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\ /oorspellen is in elke wetenschap moeilijk. maar wat
V taalontr,vikkeling betreft is het pure waaghalzerij.

Hoe zou men bijvoorbeeld honderd jaar geleden ooit
hebben kunnen voorzien hoe de situatie van het
Nederlands in Belgid nu is geworden? Ik *il rmjn
doelstelling daarom bescheiden houden: niet
voorspellen, maar een blik vooruitwerpen op de
mogelijke ontwikkeling van tendensen die nu al
aanwezig zijn.
De taalstrijd in Belgie is gestreden. Natuurlijk zijn er nog
taalschermutselingen in Brussel en hier en daar iangs de
taalgrens en allicht zullen die nog. een poosje verder
gaan, maar zelft,de wildste verwachtingen van de
pioniers van de Maamse Beweging zijn al lang ruim
overtroffen. Maanderen. is een eentalige deelstaat van
een federaal Belgi6, het Nederlands is de officidle taal
van de meerderheid van de bevolking en van het meest
voorspoedige en welvarende deel van het land. Wat in
een meertalig gebied het prestigekarakter van een taal
bepaalt is allemaal in Maanderen te vinden en zolang
dat niet verandert kan ook niets de status, de functie en
het prestige van het Nederlands in BeigiE bedreigen.
Intussen heeft de taalkwestie zich ontwikkeld tot wat in
Belgi6 een communautaire kwestie wordtgenoemd: hoe
Vlamingen en Walen al of niet met elkaar opschieten.

Nadat de kruitdampen van de 'taaloorlog' waren
opgetrokken, is men zich in toenemende mate bewust
geworden van het belang van de grote verschillen die er

fussen het noorden en het zuiden van dit land bestaan.

en die overigens voor een groot deel berusten op

verschillen tussen het noorden en het zuiden van

Europa. De taalstrijdanimositeit uit het verleden wordt

natuuri!'k verder meegedragen, maar wanneer Walen en

Vlamingen het nu met elkaar oneens zijo dan gaat het
meestal over hoe men het werkloosheidsprobleem
oplost (dat in beide gebieden heel anders naar voren
treedt), welke financiEle en fiscale bevobgdheden
federaa.l en welke nationaal zijru hoe het chronische

geldgebrek van het Franstalige onderwijs gefinancierd
moet worden en vooral hoe het solidariteitsprincipe in
de sociale zekerheid, dat nu vooral een substantiEle

geldstroom van Maanderen naar WalloniE tot gevolg

heeft, veranderd of afgeschaft kan worden.
Het zou verkeerd zijn te denken dat na het einde van de

taalstrijd de betrekkingen tussen Walen en Vlamingen
veel beter zijn geworden. Maar datvelen eikaar het licht
in de ogen niet gunnen, heeft nu nog nauwelijks iets met
taal te maken.

Srarus EN FTTNCTTE vAN HET
NrornraNos

EIl, een paradoxale ontr,rrikkeling aan de gang waarbij
een steeds groter wordende eenmaking gepaard gaat
met een almaar groeiende regionalisering. Baskery
CataianerL Noord-Italianen, Walen; Vlamingen,
Groenlanders, Schotten, Welshmen en ga zo maar door
zorgen ewoor dat middelpuntvliedende tendensen in
eigen land conkasteren met de middetpuntzoekende
ontr,vikkelingen van de Europese Unie. Welk streven het
waar zal halen en of er misschien toch ook een
harmonieuze samenleving uit kan komen, is koffiedik
kijken. Maar het maakt wel duidelijk dat de evoiutie in
Belgid van veel meer afhangt dan alleen vhn de



verschillende geaardheid en de economische ontwik-

keling van Walen enMamingen'
De vraag naar de toekomstige status en functie van het

