 
heeft zich een dodelijk ongeval voor-
gedaan met een motorrijder,’ mag een 
journalist niet schrijven. Wel: ‘Er is een 
motorrijder verongelukt.’ Als een poli-
tica  zegt dat ze ook veel tijd steekt in 
‘activiteiten van huishoudelijke aard,’ 
moet de journalist leren schrijven dat 
ze ‘veel werk verzet in het huishouden’. 
Passieve zinnen moeten eruit. 
Vreemde woorden zijn taboe. 
Bijzinnen kunnen alleen als ze kort 
zijn. Iemand op de redactie lijkt met 
een stofzuiger alle bijvoeglijke naam-
woorden uit de teksten te hebben 
gezogen. Ongewone beeldspraak 
(zoals in de vorige zin) is overigens 
ook uit den boze. En boven elk artikel 
moet een kop staan die kort, krachtig 
en concreet is.

Dan hou je jip-en-janneketaal over, 
zeggen sceptici meteen. Ze zijn bang 
dat journalisten elke nuance uit hun 
boodschappen gaan filteren om toch 
maar helder over te komen. En meer 
nog: dat onderwerpen die moeilijk 
in die simpele taal uitgelegd kunnen 
worden, helemaal niet meer aan bod 
zullen komen.
Is aan een krantenstuk te zien of het 
in een (‘moeilijke’) kwaliteitskrant 
heeft gestaan of in een (‘gemakkelij-
ke’) populaire krant? Is een tekst met 
langere zinnen en moeilijke woorden 
echt minder aantrekkelijk dan een 
tekst die het heel simpel houdt? U 
kunt de test zelf doen. Hiernaast de 
eerste zinnen van artikelen uit twee 
kranten, over hetzelfde onderwerp.

weBsite Voor JoNGereN

dwvdnt.org

SiMpele Taal iS TRoef

De ergste ergernissen

Journalisten moeten toegankelijk schrijven
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Jip en Janneke in de krant

Twee voorbeelden

Uitvinder van de 
afstandsbediening overleden

Eugene Polley, de man die bepa-

lend is geweest in de geschiedenis 

van het televisiekijken, is overle-

den. Polley was de uitvinder van 

de afstandsbediening, het appa-

raat dat niet alleen veel gemak 

en plezier voortbracht, maar ook 

in menig huiskameroorlog heeft 

geresulteerd.

Polley overleed zondag op 96-jari-

ge leeftijd in een ziekenhuis in 

een buitenwijk van Chicago, deelde 

zijn voormalige werkgever Zenith 

Electronics vandaag mee.

De eerste afstandsbediening, de 

Flash-Matic uit 1955, was aanvan-

kelijk een luxeartikel, een gadget. 

Het apparaat stuurde een licht-

straal af op een aantal lichtgevoe-

lige cellen in de hoeken van het 

televisiescherm. Hiermee werden 

beeld en geluid geactiveerd en kon 

van kanaal worden gewisseld. […]

(website Trouw)

UitViNDer VaN De 
‘zaPPer’ oVerleDeN
De man die de wereld leerde ‘zap-pen,’ is zondag op 96-jarige leeftijd overleden. Het nieuws is bekend-gemaakt door zijn vroegere werk-gever, de Amerikaanse elektroni-camaker Zenith. Ingenieur Eugene Polley legde met de Flash-Matic in 1955 de basis voor de draadloze afstandsbediening. 

De uitvinder van het ‘kaske,’ het ‘bakske’ of de ‘zapper’ is een natuurlijke dood gestorven. Eugene Polley werd geboren op 29 november 1915 in Chicago. Hij studeerde aan een van de City Colleges in Chicago en spe-cialiseerde zich daarna in tech-nologie aan het Armour Institute of Technology. Daarna bouwde de ingenieur een carrière van 47 jaar uit, voornamelijk bij het elektroni-cabedrijf Zenith. Tijdens zijn job bij Zentih vond Polley in 1955 de Flash-Matic uit, de eerste draad-loze afstandbediening. […]
(Het laatste Nieuws)
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Hopeloos oubollig
De jonge vrouw keek diep ongelukkig. Ze was net afgestudeerd als jour-
nalist en blij met haar eerste baan. Nu kreeg ze bij een training te horen 
dat haar werk in de toekomst misschien door een computer zou worden 
overgenomen.
Als brenger van het slechte nieuws had ik wat uit te leggen. Een Amerikaans 
bedrijf, Narrative Science, bouwt met enig succes aan een computer die 
artikelen kan schrijven. Maar kan een apparaat goede teksten produceren, 
was haar onmiddellijke vraag.
Misschien wel beter dan mensen, luidde mijn antwoord.
Goed schrijven is je aanpassen aan je lezers. Als ik dit stuk op zijn 
19e-eeuws was begonnen, was u afgehaakt. Taal verandert. Wat een goede 
tekst is, verandert dus ook.
De voorbeelden van oude nieuwsartikelen in deze Taalpeil lijken nu mis-
schien ouderwets, maar waren voor de lezers van die tijd juist actueel. 
Effectief schrijven is de tijdgeest kennen.
Computers zijn veel handiger in het inspelen op lezersbehoeftes dan 
mensen. Kille wiskunde kan bepalen wat het beste scoort. De machine 
die artikelen schrijft, past die regels vervolgens met grote precisie toe. 
Ongehinderd door menselijke trots of ingesleten conventies.
Daar maakte ik mijn cursiste niet vrolijker mee. Is de krant van de toekomst 
straks gevuld met teksten geproduceerd op basis van doorlopend markton-
derzoek?
Ik ben optimistisch. Wie de regels niet alleen kent, maar ook weet te door-
gronden, kan ze overstijgen.
Zodat er ook over vijftig  jaar een editie van deze krant kan uitkomen, met 
wellicht een reproductie van deze column, die dan hopeloos oubollig zal 
overkomen.

arJaN Dasselaar
de auteur is journalist, trainer en docent journalistiek

Courante uyt italien, Duytslandt etc. (juni 1621)
Op Donderdach den derden Junij, tegen den avont arriveerde tot 
Amsterdam, de Coninck van Bohemen, met syne Ghemalinne by 
sich hebbende eenige Princen, Graven ende Heeren Magistraets 
Gedeputeerde, omtrent een Myle vande genoemde Stadt seer vriendelyck 
ontvangen worden, al daer sich ooc bevonden de principaelste vande 
Ruyterye inde 30. te Peerde starck, beneffens een seer groote menichte 
van Sloepen ende Jachten, dewelcke alsoo te Water ende te Lande Haere 
Konincklycke Majesteyt tot in de Stadt gheconvoyeert hebben, tot in des 
selfs Logys int Princen Hoff, aldaer syne Konincklycke Majesteyt seer 
heerlyck ghetracteert is worden.

arnhemsche courant, 25 juli 1840
De eerste hier te lande gefabriceerde locomotief of stoomsleper, 
met welke, gelijk wij dezer dagen meldden, eene allezins voldoende 
proefneming was gedaan, is heden in werkelijke dienst gesteld, en 
heeft zelfs in snelheid nog de Engelsche locomotieven overtroffen. 
De Hollandsche stoomsleper, namelijk, heeft met den waggontrein, 
heden morgen ten 8 ure van Haarlem vertrokken zijnde, den weg 
naar Amsterdam in 20 minuten afgelegd, zijnde nog ettelijke minuten 
minder dan met de Engelsche locomotieven het traject kan worden 
gedaan.

Trouw, 11 mei 1945
Naar verluidt, zal Koning Leopold Zaterdag a.s. incognito in Brussel 
aankomen. Koning Leopold van België en diens gemalin en vier kin-
deren werden door eenheden van het Amerikaansche zevende leger in 
Strobl, ongeveer 50 K.M. ten O. van Salzburg bevrijd, aldus een B.U.P. 
corr. De correspondent meldde, dat de geheele familie in goede gezond-
heid verkeert. Koning Leopold werd naar Duitschland gestuurd, toen 
geallieerden in Juni 1944 in Normandië landden. Er werd niets van hem 
gehoord, tot kortgeleden bericht werd, dat hij probeerde Zwitserland te 
bereiken.
Minister Spaak is naar Salzburg vertrokken. Een delegatie van de 
Belgische regeering onder leiding van den premier Van den Acker, voert 
besprekingen met hem.

