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Lieke Verheijen (blz. 24)
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Als je alleen maar emoji’s 

gebruikt, wordt een tekst 

lastig te begrijpen.
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Onderzocht

Tussen     en

Waar houdt  

aanstormend 

taalkundetalent 

zich mee bezig? 

Sterre Leufkens 

en Gaston Dorren 

onderzoeken het. 

STERRE LEUFKENS 
EN GASTON DORREN

A
ls we ons érgens keurig 

aan de regels van de stan-

daardtaal houden, dan is 

het wel in sollicitatiebrieven en 

andere formele teksten. Maar  

zodra we digitale privéberichtjes 

sturen, laten we veel van die re-

gels los. Onze ‘digi-taal’, zoals de 

Nijmeegse taalkundige Lieke Ver-

heijen dat noemt, heeft veel weg 

van spreektaal, en dat geldt zeker 

bij jongeren. Leren die nog wel 

‘netjes’ schrijven?

Hiërogliefen 
Digi-taal kent vele genres: e-mail, 

chat, WhatsApp, sms, Twitter,  

Facebook. Ze zijn allemaal net 

weer een beetje anders, maar ook 

voor een groot deel afwijkend 

van wat je op school leert. Ver-

heijen vond mensen bereid om 

hun sms’jes, tweets, msn-berich-

ten (een genre dat nauwelijks 

nog gebruikt wordt), WhatsApp-

berichten en Facebook-posts af te 

staan. Zo legde ze een verzame-

ling aan van maar liefst 400.000 

woorden, die ze onderzocht op 

spelling, interpunctie en emoji-

gebruik. De voorkeuren bleken 

sterk te verschillen: de ene schrij-

ver herhaalde graag letters of 

leestekens (“halloooo!”, “ja!!!”), 

de ander gebruikte juist afkortin-

gen (“idd”) of schreef woorden 

fonetisch (“jonguh”, “okeej”).  

 Dus iedereen doet maar wat? 

Nee. “Mensen passen zich aan de 

schrijfstijl van hun gesprekspart-

ner aan. Scholieren bijvoorbeeld 

gebruiken andere taal in appjes 

aan vrienden dan in die aan hun 

ouders.” Zulke wederzijdse aan-

passing is precies wat mensen 

ook doen als ze praten. In een  

zakelijke brief of een artikel daar-

entegen kan dat nauwelijks, dus 

schrijvers van zulke teksten pas-

sen zich op een andere manier 

aan, namelijk aan de standaard-

taal. Maar in een chatgesprek kan 

het weer wel, en dus gebeurt het. 

Dat past ook bij jongeren, want 

die laten zich graag beïnvloeden 

door hun vriendengroep. “Whats-

App-gesprekken zijn wat dat  

betreft letterlijk ‘sociale media’”, 

zegt Verheijen. “Zoals op een 

school soms bepaalde woorden 

hip zijn, zo kan er ook in chat- 

gesprekken een soort groepstaal-

tje ontstaan.”

 Er wordt weleens voorspeld 

dat we over tien jaar vooral in 

emoji’s zullen typen, oftewel 

plaatjes als ,  en , zoals 

de Egyptenaren in hiërogliefen 

schreven, maar Verheijen gelooft 

daar niets van. “Emoji’s zijn vaak 

voor meerdere interpretaties vat-

baar. Ze bevatten geen tijdsbepa-

lingen, en je kunt de verbanden 

tussen de plaatjes niet aandui-

den. Als je alleen maar emoji’s 

gebruikt, wordt een tekst lastig te 

begrijpen.” Ook wat dat betreft 

laten de digi-taalgebruikers zich 

dus van hun sociale kant zien: ze 

stemmen hun emojigebruik af op 

wat hun lezers nodig hebben.

Rijkere taal
Leren lezen en schrijven is al 

moeilijk genoeg – raken jongeren 

niet in de war van al die afwij-

kende vormen? Verheijen onder-

zocht het door honderden jonge-

ren uit Nijmegen en omgeving 

een opstel te laten schrijven.  

Degenen die van jongs af aan  

sociale media gebruikten, bleken 

schrijfvaardiger: hun zinsbouw 

was gevarieerder. Onderzoek 

door psychologen suggereerde dit 

al, maar Verheijens onderzoek 

heeft dat nu bevestigd, met veel 

nauwkeurigere schrijftoetsen. En 

wat echt helemaal nieuw is: bij 

laagopgeleide jongeren die meer-

dere sociale media gebruikten, 

met elk hun eigen variant van  

digi-taal, waren die effecten nog 

sterker: hun zinsbouw én hun 

woordkeus waren gevarieerder. 

Jongeren die erg afhankelijk van 

hun mobieltje waren of veel be-

richtjes lazen maar zelf weinig 

schreven, lieten overigens in hun 

opstellen géén rijkere, complexe-

re taal zien.

 Een kleinschalig onderzoekje 

doet vermoeden dat digi-taal 

zelfs al op korte termijn de 

schrijfvaardigheid verbetert.  

Vmbo’ers die een half uurtje met 

elkaar chatten, schreven aanslui-

tend correctere standaardtaal dan 

een andere groep, die in dezelfde 

tijd een heel andersoortig taakje 

deed – in dit geval mandala’s  

inkleuren.

 Maar toch, kunnen jongeren 

de schrijftaalgenres nog wel uit 

elkaar houden? Of beginnen ze 

mails aan hun docenten gerust 

met ‘Heyy juf!!’? Dat komt inder-

daad wel voor, beaamt Verheijen, 

vooral bij laagopgeleide jonge-

ren. Maar dat betekent dat juist 

zij erbij gebaat zijn om van jongs 

af aan lekker actief te whats- 

appen, facebooken en wat dies 

meer zij. Want dan worden ze 

zich er scherper van bewust dat 

iedere schrijfsituatie om een  

eigen toon vraagt, inclusief inter-

punctie, hoofdletters en emoji’s. 

 Niesso bang zijn dus, ouders!!! 

Komp wel goe :P   <
Lieke Verheijen analyseerde 400.000 woorden uit apps, chats 

en tweets.
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