Nederlands heeft ook te maken met hoe de :betrek-

kingen tussenVlaanderen en Nederland evolueren en op

welke wijze de taalpolitiek ri'an de EU het gebruik van de

talen in Europa en - in een verder stadium - h de

lidstaten zelf zal beihvloeden. De taal van elke lidstaat

van de EU is officieel erkend en veel parlementsieder;

ook de Nederlandstalige, gebruiken in de Europese

instellingen wij consequent hun eigen taal. Uit
onderzoek fiMflemSms & De Groot, 1997) is gebleken

dat de Nederlandstalige Europarlementsleden zeker niet
minder taallryaal zijn dan hun collegat.Ze verdienen
niet het verwijt onvoldoende de belangen van hun
moedertaal te verdedigen" Maar orndat aqzmmetrisch
tolken niet lang meer vermeden zal kunnen worden, er
meer en meer blijkt dat er werktalen viar eerste, tweede
en derde rang zijn en vooral ook omdat de ambtenaren
tegenstanders van de meertajigheid zijn is de toekomst
van het Nederlands in de Europese insteilingen toch
heel erg bedreigd. Maar dat is ook de positie van alle

andere talen dan Engels, Frans erL tot op zekere hoogte,
Duits. De te verwachten toename van het aantal
lidstaten kan die sifuatie alleen maal slechter maken.

Sommigen zijn lnn mening dat dit uiteindelijk ook fata-te

gevoigen zal hebben voor die talen in het eigen iand. ln
principe is er voor die wees geen grond omdat die twee
dingen nieis met elkaar te maken hebben. Het
vooruitzicht dat er, over a&ienbare (maar hoe lange?)

tijd een situatie komt, waarbij bijna heel Europa
tweetalig wordt, d.w.z. de eigen taal plus Engels kent,
zo1t, zo zeggen pessimisten, het prestige van het Engels

danig kunnen doen toenemen. Op grond van de
algemeen bekepde mechanismen wan'upward social

mobilit/zou dat dan ook de ftrncties van de moedertaal
in vele staten in het gedrang kunnen brengen. Totaal

uitsluiten kan men dat natuurlijk niet, maar verder is
daar weinig meer over te zeggen dan wat in de eerste zin
van dit artikel onder woorden werd gebracht.

DE omrwrKKELrNG vAN HET
NnpsnlaNps
Taalkundigen zijn in het verleden meestal erg
terughoudend geweest wanneer het erop aankwam iets
over de toekomstige ontwikkelingvan het Nederlands te
zeggen. Toch zijn er de laatste jaren enkele publicaties
verschenen die een voorspellend karakter hebben. Een
voorbeeid is Jan Skoops boek Poldanedeiandt met als
ondertitel: nVaardoor het ABN verdwijnt'. Het boek
eindigt met de zin: 'Het Poldernederlands gaat een
glorieuze toekomst tegemoet en wordt het Algemeen
Nederlands van de eenentwintigste eeuw' (Stroop
1997). InVlaanderen heeft pubhcist Geert van Istendael
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(1993) de term I/erkavelingwlaams' bedacht voor een

evolutie van het Nederlands inMaanderen. Ook enkeie

taalkundigen hebben zich intussen met dat thema
beziggehouden en enkele aspecten daaw'an wit ik in het

kort belichten.

Urrsrnaax
Van de Velde (!996) ondeaocht de uitspraalvariatie van

vooral radio-omroepers uit de periode 1935 tot L993 en

constateerde dat de uitspraak van het

Standaardnederiands aan het veranderen is, en dat de

verschillen tussen de Vlaamse en de Nederlandse
uitspraak groter lijken te worden. Dat laatste iijkt zowel

een constaterende als een voorspellende uitspraak te
zijn. Toch is de variatie door de tijd heen - ook in
Nederland - niet spectacuiair groter geworden. Er is
geen sprake van het loslateh van de norm, wel van een

verschuiving. Het blijkt dat er ook in 1935 geen

eenvormige standaarduitspraak was in Nederland. in
Maanderen daarentegen bestaat zo'rt duidelijke
uitspraaknorm wel. In het begin van de jaren dertig op

het moment dat het Nederlands ais enige officiEle taal in
Vlaanderen begon te functioneren en de eerste druk van

de invloedrijke uitspraakleer van Blancquaert (1934)

verscheery was het Nederlands in Nederland al van die

oude inMaanderen gehanteerde norm weg ge€volueerd

en die evolutie heeft zich de laatste decennia krachtig

doorgezet.