Kranten door de eeuwen heen

Al 17 jaar maken Jens Mortier (43) 
en zijn Mortierbrigade reclamespots 
voor radio en televisie, papieren 
media en websites. Sommige spots 
hebben het geschopt tot evergreens. 
Journalisten en copywriters pikken 
ze steeds weer op, herkneden ze, 
gebruiken ze in een nieuwe con-
text. Zowat alle Vlamingen kennen 
de wekelijkse Humo-spot ‘Die och-
tend in de krantenwinkel…’ met de 
gegarandeerde kwinkslag. Maar de 
Mortierbrigade bedacht ook con-
troversiële campagnes, zoals ‘Meer 
verdienen dan een man? Word por-
noactrice’.

Schatjes van patatjes
De Mortierbrigade is pas verhuisd 
naar een gerenoveerde brouwerij 
in Brussel. Een bierlucht ademen 
de kantoren niet uit, wel een fraai 
stuk industriële archeologie. Hier 

is ruimte voor creatieve processen. 
‘Toch verzinnen we onze reclame-
spots zelden aan de vergadertafel,’ 
benadrukt Mortier. ‘Wil je authentiek 
zijn, dan moet je bij de klant aan huis 
gaan. Bij het aardappelverwerkend 
bedrijf Lutosa voelden we de liefde 

– echt waar! – waarmee al die aard-
appelen worden geschild, gewassen, 
verwerkt. Met dat gevoel in de buik 
kwamen we op de slogan “Schatjes 
van patatjes”. Reclame is heel vaak 
emotie. Het vraagt creatieve taal, die 
tegelijk correct, authentiek en begrij-
pelijk is.’

Creatief? Authentiek? Steeds meer 
mensen ergeren zich aan reclame 
op de radio. Ze vinden de spots 
flauw en irritant. Mortier kent de 
valkuilen: ‘Sommige bedrijven tas-
ten royaal in de buidel voor dertig 
seconden zendtijd, maar de bood-
schap zelf mag niets kosten. Dan 
krijg je amateurisme: slechte kopie-
en van spreektaal met taalfouten 
erbovenop. Zoals de Oost-Vlaming 
die een Limburgs accent nabootst 
en een wagen verkoopt aan in plaats 
van voor 9.999 euro. Dat kan niet. 
Woordenboeken en naslagwerken 
liggen bij ons nooit ver uit de buurt, 
onze klanten dragen correct taal-
gebruik hoog in het vaandel. We 
springen ook voorzichtig om met 
hypes, zoals sms-taal. Maar euh… 
als we zelf taaltrends kunnen creë-
ren, dan houden we ons natuurlijk 
niet in.’

Verborgen camera
Misschien kent u dit filmpje: een 
klant rijdt met een vol boodschap-
penwagentje naar de kassa van de 
supermarkt. Als hij al zijn aanko-
pen heeft uitgeladen, wordt hem 
een euro extra gevraagd voor het 
gebruik van de transportband. De 
klant reageert eerst verwonderd, 
dan verontwaardigd. Tot blijkt dat 
het om een stunt met verborgen 
camera’s gaat. ‘We bedachten het 
voor een reclamecampagne van 
Deutsche Bank, die nieuwe diensten 
aanbiedt zonder instapkosten,’ legt 
Mortier uit. ‘Midden in de eurocrisis 
sloeg dat wel aan. Het illustreert hoe 
je creatief en origineel kunt zijn, 
zonder onbegrijpelijk te worden. 
Die fout maken veel beginnende 
copywriters: ze verzinnen een schit-
terende metafoor, maar niemand 
weet wat hij betekent. Je moet altijd 
uitgaan van wat het publiek kent en 
verwacht: what’s in it for me?’

Met het krasspel Win for life kun 
je levenslang een maandelijks 
bedrag winnen. Om dat te promo-
ten, lanceerde de Mortierbrigade 

de slogan ‘Ge moogt gerust zijn’. 
Voor de jongerenrekening van een 
bank mocht het wat hipper: ‘Eerste 
Hulp bij Jonge Gevallen’. Heeft de 
Mortierbrigade een voorkeur voor 
dubbele bodems? Jens Mortier 
knikt: ‘We houden wel van humor. 
Toch mag je daar nooit te ver in 
gaan. Voor ons is humor niet om 
mee te lachen, het is keihard wer-
ken. Een kant-en-klaarrecept voor 
reclametaal bestaat evenmin. Jong 
en fris, rijm en ritme, kort en krach-
tig, goed verstaanbaar, dat zijn logi-
sche ingrediënten, maar de context 
bepaalt hoe je ze invult.’

Klachten
Of reclametaal nu anders is dan vroe-
ger? ‘Op taalkundig vlak niet echt,’ 
vindt Mortier. ‘Wel wordt reclame 
nu meer gemaakt met respect voor 
mensen. Twintig jaar geleden had 
je de topdown-monologen: een man 
of vrouw verkondigt in verzorgd 

Nederlands hoe goed product X of Y 
wel is. Nu vertrekt men meer vanuit 
dialogen tussen mensen op straat 
of in de winkel. De voice-over met 
de boodschap komt aan het eind. 
Deze evolutie hebben we te dan-
ken aan internet. De consument van 
nu gelooft reclame niet zomaar. Hij 
surft op zoek naar meer informatie, 
leest blogs over de reputatie van een 
product. Bedrijven beseffen dat ze 
een online-klachtenlijst niet kunnen 
wegmoffelen onder verkooppraat-
jes. Daarom vind je in reclame nu 
meer de stem van de klant, en die 
klinkt anders dan die van de ver-
koper. Ten slotte is de beeldcultuur 
sterker geworden. Met taal moet je 
daarom extra catchy zijn om op te 
vallen.’
www.mortierbrigade.com

JaN t'sas 
de auteur is lerarenopleider en onderwijs-
journalist

‘Je moet nu extra catchy zijn’

Jens Mortier

‘Reclame is als een ontmoeting tussen twee mensen die elkaar niet kennen. Ben je té grappig of té 
serieus, dan klikt het niet.’ Jens Mortier kan het weten. Honderden reclamespots per jaar maakt 
hij. Grappige en controversiële, in catchy Nederlands.

ReClaMeMakeR JeNS MoRTieR

'U aanvaardt geen extra kosten van uw bakker. Waarom wel van uw bank?' Een reclamefilmpje van de 
Mortierbrigade.

‘ Wil je authentiek 
zijn, dan moet je 
bij de klant aan 

huis gaan.’

‘ Voor ons is 
humor niet om mee 

te lachen.’
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Wat vindt men van het Nederlands op tv

mee eens mee oneens geen mening

43%48%

Nederlanders

66% 25%

Vlamingen

9%

9%

een voorbeeld van hoe het moet

Nederlanders

Vlamingen

passend bij de tijd

20%73%

Nederlanders

77% 16%

Vlamingen

7%

7%

8%

10%

lekker vlot

55%40%

Nederlanders

9% 81%

Vlamingen

4%vaak te grof

mee eens mee oneens geen mening

60%33%

Nederlanders

17% 74%

Vlamingen

6%veelal slordig

16%77%

76% 10%15%

7%

Nederlandse televisie voor velen te grof
De meeste Nederlanders en Vlamingen hebben weinig aan te merken 
op het Nederlands op de televisie, of dat nu gaat om het journaal, spel-
programma’s, praatprogramma’s, series of wat dan ook. Het is goed 
Nederlands (60%), lekker vlot (75%) en passend bij deze tijd (75%). En ruim de 
helft vindt het zelfs een voorbeeld van hoe het moet. Vooral Vlamingen 
vinden dat.

