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Taal met emoji’s
Pakweg twintig jaar geleden was er nog geen sprake van emoji’s. Maar nu
gebruikt iedereen ze. In chatberichten, mails, smsjes … Deze kleurrijke figuren zijn stilaan ingebakken in ons taalgebruik. Maar hoe zit dat nu precies?

Het kan (niet)
Onderzoeken hebben nog geen sluitend
antwoord op deze vragen. Ze kwamen
wel tot de volgende vaststellingen. Jongeren gebruiken emoji’s vooral in hun
vrije tijd. Wanneer ze een bericht sturen
naar vrienden of familie. Moeten ze een
toets maken? Dan gebruiken ze daar
nog steeds het alfabet voor! Ze kunnen
inschatten wanneer het gebruik van
emoji’s gepast is of niet.

Taalgebruik
Maar waarom gebruikt men deze figuurtjes? Veelal leuken ze een bericht op. Het
is fijn om een slinger, taart of ballon na
een verjaardagswens te zetten. Daarnaast
drukken sommige figuren lichaamstaal
uit. Die lichaamstaal valt weg bij een
korte boodschap in een bericht. Door ze
toe te voegen maak je duidelijk of je iets
grappend of ernstig bedoelt. Het correcte
taalgebruik gaat er bij velen op achteruit.
Maar de vraag is of we daar de emoji’s de
schuld voor mogen geven. Voorlopig ziet
het er niet naar uit dat ze de letters zullen overnemen.
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In november kwamen er opnieuw 230
emoji’s bij. Wanneer je de nieuwe symbolen kan gebruiken, hangt af van je
besturingssysteem. Telkens weer is er
heel wat om te doen. Voorstanders vinden dat er veel te weinig figuurtjes zijn.
Er zijn immers veel meer woorden in
onze taal. Zijn er wel voldoende verschillende huidskleuren? En hoe zit het met
vormen en geslachten? Tegenstanders
vragen zich af of ons taalgebruik er niet
op achteruit gaat. Kunnen jongeren
nog goed spellen? Hoe zit het met hun
woordkeuze? Wordt hun woordenschat
niet te arm?

