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REACTIVACIÓN LÉXICA Y SEMÁNTICA EN NEERLANDÉS 

Ejercicio 1 

 

Vervang elk vetgedrukt woord door een ander woord dat ook in de context past: 

Standaardnederlands: bakt de Vlaamse jeugd er nog iets van? 

Voor velen voelt het als een zondagspak, onwennig en geforceerd. We weten allemaal dat het 

de norm is maar betrappen we onszelf niet allen op schoonheidsfoutjes wanneer we het – 

proberen – te spreken? “Wat vond ge van het voorstel?”, oeps. Zal het Standaardnederlands 

altijd een onbereikbaar ideaal blijven en tussentaal de bovenhand nemen?  

Onze eeuwenlange taalstrijd, de rebellie tegen het overheersende Frans, de ABN-acties. Is dit 

allemaal voor niks geweest? Standaardtaal verenigt ons nochtans allemaal, zorgt voor gelijke 

kansen voor alle leerlingen, biedt je een succesvolle schoolloopbaan. Waarom spreken we het 

dan niet allemaal gewoon?  

Onze norm wordt vaak verloederd en vervangen door tussentaal. Tussentaal, het 

Verkavelingsvlaams, Soapvlaams, kortweg pure horror. Of toch niet? Tussentaal maakt onze 

taal volgens sommigen net interessanter, geeft ons meer registers en diepgang. In een ideale 

wereld beheersen we dus beide variëteiten én weten we perfect welke wanneer te gebruiken. 

Taalgebruik leerlingen onder de loep 

Hoe is het gesteld met het taalgebruik van onze Vlaamse jeugd? Zij zijn namelijk onze 

toekomstige journalisten, nieuwsankers en wereldleiders. Verschillende onderzoekers 

probeerden dit uit te vissen. 

Voor de jongeren in Vlaanderen zou standaardtaal nog steeds een onbereikbaar ideaal zijn. 

Het kost hen een enorm grote inspanning wanneer ze het proberen te spreken. Je moet op 

enorm veel letten, wat het niet evident maakt. 
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Standaardtaal blijft in hun ogen vaak “geforceerd” klinken. Wanneer ze het proberen te 

spreken blijft het dan ook vaak bij een poging tot. Dit omdat ze het ideaal simpelweg niet 

kunnen bereiken. Meer dan de helft van de jongeren gaf toe dat ze niet in staat zijn om de 

standaard vlekkeloos te spreken.  

Werk aan de winkel dus. Moeten we de jongeren helpen om zich minder ongemakkelijk te 

voelen bij de standaardtaal? De vraag blijft natuurlijk of ze het wel willen spreken. Vandaag 

de dag blijven we standaardtaal associëren met status en respect. Standaardtaal blijft voor 

jongeren het beste taalgebruik, de norm: een positieve noot. 
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Mogelijke oplossing 

Standaardnederlands: bakt de Vlaamse jeugd er nog iets van? 

Voor velen voelt het als een zondagspak, ongemakkelijk en geforceerd. We weten allemaal 

dat het de maatstaf is maar betrappen we onszelf niet allen op schoonheidsfoutjes wanneer 

we het – proberen – te spreken? “Wat vond ge van het voorstel?”, oeps. Zal het Algemeen 

Nederlands altijd een ongenaakbaar ideaal blijven en tussentaal de bovenhand nemen?  

Onze eeuwenlange taalstrijd, de rebellie tegen het dominante Frans, de ABN-acties. Is dit 

allemaal voor niks geweest? Standaardtaal bindt ons nochtans allemaal, zorgt voor gelijke 

kansen voor alle leerlingen, biedt je een vruchtbare schoolloopbaan. Waarom spreken we het 

dan niet allemaal gewoon?  

Onze norm wordt vaak verloochend en vervangen door tussentaal. Tussentaal, het 

Verkavelingsvlaams, Soapvlaams, kortweg pure horror. Of toch niet? Tussentaal maakt onze 

taal volgens sommigen net boeiender, geeft ons meer registers en diepgang. In een ideale 

wereld beheersen we dus beide variëteiten én weten we perfect welke wanneer te gebruiken. 

Taalgebruik leerlingen onder de loep 

Hoe is het gesteld met het taalgebruik van onze Vlaamse jeugd? Zij zijn namelijk onze 

toekomstige journalisten, nieuwsankers en wereldleiders. Verschillende onderzoekers 

probeerden dit uit te pluizen. 

Voor de jongeren in Vlaanderen zou standaardtaal nog steeds een onbereikbaar droombeeld 

zijn. Het kost hen een enorm grote moeite wanneer ze het proberen te spreken. Je moet op 

enorm veel letten, wat het niet vanzelfsprekend maakt. 
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Standaardtaal blijft in hun ogen vaak “gekunsteld” klinken. Wanneer ze het proberen te 

spreken blijft het dan ook vaak bij een poging tot. Dit omdat ze het ideaal simpelweg niet 

kunnen bereiken. Meer dan de helft van de jongeren gaf toe dat ze niet in staat zijn om de 

standaard feilloos te spreken.  

Werk aan de winkel dus. Moeten we de jongeren helpen om zich minder oncomfortabel te 

voelen bij de standaardtaal? De vraag blijft natuurlijk of ze het wel willen spreken. Vandaag 

de dag blijven we standaardtaal linken aan status en respect. Standaardtaal blijft voor 

jongeren het beste taalgebruik, de norm: een lichtpuntje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            