Daar staat tegenover dat bijna 45% van de Nederlanders en een kwart van 
de Vlamingen vindt dat het taalgebruik op tv in het algemeen juist géén 
voorbeeld is van hoe het moet. Maar liefst 40% van de Nederlanders klaagt 
over grof taalgebruik en 35% vindt het slordig. In Vlaanderen zijn ze niet 
zo negatief. Daar vindt slechts 10% het taalgebruik op televisie grof en 15% 
slordig.

wat vindt men van het Nederlands op tv?

De peiling
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Hun vinden dat niet 
bij GTST
Modieuze jongerentaal? Die 
komt er bij de Nederlandse 
soap Goede Tijden, Slechte 
Tijden (GTST) niet in, vertelt 
hoofdschrijver Jantien van der 
Meer.

‘We werken zo ver vooruit. Als de 
scènes die we vandaag schrijven 
worden uitgezonden, lopen we met 
superhippe woorden alweer achter. 
Voor Nina – een jonge, bijdetijdse 
vrouw – hebben we daarom zelf 
woorden verzonnen die bij haar pas-
sen. Cappuccino noemt ze capuchon, 
zoenen interfacen. Zo heeft ze toch 
een geloofwaardig hip taalgebruik 
dat past bij haar karakter.’

Tot het kookpunt
Ondanks het verzonnen vocabulaire 
moet het taalgebruik in de soap zo 
min mogelijk opvallen. Taal is een 
instrument om de dramatische span-
ningen tussen de personages tot het 
kookpunt op te voeren, hun woord-
keus moet daar niet van afleiden. In 
theorie kan onverzorgd Nederlands 
of overvloedig schelden een verwij-
dering veroorzaken tussen Bing en 
Sjors, maar in de tien jaar dat Van 
der Meer voor de soap werkt, is het 
Nederlands nooit gebruikt als dra-
matisch gegeven. Liefde of drugs zijn 
interessantere onderwerpen.

De vijf dialoogschrijvers die ieder één 
aflevering per week schrijven, hebben 
dan ook de opdracht om zo gewoon 
mogelijk Nederlands te schrijven. 
Middle of the road-Nederlands, noemt 
Van der Meer het. Iedereen uit de 
doelgroep van 8 tot 80 jaar moet 
de gesprekken kunnen volgen. ‘Het 
moet geen jip-en-janneketaal zijn,’ 
zegt Van der Meer, ‘maar: doorsnee. 
Woorden die iedereen kent. Geen 
gezegdes, die zijn te cliché. En niet te 
veel Engels. “I don’t care” kan prima 
“kan me niet schelen” zijn. GTST is 
een Nederlandse serie.’

Een beetje braaf
Alle gesproken zinnen moeten gram-
maticaal correct zijn. ‘Toen we Noud 
introduceerden, de schoonzoon van 
Ludo die van de straat komt, zei hij din-
gen als: hun vinden dat. Maar daar zijn we 
snel mee opgehouden. Het werkte niet. 
De scènes draaien om hoe het misgaat 
tussen Ludo en hem. Daar zoomen we 
op in. Als een kijker dan een personage 
de hele tijd verkeerde dingen hoort zeg-
gen, leidt dat veel te veel af.’

De belangrijkste richtlijn is echter: 
niet grof zijn. ‘We hebben een enor-
me kijkersgroep. We willen niemand 
voor het hoofd stoten. We willen niet 
dat iemand afhaakt omdat er wordt 
gevloekt – zoals er bij ons ook nooit 
flink wordt gezopen. We zijn een 
beetje braaf. Ik heb liever dat iemand 
zegt: “Dan stik je er maar in” dan: 
“krijg de kankertering”. Alleen bij 
hoge uitzondering mag iemand vloe-
ken. En dan nog verander ik kut altijd 
in stik. Dat woord klinkt een beetje 
jaren vijftig, maar ik heb daar nooit 
iemand over horen klagen.’

Mooi gevonden!
Alle nadruk op de onopvallend-
heid van de taal houdt geen verbod 
op creativiteit in. Integendeel. Het 
taalgebruik moet helpen de twin-
tig karakters in te kleuren. ‘Ludo is 
een succesvolle zakenman. Hij mag 
woorden gebruiken als rudiment, 
woorden die níét iedereen kent.’ En 
als Rik zijn liefde aan iemand ver-
klaart, kunnen schrijvers niet aan-
komen met clichés als: jij bent de 
zon en de maan voor mij. ‘Iedere 
week kom ik wel iets tegen waarvan 
ik denk: mooi gevonden!’

Zo oefenen de dialoogschrijvers van 
Goede Tijden, Slechte Tijden ongemerkt 
hun invloed uit op het taalgebruik 
in Nederland. ‘In een reclame voor 
Amstelbier noemen mannen alle-
maal synoniemen voor tongen. Daar 
zat ook interfacen bij. Daar keek ik 
aangenaam van op.’

maarteN DessiNG
de auteur is journalist

Nina Sanders wil wel eens interfacen.

JaNTieN VaN DeR MeeR, HoofDSCHRiJVeR GoeDe TiJDeN, SleCHTe TiJDeN

Jantien van der Meer in een van de decors van GTST.

Meer weten over de Nederlandse taal? taalunieversum.org

©
 C

hr
is

 v
an

 H
ou

ts



2012-2013
T A A L P E I L 5

In de hoofdstad Paramaribo zijn 
ruim dertig radio- en vijftien tele-
visiezenders. In Nickerie, het meest 
westelijke district, is er keuze uit 
twaalf radio- en vier tv-zenders. In 
het oosten heeft Galibi één inheems 
radiostation. In het binnenland zijn 
er aan de Boven-Surinamerivier en 
aan de Tapanahonirivier nog eens 
vier. En dat alles voor een bevolking 
van een half miljoen mensen! 
Suriname kent meer dan twintig 
talen, maar bijna iedereen verstaat 
Nederlands. Dat is dan ook de taal van 
de meeste omroepen, zoals SRS (de 
overheidsomroep), Apintie, Radio 10, 
Radio Zon, Rapar en ABC. Maar er zijn 
ook omroepen die uitzenden in ande-
re talen: Sarnami, Hindi, Surinaams-
Javaans, Aucaans, Saramaccaans of 
Caraïebs. Alle zenders verzorgen daar-
naast programma’s in het Nederlands, 
zoals het nieuws.

Overlijdensberichten
Volgens Winston Echteld, verslag-
gever bij Radio Apintie, luistert een 
dwarsdoorsnede van de bevolking 
naar de Nederlandstalige uitzendin-
gen. Dat blijkt uit telefoontjes van 
de luisteraars. Apintie heeft inter-
actieve en educatieve programma’s, 
waarbij luisteraars kunnen opbel-
len. Populaire programma’s in het 
Nederlands zijn: Wat eet je vandaag, het 
spelletje Geen ja en geen nee, een luchtig 
programma en Niet zomaar een gesprek. 
Ook wordt er veel Surinaamse 
muziek afgedraaid en er zijn anders-
talige programma’s, bijvoorbeeld Tak’ 
tori (Sranan) en Talkshow (Sarnami).
Bij Apintie worden het nieuws en de 
overlijdensberichten goed beluisterd. 
De lange lijst overlijdensberichten 
noemen jongeren die ervan gruwen, 
de ‘hitparade van de seniorenburgers’.

Ruilen
Ook Rapar Broadcasting Network, 
met zijn 55 jaar de oudste omroep 
van Suriname, bereikt een groot 
gebied in het land. Hij heeft drie 
radiozenders: RP The Hot One, RP 
ACME en RP Noer. Onder de jon-
geren is RP The Hot One populair. 
Presentator Joachim Meyer zegt dat 
er meer opgewekte muziek is en min-
der geklets. ‘Dagelijks hebben we het 
nieuws en andere programma’s in het 
Nederlands. Haast iedereen verstaat 
wel deze taal,’ zegt Meyer. Het ruil-
programma is populair. Goederen 
worden onderling geruild, zonder dat 
er ‘doekoe’ (geld) voor betaald moet 
worden. De luisteraars bellen naar de 
studio en geven aan wat ze willen rui-
len. Andere populaire programma’s 
zijn Morning drive, Business hour, De 
Middagspits en Smoking hours. Ze zijn 
een mix van informatie, entertain-
ment en educatie.