De verschillende ontwikkeling in noord en zuid berust

dus eigenlijk op het feit dat de uitspraak in Nederland

verder verandert, terwijl men ze in Maanderen wij
ongewijzigd houdt.

WoonosNscrlAr
Over de woordenschat constateerden Geeraerts,

Grondelaers en Speelman n 1999 op basis van een

uitvoerige enqudte, dat tussen 1950 en 1990 de eenheid

op het gebied van de woordenschat tussen BelgiE en

Nederland voortdurend groter is geworden., Dat is vooral

gekomen doordat het zuiden zich aan de lexicologische

norn van het noorden heeft aangepast. Dit is gebeurd

door zowel'typisch ngordelijke'vormen over te nemen

als door geleidelijk'typisch zuidelijke' uitdrukkingen te

laten vallen. Dit laatste mechanisme is populairder danl
het eerste. Dit werd beizestigd door een studie van

Deygers enVan den Heede in 2OOO. ni vergeieken het

gebruik van een aanta.l 'Belgisch Nederlandse

klassiekers' (dat zijn woorden die bij de meeste

Mamingen als 'typisch Belgisch'bekend staan) uit de

jaren zeventig en negentigvan-de 20ste eeuw. Erwerden
ook belgicismen in het onderzoek betrokken, die door
de meeste taalgebruikers niet als zodanig werden
herkend. De bekende beigicismen werden rn de jaren

negentig gemiddeld de helft minder gebruikt dan in de
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jaren zeventig: 16 procent versus 32 Procent. De daling

gaat steeds gepaard, zeggen de onderzoekers.met een

toename van de tegenhangers uit. het Algemeen
Nederlands, wat impliciet op een naar elkaar toe groeien

wijst, een zogenoemde'convergerende tendens'.
Woorden die minder als'typisch Belgisch'bekend staan,

verminderen nauwelijks in gebruik"

Van Kel,rneulen waagde zich in 1997 aan een

interpretatie van veranderingen en variatie in de

woordenschat. Als gevolg van het toenemende dialect-
verlies ontstaat et wat hij noemt, een transitiewoor-
denschat, die in Vlaanderen een hrssenpositie inneemt
tussen de traditioneie dialectwoordenschat en de

standaardtaalwoordenschat. Het is geen dialect meeq

maar het is ook (nog?) geen standaardtaal. Al
naargelang standaardtaalsprekers in Maanderen in de

toekomst meer naar het noorden toe ofvan het noorden

wegeullen evolueren zaf zo meentVan Keymeulery deze

voorlopig nog labiele en vooral op Brabantse leest

geschoeide transitiewoordenschat ofwel alzakken naar

een regiolectische status of opklimmen tot eenVlaamse

(sub)standaard.

Samenvattend kunnen we zeggen dat een groeiende

popuiariteit van het Terkavelingsvlaams' op een aantal

terreinen de woegere patronen zou kunnen verstoren.

Maar ook een spectaculaire verhogingvan hetnoordelijke

veranderingptempo kan nafuurliik voor een verstoring

rran de traditionele patonen zorgen- En precies dat laatste

wordt sinds enige tijd gesigpaleerd en heeftvan Stoop de

benamin g'Poldemederiands' gekepn.

PoronnxrDERLANDS
Het meest in het oor vallende kenmerk van het

Poldemederlands is de uitspraak [aai] voor de tweeklank

die als 'e1' of ij' geschreven wordt (tijd> taaid; kJein

>klaain). DezelJde verandering blijkt zich bij de andere

tweek]anken voor te doen: de'ui'wordt'au' Qtuis > haus)

en'ou'wordt'aar.r1 (getrouwd > getraautod). Het ontstaan

van zulke opener tweeklanken lijkt in gang te ziin gezet

door een verschijnsel dat in Nederland al ouder is,

nameiijk de verandering van de lange klinkers in
tweeklanken (ee>ei; eu>ui; oo>ou). Stoop merkt verder

op dat de korte voorklinkers geslotlnerworden:'a'wordt
'e' en'e' wordt' 1' (dak> dek; bellen>billen).

