
taalnazi's ?

beste De Standaard, waarde redactie,

Sinds enige tijd lees ik — met stijgende verbazing — een lok-tekstje over 
Taalnazi's in uw internetkrant.  Zo ziet dat er uit.



Jaloerse kampbewaarder, voor wie zijn taal verzorgt, of vredesapostel, voor wie haar 
miskent, mij leek het vreemd.  Toch deed ik de test.

Dit is het resultaat. Mijn score is 55%.

Ik sta versteld, na de test nog meer dan ervoor, over de merkwaardige 
koppeling die u maakt tussen taalhouding en identiteit : hippie, toerist, 
champetter, zelfs nazi.

Eerst over taal.  Meerdere houdingen zijn mogelijk, van zorgzaam tot slordig, 
en al wat daar tussen ligt.

Er zijn mensen die zorg dragen voor hun taal. 
Zo uiten ze hun respect voor wie naar hen luistert, en voor wie hen leest.  Taal is 
nog wat meer dan inhoud, het is ook de relatie tot de ander, die je al dan niet 
respecteert, en van wie je wederzijds ook respect verwacht.  De taalregels die je 
volgt, zijn als het respect voor die ander.  Het is als niet spuwen in de tram, niet 
dringen in de rij, of geen luide muziek op de trein.  Ook van die ander verwacht 
je dat hij wellevend is. 

Sommigen zijn slordig met taal. Wat maakt het uit ?  Wie mijn woorden leest of 
hoort, is van geen tel.  Evenmin als de reizigers in de tram of op de trein, of de 
mensen in de rij.  Slordige taal drukt dat misprijzen uit. 

En tussen de twee zijn er nog talrijke andere houdingen. Wie veel talent heeft, en 
zijn taal goed beheerst, zal de regels soms op een creatieve, innovatieve manier 
overtreden.  Het is als zingen op de trein.  Wie mooi zingen kan, en goed 



geluimde toehoorders heeft, die krijgt misschien applaus.  Hé, kan dat ook, in het 
Nederlands, wat hij zegt of schrijft ?  
Een ander slipt wellicht door slordig- of onwetendheid, maar herpakt zich snel.

Met taal is het als met tafelen.  "Zolang de boodschap overkomt" wordt "zolang het 
de buik maar vult".  De groenten koken te lang — ze waren niet vers —, het vlees 
is taai, het bier te lauw. En de servetten zijn vuil.  Zolang het vreetzaam blijft, is 
alles okee.  (Denkt hij. Maar ik denk twee keer na, voor ik nog 's kom.)
Bij een tafelminnaar kan je wél lekker eten.  Hij draagt zorg voor wat hij doet. 
Misschien omdat hij zich strikt aan regels houdt.  Of omdat hij ze creatief 
overtreedt.  Maar, wat hij ook doet, hij heeft aandacht voor de waren, en respect 
voor wie eten komt.  Bij hem kom ik zeker terug.

Een sollicitant die zijn brief niet zelf herleest, is een sollicitant die hoopt dat 
niemand hem leest.  Een journalist die vaak fouten schrijft, is de kok wiens soep 
koud wordt opgediend, en wiens wijn van de warmte weet.  Aan de glazen 
hangt een geurtje.  Journalist is een vak, en van vaklui wordt verwacht dat ze 
beter zijn dan jij en ik.  

Over nazi's.
Nazi's hebben boeken verbrand.  Ze hebben huizen en winkels en steden 
vernield.  Ze hebben willekeurige mensen opgepakt, ze aan de rand van putten 
geplaatst, en op hen geschoten.  Tot de putten waren gevuld.  Ze hebben razzia's 
gehouden.  Mensen in treinen gedreven — beestenwagens —, in kampen 
opgesloten, en tenslotte vergast.  Miljoenen keren hebben ze dat gedaan.  
Als er één kwaliteit is, die je de Nazi's niet toeschrijven kan, dan is het respect. 
Respect voor mensen, en respect voor regels.  Nazi's hadden lak aan regels.  Ze 
hielden van willekeur, en van macht.  Zelfs orde kenden ze niet, ze spuwden 
erop.

Mochten er ooit taalnazi's bestaan — die zijn er niet — dan zijn het veeleer zij die 
u taalhippies noemt.  
Maar, opnieuw : taalnazi's, die zijn er niet.  En zeker niet bij wie de taal bemint, 
uit respect, en dat ook van een ander verwacht. 

Misschien bent u, waarde redactie, gewoon een snotneus, die op school vooral 
zijn broek versleten heeft.  Die nooit heeft opgelet.  
Of is het geschiedenisonderwijs in Vlaanderen zo slecht ?  
De manier waarop u de geschiedenis herschrijft, zal ik geen revisionisme noemen, 
gewoon domheid.  Want als ik dat doe, val ik in dezelfde put van domheid 
waarin u al zit.  Misschien is het gezellig daar beneden, domoren onder elkaar.  
Maar ik blijf liever boven.  Er is meer licht, en er valt meer te zien.

Met vriendelijke groet,
Jef Van Staeyen, Lille, 31 oktober 2016
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