RP ACME en RP Noer zenden over-
wegend in het Sarnami uit. Noer 
is ook in Nickerie te beluisteren en 
richt zich meer op dertigplussers, 
terwijl RP ACME de jeugd enter-
taint met Bollywoodmuziek. ACME 
staat bekend om zijn verzoekpro-
gramma’s, felicitaties en overlijdens-
berichten. kal aaj aur kal (Gisteren, 
Vandaag en Morgen), een interac-
tief actualiteitenprogramma, is zeer 
populair. Dit programma is in het 
Nederlands, net als het nieuws. Noer 
heeft ook een Nederlandstalige uit-
zending met Bollywoodhitnummers.

Verzoekprogramma’s
Stichting Radio Ishara is gevestigd 
in Nickerie. Deze omroep zendt 
in het Nederlands, het Surinaams-
Javaans en het Sarnami uit. Dagelijks 

is er BVN-nieuws (‘het Beste uit 
Vlaanderen en Nederland’), net als 
bij veel andere zenders, en er worden 
medische programma’s uitgezonden. 
Ook Ishara staat bekend om de vele 
verzoekprogramma’s. Presentator 
Maltie Bharos houdt niet zo van 
opbelprogramma’s en spelletjes. ‘Wij 
hebben veel verzoekprogramma’s en 
daarmee wordt een groot deel van de 
zendtijd gevuld. Hierdoor hebben we 
ook geen ‘djoegoedjoegoe’ (gehaal en 
getrek) op de radio.’

En wat vinden de luisteraars?
Remie Tarnadi, parlementariër uit 
Coronie, luistert graag naar SRS en 
Apintie. In dit district zijn slechts de 
radiostations Mohari, SRS en Apintie 
te beluisteren.
Roepesh Firtoe, allround medewerker 
bij het vakantieoord White Beach in het 
district Para, heeft als favoriete zender 
RP ACME. ‘Mi Gado (Mijn God), er 
is geweldige muziek en ik hou van 
de verzoekprogramma’s. Als je naar 
ACME luistert, dan weet je precies wie 
er overleden is,’ vertelt Firtoe.
Freddy Linga werkt bij de bestuurs-
dienst in Brokopondo en luistert 
dagelijks naar het nieuws van Radio 
Apintie. Zo kan hij de gebeurtenissen 
in het land blijven volgen, naast het 
nieuws op het internet.

Met hem zijn er nog vele mensen die 
graag naar de radio luisteren: of naar 
informatieve programma’s of naar 
muziek. En met zoveel stations is er 
voor elk wat wils, ook wat de taal 
betreft!

waNita ramNath
de auteur werkt bij Starnieuws en is stu-
dent Nederlands op het instituut voor de 
opleiding van leraren in paramaribo

Als je alle stemmen kon opvangen die door de Surinaamse ether golven, dan kon je het horen 
gonzen als in een tropisch regenwoud. Want Suriname is een bijzonder actief radio- en televisie-
land in vele talen.

De veelkleurige ether van Suriname

Presentator Willy Alberga met haar programma: Niet zomaar een gesprek in de studio van Radio Apintie. De 
twee genodigden praten openhartig over hiv en aids.

54% 15%31%

Nederlanders

45% 14%41%

Vlamingen

Op de radio moet meer Nederlandstalige muziek komen

46%47%

Nederlanders

37% 12%51%

Vlamingen

8%

Op muziekzenders wordt vaak te snel gepraat

mee oneens geen meningmee eens

mee oneens geen meningmee eens

64% 16%19%

Nederlanders

32% 15%54%

Vlamingen

Ik luister graag naar radio-uitzendingen in mijn streektaal

Op de radio wordt te veel, te snel en 
te onduidelijk gepraat
Ongeveer een derde van de luisteraars vindt dat er te snel gepraat wordt op 
de radio. Vooral dj’s maken zich daaraan schuldig, vindt bijna 40% van de 
Vlamingen en bijna 50% van de Nederlanders. Een derde vindt ook dat het met 
de uitspraak vaak maar matig gesteld is: die moet dus duidelijker.

Vlamingen zeggen vaker dan Nederlanders dat ze meer Nederlandse muziek 
op de radio willen. Het gaat hier om 45% van de Vlamingen tegen 30% van 
de Nederlanders. Ze spreken ook meer dan Nederlanders (30% tegenover 
20%) hun voorkeur uit voor radio in hun eigen streektaal. Overigens vindt 
meer dan de helft van de luisteraars dat er op muziekzenders te veel gepraat 
wordt.

De peiling

‘Al onze presentatoren komen hier 
vandaan,’ zegt hoofdredacteur Henk 
Lemckert (zelf geen Brabander van ori-
gine). ‘Als je overdag naar Richard van 
den Beld of Eefke Boelhouwers luistert, 
leer je aardig wat Brabants. Zeker Eefke 
kan bij een spelletje tegen een vrouw 
aan de telefoon zeggen: “Vrouwke, 
hedde gij ’r zin in vandaag?” De enige 
beperking is dat het grote publiek ons 
moet kunnen volgen.’
Plat Brabants bezigen verslag-
gevers en presentatoren daarom 
niet. Het verschil tussen Oost- en 
West-Brabant is namelijk te groot, 

er bestaat geen algemeen Brabants 
dialect. Lemckert: ‘Te veel luisteraars 
beheersen een specifiek dialect niet. 
Of ze zijn oorspronkelijk niet van 
hier. Die mensen willen we ook niet 
uitsluiten.’ Maar verboden is plat 
Brabants niet. Als een dialectspreker 
belt, wordt die ‘absoluut niet’ ver-
taald. ‘Op maandagochtend kijken 
we met de oud-profvoetballers René 
en Willy van de Kerkhof terug op het 
voetbal van afgelopen weekend. Zij 
komen uit Helmond, ook een apart 
dialect. Af en toe denk je: wat zegt-ie 
nu? Maar het is wel te volgen. Dat wil-

len we graag behouden.’
Ook besteedt Omroep Brabant, als 
daar aanleiding toe is, aandacht aan 
dialectnieuws. ‘Sinds 1 maart heb-
ben we op internet ook Café de zachte 
G, dat non-stop Brabantse muziek 
uitzendt,’ zegt Lemckert. ‘Ook veel 
in dialect. Het is een uitbreiding van 
het programma op de radio, iedere 
avond van zeven tot acht. We hebben 
gemerkt dat daar veel behoefte aan is 
bij een vaste doelgroep.’

maarteN DessiNG
de auteur is journalist

Omroep Brabant vertaalt dialectsprekers nooit
Eigenlijk is het simpel. Omroep Brabant zendt uit voor heel de Nederlandse provincie Brabant. 
Luisteraars mogen dus zeker Brabantse woorden en uitdrukkingen horen.
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Vlamingen en Nederlanders over
elkaars taalgebruik op tv

De peiling

Vlaamse nieuwslezer op Nederland? Dat moet kunnen en andersom ook
Een nieuwslezer op de Vlaamse televisie, en je hoort dat het een Nederlander 
is? Wat vinden Vlamingen daarvan? Of andersom? Geen probleem, vinden 
de meeste ondervraagden. Van de Nederlanders en Vlamingen staat ruim een 
derde er zelfs uitdrukkelijk positief tegenover. Een kleine minderheid van 16% 
zegt er nee tegen.