Betangrrjk is SEoops opmerking dat de kenmerkm van

het Poldemederlands niet of niet helemaai met die van

het Hollands of het Randstads samenvailen. De

oorsprong van het verschiinsel is niet geografisch maar

sociaal. Het b-lijkt namelijk dat het Poldemederlands

ontstaan is en (snelle) verbreiding vindt bij jonge, hoog

opgeleide wouwen. Hoewel het hier om een

verandering gaat die tot de uitspraak beperkt biijft, rs er

volgens Stroop voldoende reden tot bezorgdheid. Hij

lijkt een uitbreiding en veralgemening van het

Poldemederlands jammeriijk maar onvermijdelijk te

vinden en wijst een beschuldigende vinger in de richting

van het onderwijs.

Klank- en taalveranderingen komen altijd weer

opnieuw voor (anders zouden we nu nog schrijven en

spreken zoals in de Middeleerrwen) en ook systema-

tische wijzigingen die een heel (sub)systeem aantasten

zijn legio. De waag is dus waar Stroop zich zo weselijk

over opwindt. Eigenlijk is er maar 66n belangrrjke reden

te vetzinnen en dat is er net 66n die hij niet opgeeft: een

ingrijpende verandering in een deel van het taalgebied

schaadt de talige eenheid van dat taalgebied. Anders

guegd: indien de besproken taalverandering inderdaad

om zich heen grijpt zoals Stroop dat weest, dan kan dat

ertoe leiden dat het Standaardnederlands in Nederiand

en inMaanderen uit elkaar groeien. Tenzij natuurlijk het

Foldemederlands na enige tijd ook naarVlaanderen over

zou waaien...

VrnxavsLrNGSvLAAMS = Scrroont
Vraavrs
Misschien ook v€rontrustend is een andere middelpunt-
vliedende ontwikkeling die zich momenteel kennelijk in
het zuiden aan het voltrekken is en ook tot een andere

variEteit van het Nederlands kan leiden, het
z o geno emde Verkavelin gsviaams,

Het dialectverliesproces is in Vlaanderen laat op gang

gekomen, maar het is nu volop bezig en voltrekt zich in



snel tempo (Willemlrns, 1997). Aan zo'n proces zitten

twee kanten: enerzijds wordt het dialect door steeds

meer mensen in steeds meer omstandigheden

opgegeven, anderzijds moet dat diaiect dan natuur$k
door een andere taal (of variEteit) worden venangen.

Dat is een inoeizaam en langdurig proces.

Dat het, zoals uit veie enqu6tes blijkt, niet de

standaardtaal is die van het &aleclverlies in de eerste

plaats'profiteer(is logrsch. Dialect is imrners niet alleen

de taal van een bepaalde streek het is ook een taal die

vooral in informele omstandigheden gebruikt wordt.

Het is dus niet ongewqon dat de variEteit die het dialect
verean# een soort tussentaal is, dus ook een informeie
r,rari€teit.

Omdat in Maanderen het taalcentrum, zoals Goossens
(2000) opmerkt, 'de as Antwerpen-Brussel met
Mechelen en Leuven' is en omdat Brabant ook
vooropging in het dialectverliesproces, waren het de

Brabanders die als eersten de behoefte aan een dialect
vervangende omgangstaal hebben aangevoeld. Een

logisch gevolg is dat die vari€teit vooral Brabants
gekleurd is en ook grote aantrekkingskracht uitoefent op

de niet-BrabantseMamingen, die iets iater een vervang-
varidteit voor hun dialect nodig hadden. Het is die
ontrarikkeling die heeft geleid tot hetVerkavelingwlaams,
waaraan Goossens liever de naam SchoonMaams geeft.