Voor sportverslaggevers geldt hetzelfde. De meeste Nederlanders vinden het 
wel best als een sportverslaggever een Vlaamse tongval heeft. En andersom 
ook. Maar er is één opmerkelijk verschil met de nieuwslezer. Dat ligt bij de 
Vlamingen. Een kwart zegt uitdrukkelijk néé tegen een sportverslaggever die 
hoorbaar uit Nederland komt.

Nederlanders en Vlamingen vinden elkaars taal gezellig en grappig
Nederlanders en Vlamingen kijken vaak naar elkaars televisie. Van de 
Vlamingen kijkt ongeveer 30% wekelijks naar Nederlandse televisie. Van de 
Nederlanders kijkt 25% wekelijks naar de Vlaamse televisie. Wat vinden ze van 
elkaars taalgebruik?

Nederlanders zijn wat positiever over het Nederlands in Vlaamse producties 
dan omgekeerd. Ze vinden de taal in Vlaamse films en tv-series vooral grappig 
(circa 45%), gemoedelijk (circa 40%) en gezellig (circa 35%).
Vlamingen zijn minder stellig. De meest genoemde positieve kwalificaties van 
het Nederlands in Nederlandse films en series zijn: gezellig (circa 25%) en grap-
pig (circa 20%). Maar meteen daarna komen te snel (circa 20%) en schreeuwerig 
(circa 15%).

Heel belangrijk is natuurlijk dat ze elkaars televisieprogramma’s goed kunnen 
volgen. Dat is niet altijd het geval. Ongeveer een derde van de Nederlanders en 
Vlamingen kan het Nederlands van de ander moeilijk verstaan. In de Taalpeil 
van 2010 vroegen we of ondertiteling van elkaars programma’s zinnig is. Van 
de ondervraagden vond zo’n 40% van wel. Aan de andere kant was er dan ook 
weer zo’n 40% die dat ‘onzin’ vond.

(heel) positief neutraal (heel) negatief

48% 16%36%
Nederlanders

een Vlaamse
nieuwslezer bij

de Nederlandse tv

48% 16%37%
Vlamingen

een Nederlandse
nieuwslezer bij

de Vlaamse tv

42% 19%39%
Nederlanders

een Vlaamse
sportreporter bij

de Nederlandse tv

Vlamingen
43% 24%33%
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54% 15%31%

Nederlanders

45% 14%41%

Vlamingen

Op de radio moet meer Nederlandstalige muziek komen

46%47%

Nederlanders

37% 12%51%

Vlamingen

8%

Op muziekzenders wordt vaak te snel gepraat

mee oneens geen meningmee eens

mee oneens geen meningmee eens

64% 16%19%

Nederlanders

32% 15%54%

Vlamingen

Ik luister graag naar radio-uitzendingen in mijn streektaal
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Slordige en creatieve taal in sociale media
‘Zij’ schrijven slordig in e-mails, ik niet
Door sociale media als e-mail, Facebook en Twitter schrijven mensen meer dan 
vroeger. Bij bijna de helft van de ondervraagden is dat het geval. Opvallend is 
dat bijna iedereen die e-mails schrijft, zegt dat hij daarin net zo verzorgd schrijft 
als in een brief. Aan de andere kant vinden mensen óók dat er op internet en in 
e-mails doorgaans slordiger wordt geschreven. Het zijn dus vooral ‘de anderen’ 
die er met de pet naar gooien.

Overigens maakt ongeveer een derde van de gebruikers van sociale media zich 
niet druk om verzorgd taalgebruik. Snel kunnen reageren is belangrijker.

Taalgebruik in tweets is creatief, maar onverzorgd
Twitteren betekent dat je gevoelens of gedachten in 140 tekens samenvat en de 
wereld instuurt. Dat vereist vindingrijkheid. De twitteraars zelf vinden twitteren 
creatief omgaan met taal (circa 75%), maar ze vinden ook dat het  slordig  taalge-
bruik in de hand werkt (circa 60%).

De peiling

Taalgebruik in de sociale media

mee eens mee oneens geen mening

18%77% 5%Via internet/e-mail
is schrijven zo mak-
kelijk, dat er minder

zorgvuldig wordt
geschreven

89% 3%9%
In een e-mail

verzorg ik mijn
taal net zo goed

als in een brief

7%47%45%Door de mogelijk-
heden van internet

ben ik meer gaan
schrijven dan

vroeger

Toch is het Nederlands onbetwist 
een wereldtaal op het internet 
geworden. Volgens een peiling van 
het Amerikaanse onderzoeksbu-
reau W3Techs uit december 2011 
is 1,1% van de pagina’s op het web 
in het Nederlands. Onze taal komt 
daarmee op de twaalfde plaats 
in de lijst met talen, die nog wel 
wordt aangevoerd door het Engels: 
iets meer dan de helft, 55,9% van 
de pagina’s op het web, is Engels. 
Overigens neemt het relatieve aan-
deel van het Engels op het internet 
snel af: het aantal Engelstalige pagi-
na’s groeit in hoog tempo, maar 
het aantal pagina’s in andere talen 
groeit veel sneller.

Op onderdelen zijn de cij-
fers nog indrukwekkender. De 
Nederlandstalige Wikipedia is met 
ruim een miljoen pagina’s de vierde 
in grootte, na het Engels, Duits en 
Frans en vóór het Italiaans en Pools 
(de nummers vijf en zes) en enkele 
honderden andere talen. Ook op 
sociale netwerksites is onze taal 
sterk aanwezig. Op Twitter, bijvoor-
beeld (zie elders op deze pagina). 
Ter vergelijking: gemeten aan het 
aantal sprekers is het Nederlands 
volgens sommige tellingen de 23e 
taal ter wereld, volgens andere 
bronnen de 37e.

Maar wordt dat Nederlands van 
internetgebruikers dan niet 
steeds Engelser? Ook dat blijkt 
niet uit de beschikbare literatuur. 
Opvallend is bijvoorbeeld dat de 
Antwerpse onderzoekers Reinhild 
Vandekerckhove en Judith Nobels 
in een onderzoek uit 2009 naar 

chatgesprekken onder West-
Vlaamse jongeren slechts één volle-
dig Engelse zin aantroffen (‘change 
the subject’). Daar stond tegenover 
dat de jongeren juist veel West-
Vlaamse uitdrukkingen gebruik-
ten, en afwijkende spellingen die 
de klank van het dialect weergaven 
(‘ik vragn vriendelijk of ze van de 
pc wou, da kik min uswerk kon 
makn’).

Anders dan de traditionele media 
zoals radio en tv, werkt het internet 
dus zo te zien eerder taalversplin-
tering in de hand dan eenvormig-
heid. Radio en tv maken is relatief 
duur: je moet een zo groot mogelijk 
publiek bereiken en daarvoor is het 
handig als zoveel mogelijk mensen 
dezelfde taal spreken. Internet kan 

juist worden gebruikt om kleinere 
groepen in hun eigen taal te bedie-
nen. Wat dat betreft is het inter-
net dus gunstig voor middelgrote 
talen, vooral wanneer ze, zoals het 
Nederlands, gesproken worden in 
rijke en technologisch geavanceer-
de landen. Het ‘gevaar’ voor het 
gebruik van het Nederlands komt 
dan ook niet zozeer van bovenaf, 
van het Engels, maar van onderop, 
van het gebruik van niet-standaard-
vormen. Als je al van een gevaar 
wilt spreken, want je kunt ook 
denken dat de toekomst van een 
moderne taal op internet juist ligt 
in dit soort variatie.

marc VaN oosteNDorP
de auteur is hoogleraar in leiden en 
medewerker aan het Meertens instituut

Duizenden jonge paardenliefheb-
bers zijn de hele tijd in contact via 
het forum bokt.nl. Ze leggen proble-
men aan elkaar voor, troosten elkaar 
als het moeilijk gaat, geven elkaar 
raad. We lezen even mee nadat een 
meisje een foto van een pasgeboren 
veulentje heeft gepubliceerd.

Hallo,
vrijdagmorgen 22 juni 2012 is dit mooie 
veulentje ter wereld gekomen,Het is een 
merrie, en nu al super nieuwschierig, en 
enorm snel op die kleine beentjes   
alleen, zoeken we nog een naam voor haar..
als je een idee hebt zal ik het graag horen!
ik vond Zoë, wel een leuke naam, wat 
vinden jullie ervan?
>>
eeh.. snel he? spidie of zo
zoë ook wel leuk!!
>>
lotte?
lana?
luna?
>>
Mon ami (zo heete mijn pony)
Us famke (Mijn meisje)
Calypso
>>
moet het met een bepaalde letter beginnen 
of maakt dat niks uit bij shetlanders?
maar anders:
wicky
all star
lotje
misty
miffy
>>
Dolly? Mooie frummel heb je daar hoor!! 
Ze lijkt veel op mams...

Twitter is er niet alleen om nieuws te 
delen. Er wordt ook duchtig gedis-
cussieerd. Hieronder het begin van 
een conversatie over de sluiting van 
Nederlandse coffeeshops.

Benieuwd naar jullie mening | als 
amsterdam’s hash bars dicht gaan, komen 
toeristen dan nog? zite.to/HYevXt #toerisme
>>
kwantitatief verlies niet persé kwaliteitsverlies. 
Houden altijd de Wallen nog.
>>
;) klopt! Maar ben het eens met het feit dat het 
Holland haar USp is! Jij? ^annelies
>>
niet eens met je in absolute zin:) vraag mij ook 
af of het echt de reden is bij (jonge) toeristen. 
>>
free wifi in hele stad, tolerante sfeer, kwaliteits 
hostels en sterkejongerencultuur belangrijker 
imho:)
>>
kan in je punt inkomen! Zijn dat niet meer 
randvoorwaarden voor toeristische stad? 
Uiteraard reden om te komen, misschien

Nieuwssites smeken om reacties 
van hun lezers. Daarom geven ze 
hun de mogelijkheid om te reage-
ren op de berichten. 

Soms loopt dat uit de hand. Hier 
enkele ‘bijdragen’ tot een ‘gesprek’ 
over een mogelijke verhoging van de 
maximumsnelheid op Nederlandse 
wegen.

Dit doen ze om ervoor te zorgen dat het 
gespuis uit oost-europa ’s nachts snel 
vandoor kunnen.
>>
allemaal flauwe kul discussies. Deze 
regering doet maar wat. op de a6 over-
dag 130 en ’s nachts langzamer. op de 
a2 precies andersom.
>> 
ik rij altijd een stuk door Duitsland 
naar mijn werk. 2 baans, niet al te 
breed, veel bochten. 210 gaat prima 
daar. in Duitsland snappen ze het ten-
minste.
>>
en >> jawel, let maar niet op omwo-
nenden, onze gezondheid of het milieu. 
Nee, drie minuten met tig keer meer 
vervuiling. CDa en VVD laten zien dat 
het egocentrisme weer hoogtij viert.
>>
Dom wicht.
>>
Wie interesseert deze onzin über-
haupt??? Verbied die vieze stinkbak-
ken toch gewoon een keer!!! Gaat toch 
nergens meer over. kinderen hebben 
honger, ons land gaat falliet, maar 
mevrouw het dikke zwijn wil weer verder 
gassen. Sjongejonge.

Het internet: de taalversnipperaar?
Het internet is een Amerikaanse uitvinding: de wortels van het netwerk lagen in dat land en suc-
cesvolle internetbedrijven zoals Google en Facebook komen ervandaan. Toen het internet in de 
jaren negentig algemeen toegankelijk werd, voorspelden sommigen dan ook dat het Nederlands 
verder in de verdrukking zou raken.

NeDeRlaNDS op plaaTS 12

Vrienden ontvangen niet veel papieren 
brieven meer
We vroegen: ‘Wat voor soort berichten schrijf je wekelijks aan vrienden of 
kennissen?’ Hier zijn de antwoorden.

Van de Vlamingen schrijft zo’n 20% nooit meer een kaart of papieren brief 
en van de Nederlanders is dat ongeveer 10%. Gemiddeld  (Nederlanders en 
Vlamingen samen) schrijft zo’n 15% nooit meer een brief of kaart. Onder 
jongeren tot 35 jaar is dat 20%. 

De peiling

Schriftelijke contacten met vrienden 

70%

een sms

55%

een privé e-mail

40%

een bericht
op Facebook

of Hyves

10%

een tweet

5%

een geschreven
brief of kaart

Hoeveel mensen sturen wekelijks

Nederland twitterland 
Stel een tweet voor als een lampje dat de nacht verlicht, en Nederland is 
helder zichtbaar vanuit de ruimte. Wereldwijd loopt Nederland, meer dan 
Vlaanderen, voorop als het gaat om geografische twitterdichtheid. Volgens 
schattingen waren er begin dit jaar ruim één miljoen actieve twitteraccounts 
in Nederland en zo’n 300.000 in België. Volgens een onderzoek van de Franse 
internet-observator Semiocast uit november 2011 twitteren we ook veel in 
het Nederlands. Van alle berichten in de hele wereld is 3% in het Nederlands. 
Onze taal staat daarmee op de zevende plaats. Het Engels staat eerst, met 
een aandeel van 39%. De twittergroei in Nederland vlakt volgens een onder-
zoek van de Nederlandse marktonderzoeker Multiscope inmiddels af. In 
Vlaanderen is daarvan volgens de invloedrijke Vlaamse blogger B.V.L.G. nog 
geen sprake.

GesPreK oP eeN ForUm
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Jean-Pierre Geelen is tv-recensent en 
taalcolumnist bij de Volkskrant. Hij 
houdt van humor en schuwt ironie 
niet in zijn stukken. Maar van taal-
fouten kan hij echt balen. ‘Zo schreef 
ik over de achtergrondmuziek bij 
een documentaire dat de muziek 
aanzwelde in plaats van aanzwol. Ik was 
vergeten te twijfelen aan de correcte 
vervoeging van dat werkwoord. En 
de lezer merkt dat natuurlijk.’

Toch krijgt hij veel positieve reac-
ties. ‘Zeker als ik aan een boom 
heb geschud. Denk maar aan de 

Nederlandse gewoonte om restau-
rants en cafés in nieuwbouwwij-
ken royaal te voorzien van mid-
deleeuws klinkende namen. Het 
eethuysch en zo. Daarover leefde 
blijkbaar latente ergernis, want 
mijn kritiek daarop sloeg aan.’

Echte taalcreativiteit is dan weer een 
feest voor Geelen. ‘Soms verzin ik 
zelf een nieuw woord. Dramadrang 
bijvoorbeeld, de reflex van nieuws-
makers om van een mug een oli-
fant te maken. Misschien staat het 
straks wel in Van Dale.’ ‘Dramadrang bijvoorbeeld’

TV-REcENSENT EN cOlUMNiST 

Jean-Pierre Geelen

‘Als reporter voor Vlaanderen 
Vakantieland ben ik streng op wat ik 
zeg: schrijven, lezen, luidop lezen 
en schrappen, véél schrappen. 
Alles moet goed zitten en less is 
more. Maar dat weinige moet er dan 
ook boenk op zitten.’

Negenentwintig is ze pas, maar 
Erika Van Tielen is een ware taal-
kameleon: wrapster (presentatrice) 
bij kinder- en jeugdzender Ketnet, 
radio-omroeper bij QMusic en 
Studio Brussel, en presentator van 
Vlaanderen Vakantieland. ‘Vlot en cre-
atief spreken doe je niet alleen voor 
je publiek, maar ook voor jezelf,’ 
zegt ze. ‘De lat mag hoog liggen. 
Terwijl ik praat, sla ik al aan het 
denken: “O help, wat ben ik hier in 
godsnaam allemaal aan het uitkra-
men?” Ik herbeluister en herbekijk 
mijn programma’s. Alleen zo haal 
je er de tics en taalfoutjes uit. Soms 
voel ik me zelfs een buitenbeentje, 
omdat ik de hype van de tussentaal 
niet volg. Voor mij is het Algemeen 
Nederlands helemaal geen kunst-
matige taal. Hoe natuurlijker ik het 
kan doen klinken, hoe meer plezier 
ik eraan beleef.’‘Schrappen, véél schrappen’

OMROEPSTER 

Erika Van Tielen
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Al 25 jaar voorspelt Frank Deboosere 
het weer op de Vlaamse openbare 
omroep VRT. Zijn liefde voor weer-
spreuken (‘Kring rond de zon brengt 
regen in de ton’) en feedback via 
Twitter houden zijn weerpraatje jong 
en fris. ‘Ik kijk en luister naar wat bij 
de mensen leeft,’ legt hij uit. ‘Wat ik 
zeg, moet duidelijk en begrijpelijk 
zijn, maar het mag ook leuk zijn. Zo 
stop ik graag weerspreuken in mijn 
weerpraatje. Ze maken me creatie-
ver. Dan zeg ik dingen als “depressies 
draaien rondjes vandaag” of als er 

kou komt uit Siberië: “de Russische 
beer wordt losgelaten”.

Ook coole/koele woorden mogen 
een plek krijgen. Daarom gebruik 
ik al jaren geen autocue meer, ik 
praat vanuit de buik. In het sati-
rische programma alles kan beter 
hebben ze eens een fragment uit 
mijn weerpraatje gehaald waarin 
ik “Bewolking over de kut” zei, in 
plaats van “over de kust”. Maar dat 
was pure deugnieterij, hoor. Ze had-
den de s eruit gemonteerd.’

WEERMAN 

Frank Deboosere

‘Soms laat ik een Russische beer los’

‘Correct taalgebruik is zeer belang-
rijk. Mensen beschouwen het 
Journaal als de norm,’ zegt Sacha de 
Boer, die bij de Nederlandse omroep 
NOS het nieuws presenteert. ‘Als 
wij het niet goed doen, krijgen we 
op onze kop van de kijker. Iedere 
taalfout levert een reactie op. Of 
gebruik van spreektaal. Als ik een 
vraag stel aan een correspondent, 
flap ik er weleens uit: “En wat bete-
kent dat eigenlijk?” Laatst kreeg ik 
een brief van een kijker dat ik vaak 
eigenlijk zeg. Het is een nietszeggend 

woord. Het is gewoon een druppel 
smeerolie in de spreektaal, die ik er 
niet eens bewust in gooi.’

‘Een speciale presentatietraining 
heb ik nooit gekregen. Van elke 
journalist die hier werkt, wordt 
uiteraard een goede beheersing van 
het Nederlands verwacht. Ik heb 
het van huis uit meegekregen. Mijn 
vader heeft mij gek gecorrigeerd in 
het gebruik van hun en hen. Nu nog 
steeds trouwens. Hier loopt geluk-
kig iemand rond die heel goed is 

in taal. Peter Taal heet hij, nomen est 
omen. Hij kijkt naar alle teksten. Als 
hij iets geks tegenkomt, loopt hij 
even naar de 8 Uur-desk om dat te 
vertellen.’

‘Iedere presentator schrijft, her-
schrijft of redigeert zijn teksten. 
Regels zijn er niet voor, hooguit 
richtlijnen. Engels zou niet moe-
ten. Een beetje creativiteit kan wel, 
ook al snapt niet elke kijker dat. 
Toen een Russische nieuwslezeres 
over Obama sprak en haar mid-
delvinger opstak, was dat die dag 
ons laatste – luchtige – onderwerp. 
Ik noemde haar “mijn Russische 
collegaatje” – ook op die tongue-
in-cheek-toon uitgesproken. Ik 
vind dat kunnen, maar op Twitter 

stond gelijk: wat zegt die Sacha de 
Boer voor iets sufs. Ach, dan zijn 
er maar een paar misverstaanders 
die mijn gevoel voor humor niet 
begrijpen.’

‘Laatst stond in de krant dat het 
Journaal jovialer wordt. “Hé, hallo 
daar allemaal, daar zijn we weer.” 
Maar zo stond het niet in het gelek-
te interne stuk. Het gaat erom dat 
we formeel taalgebruik vermijden. 
Woorden als nochtans, uitdrukkin-
gen als gezien de huidige situatie. In het 
Journaal spreken we geen schrijf-
taal, maar spreektaal. Heldere, dui-
delijke spreektaal. Let daarop, stond 
in het stuk. De hoon was onterecht, 
want het Journaal zal nooit popiejo-
pie gaan doen.’

NiEUWSlEzERES 
Sacha de Boer

‘Ook in het Journaal is 
ruimte voor creativiteit’
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Nederlands en Engels op tv
Er zijn genoeg Nederlandstalige tv-programma’s.
In ons onderzoek van Trendbox voor Taalpeil 2010 vroegen we of mensen 
meer Nederlandstalige tv-programma’s willen. Van Nederlanders mocht dat 
wel, maar hoefde het niet. Ongeveer 25% was ervoor en 30% vond dat er géén 
Nederlandstalige programma’s bij moeten. Terwijl in Vlaanderen 40% vóór 
meer Nederlandstalige programma’s was, en maar 15% tegen.

In Nederland zijn Engelse titels populair
Hoe populair zijn Engelstalige programma’s eigenlijk? We hebben een vluch-
tige telling gedaan. Daaruit blijkt dat de populaire Engelstalige programma’s 
doorgaans series zijn van Britse herkomst, dus niet Amerikaans, en dan vooral 
in de genres politie, misdaad en detective.

We gingen na wat de best bekeken programma’s op de Vlaamse televisie waren 
in twee weken in mei 2012. Dat wordt bijgehouden door het Centrum voor In-
formatie over de Media (CIM). Bij de 40 meest bekeken programma’s stonden 
maar twee Engelstalige: Downton abbey en Dalziel & pascoe. Er was één Neder-
landstalig programma met een Engelstalige titel bij, namelijk Sketch Up. Dat is 
een serie van Nederlandse makelij.

In Nederland houdt de Stichting Kijkonderzoek de scores van beste bekeken 
programma’s bij. We bestudeerden daar de top 100 in de maand mei 2012 en 
telden acht Engelstalige programma’s. Er stonden trouwens ook acht Neder-
landstalige programma’s  met een Engelse titel bij zoals Holland ’s got talent, Hot-
ter than my daughter en Undercover boss.

De peiling

Langere versies van deze gesprekken op taalschrift.org
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Verantwoording onderzoek
Trendbox bv voerde in opdracht van de Nederlandse Taalunie in mei 2012 
het onderzoek onder Nederlanders en Vlamingen uit. 500 Nederlanders 
en 300 Vlamingen vulden een vragenlijst in.  De steekproeven zijn geno-
men uit de populatie van achttien jaar en ouder. Deze representatieve 
steekproeven zijn groot genoeg om op individueel niveau over te kun-
nen rapporteren, en om daarbinnen naar doelgroepen te segmenteren. 
Voor de rapportage voor Nederland en Vlaanderen tezamen is een her-
weging gemaakt in de verhouding 71 % voor Nederland en  29 % voor 
Vlaanderen.

De Nederlandse Taalunie

Nederland en Vlaanderen werken samen aan de Nederlandse taal. Dat is 
dertig jaar geleden zo bepaald in het Verdrag betreffende de Nederlandse 
Taalunie. Nederland en België sloten dat verdrag in 1980. In 2004 sloot 
Suriname zich bij de Taalunie aan. Een dergelijk verdrag tussen landen 
die eenzelfde taal hebben, is uniek in de wereld.

Nederlands zonder drempels is het motto van de Taalunie. Dit houdt in 
dat de Taalunie probeert om iedereen die het Nederlands gebruikt of 
leert, daarin te ondersteunen. Zo probeert ze ervoor te zorgen dat 
het Nederlands kan worden gebruikt voor alles waar een taal toe kan 
dienen.

Het Algemeen Secretariaat van de Taalunie is een soort ‘ministerie van 
Taal’ van drie landen. Het zorgt er vooral voor dat andere instanties aan 
het werk gaan.

Werkterreinen van de Taalunie zijn:
• woordenboeken, grammatica, spelling
• Nederlands op het internet, automatisch vertalen, spraaktechnologie
• het onderwijs van het Nederlands hier en in het buitenland
• Nederlandstalige literatuur en lezen

Nederlandse Taalunie
Lange Voorhout 19 
Postbus 10595
2501 HN Den Haag 
Nederland
tel: + 31 (0)70 346 95 48

Meer weten over de Taalunie?
taalunie.org

Bronnen
De bronverwijzingen bij deze Taalpeil vind je op taalunieversum.org

Waarom Jan 
beter talen leert 
dan Jean en John

Iedereen heeft oudere mensen al wel 
eens horen mopperen over het dalen-
de taalniveau in hedendaagse televi-
sieprogramma’s. Jongeren leren geen 
Nederlands meer! Het moet gezegd, 
er valt soms een woordje jongeren- of 
regiotaal in Vlaamse jeugdprogram-
ma’s als W817, of in het Nederlandse 
SpangaS. Wie denkt dat dit vroeger 
(zoals alles!) beter was, moet eens een 
oude aflevering van kapitein Zeppos of 
floris kritisch bekijken. En zie, de ver-
geelde herinnering is veel idealer dan 
de zwart-witte realiteit. Belangrijker 
is de vraag welk effect die (ondertus-
sen platte) beeldbuis heeft op de taal-
ontwikkeling van jongeren.

Verrassend genoeg meldt de weten-
schappelijke literatuur positieve effec-
ten van televisie op taalontwikkeling 
bij jongeren. In de Verenigde Staten, 
Zweden en Turkije leiden Sesame Street 
en Dora tot betere schoolresultaten, 
snellere moedertaalontwikkeling, een 
grotere woordenschat en vroegere 
schoolrijpheid, vooral in kwetsbare 
migrantengroepen. Dezelfde posi-
tieve effecten werden gerapporteerd 
voor het leren van een tweede taal.

Vlaams en Nederlands onderzoek 
heeft aangetoond dat mensen die 
naar anderstalige programma’s kij-
ken, met of zonder ondertitels, onbe-
wust de woordenschat van die talen 
meepikken. Vooral voor jongeren is 
dit interessant, omdat wie vroeg aan 
een andere taal wordt blootgesteld, 
de grootste kans heeft om er later 
goed in te worden. Televisie kan dan 
ook een bijzonder kostenefficiënt 
middel zijn om Nederlandstalige jon-
geren Engels te leren, of om andersta-
lige peuters Nederlands te leren.

Conclusie: televisie is geen dood-
zonde wat betreft taalontwikke-
ling. De 18-jarige Jan heeft zich op 
de Olympische Spelen in Londen 
beter beholpen in het Engels dan 
zijn Franse vriend Jean, die het met 
gedubde programma’s moet stellen. 
U weet nu hoe dat komt.

woUter DUycK
de auteur is hoogleraar psycholinguïstiek 
aan de Universiteit Gent

Verstaanbaarheid is de norm

De taal van de nieuwslezers, die jarenlang gold als dé norm voor 
het gesproken Nederlands in Vlaanderen, heeft haar beste tijd 
gehad. Niemand spreekt zo in de dagelijkse omgang. Tussentaal, 
zegt bijvoorbeeld de Gentse hoogleraar Johan de Caluwe, is een 
volkomen natuurlijke variëteit van het Nederlands.

De openbare omroep VRT past daarom zijn taalbeleid aan en de taaladviseur 
schrijft een nieuw Taalcharter. Daarin krijgen Belgisch-Nederlandse woor-
den en uitdrukkingen meer ruimte. Naast het accentloze Nieuwsnederlands 
van de omroep zullen in sommige programma’s ook andere variëteiten te 
horen zijn.

Is het hek nu van de dam? Houdt de laatste verdediger van de standaardtaal 
het voor bekeken?

Ik geloof dat het zo’n vaart niet zal lopen. Alleen moeten we voor de helder-
heid van de discussie onderscheid maken tussen standaardtaal en spreektaal. 
Standaardtaal is als formele en meest neutrale taal het best geschikt voor 
nieuwsuitzendingen, commentaarstemmen bij documentaires en informa-
tieve programma’s. Spreektaal is de informele taal die mensen spontaan 
hanteren in hun dagelijkse omgang.

Spreektaal en Nederlands met een streekaccent zijn dus ook geschikt voor 
radio en televisie, maar dan in programma’s waarin gewone babbels vanzelf-
sprekend zijn: soaps, praatprogramma’s, kookprogramma’s, etc. Natuurlijk 
geldt wel voor alle mediataal dat ze in het hele taalgebied moeiteloos door 
iedereen verstaan moet kunnen worden, van jong tot oud, en zonder onder-
titeling. Ondertiteling is een zwaktebod: het betekent dat de basisvoorwaar-
de, verstaanbaarheid, niet vervuld is.

lUDo BeheyDt
de auteur is hoogleraar aan de Université catholique de louvain

Meer Taalpeilen bestellen?
Mail naar taalpeil@taalunie.org
Telefoon Nederland en Vlaanderen: + 31 (0)70 346 95 48
Telefoon Suriname: 8232946

Ze worden gratis toegestuurd.

De meeste presentatoren van radio en tv maken voor hun praat-
jes gebruik van een uitgeschreven tekstje, op papier of autocue. 
Dat is te horen en dat zou niet mogen. 

De beste presentator is degene bij wie je geen (of nauwelijks) verschil 
hoort tussen spontane spraak en leestekst. Dat verschil is er vaak wel en 
dat heeft onder andere te maken met de kwaliteit van de zinnen die de 
presentator voor de neus gelegd worden. Ze voldoen aan zogenaamde 
stijlregels waar men in de journalistiek in gelooft, maar die meestal stug 
en onnatuurlijk proza opleveren.

Maar er is één euvel dat de presentator zelf wel aangerekend moet wor-
den, namelijk dat ie de klemtoon op ’t verkeerde woord legt. Sterker nog: 
in zowat de helft van de zinnen krijgt het minst belangrijke woord de 
sterkste nadruk. Wie de Nederlandse nieuwszenders beluistert, kan dat 
dagelijks constateren. Het lijkt er soms op dat ze ‘t expres verkeerd doen, 
want de ene keer wordt ’t laatste woord van de zin beklemtoond, terwijl 
dat fout is: “Maar als die geen meerderheid halen komt de PvdA als eerste 

in beeld.” (13 mei 2012) Maar moet ‘t laatste woord wél beklemtoond 
worden dan gebeurt dat juist níét: “Om de politieke impasse in zijn land 
te doorbreken.” (13 mei 2012)

Systeem is er niet in te ontdekken, hoogstens een houding van ‘doe voor-
al niet normaal als je voorleest’: ‘In verschillende plaatsen in Nederland 
vieren fans van Galatasaray dat hun voetbalclub voor de 18e keer kam-
pioen van Turkije is geworden.’ (13 mei 2012) Alsof die Turkse club ook 
kampioen van Griekenland had kunnen worden!

Soms is de presentator al zo gewend om ’t ‘verkeerd’ te doen dat ie ’t ook 
doet tijdens een spontaan interview: “Is er sprake van een trend dus dat 
steeds meer mensen lasT krijgen van zo’n burn-out?”(25 oktober 2011).
Niet erg bevorderlijk voor ’t begrijpen van de boodschap.

JaN strooP
de auteur is taalkundige en gewezen hoogleraar aan de Universiteit van amsterdam

Geluidsfragmenten kunt u vinden via taalschrift.org

Op ’t verkeerde been gezet

Meer weten over de Nederlandse taal? taalunieversum.org
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