Tot op dit punt is er eigenlijk niets aan de hand. De waag
is of de functies van dit Schoon Maams zich nu ga.an

uitbreiden en een bedreigrng gaan vonnen voor de

traditionele domeinen n de standaardtaal. Het meest

opvallende waardoor het Schoon Maams van het AN.
afwijkt zegt Goossens, is.de grammatica. Het gaat om
een spraakkundig systeem da! aldus Goossens, in geen

enkele Nederlandse spraakkunst beschreven wordt, ook
niet in ouderwetse Vlaamse schoolboekjes. Het wordt
gekarakteriseerd door'elementen en structuren uit -
voomamelijk - centrale zuidelijke dialecten (...) die van
daaruit naar het SchoonMaams zijn opgetild'.
Op grond van die specifieke grammaticale kenmerken
besluit Goossens dat Schoon Maams en Algemeen
Nederlands wel degelijk twee verschjllende talen zijn.
Dat moet'leuerlilk worden opgevat', zegt hij:'Het gaat
om twee talen met een eigen, Iinguistisch besdrijfbare
structuur.'En hij koppelt daar de bedenking aan vast'dat
Maanderen geen behoefte heeft aan twee talen, een die

Nederlands is voor officidle en formeie aangeie-
genhedery en een die dat niet is, voor alleda(.
Dat is een weemde bedenking. Het aanpassen van het
taalgebruik aan de formaliteit van de communicatieve
situatie is een zeer . gewone, alom voorkomende
geplogenheid. Goossens tilt kenneliik nogal zr,uaar aan
die'grammaticaie verschillen'tussen die twee talen of
wri€teiten. Maar in elke min of meer tweetalige (dialect-

standaardtaal) situatie hebben we met grammaticaal

verschillende systemen te maken. En niet alleen in
Vlaanderen. Het probieem waar deMamingen (en allicht
alle anderen in een vergelijkbare situatie) nu mee

worstelen is dat ze niet zo maar over een omgangstaal

beschikken die het dialect in inlormele situaties kan
vervangen en die als een'acceptabele'vari€teit van de

standaardtaal wordt beschouwd. Ook in taalgebieden

waar het dialectverliesproces al veel woeger is
begonnen, zi1'n omgangstalen ontstaan die gekenmerkt
worden door een grote regionale invloed. De vraag is
dus of men hier niet iets hekelt wat een onvermijdeliike
consequentie van een spontaan taalveranderingsproces

is.

Vroeger was Schoon Vlaams de benaming waaflnee
vooral de Maairrse volksrnens met ontzag naar de

standaardtaai verwees, naar een variEteit die voomamer
en eleganter raras dan het dialect dat hij of zii uit de eigen

omgeving kende. Nu wordt de teisr door bijna iedereen

in ongunstige zin gebruiktvoor ... ia, waarvoor eigenlijk?

Goossens, die voor de revival r,an de term verantwoor-
delijk is, gebruikt hem a-ls altematiefvoorVan Istendaels

Verkavelingsviaams. Of dat zo maar kan, is de waag. En

wat Verkavelingsvlaams precies is, daar heeft men
eigenlijk ook nooit een antwoord op gegeven.

Het taalgebruik in Maanderen (en in vele andere

plaatsen) is een continuiim. Als je probeert een stuk uit
dat continuiim te lichten en een naam te geven, kom je

in de problemen. Maar de echte problemen beginnen

pas wanneer anderen die naam oier Saan neme& maar
er niet per se dezelfde portie continuiirn mee bedoeien.

Alle termen die wij voor tussenvaridteiten gebruiken,

lijden daaraan: omgangstaal, regionale standaard,
tussentaal zeHs dialect en standaardtaal" Er is geen

reden waarom we met Verkavelingwlaams of Schoon

Maams beter zouden laren. Dus is er ook geen reden

waarom we ze.iriet zouden gebruiken, als we er

tenminste in slagen min of meer durdelijk te maken wat

we errnee bedoelen.

Maar hier wringt de schoen" Misschien hebben we hier

niet eens met een variEteit te maken, maar veeleer met

een verzameling.kenmerken die op grond r,an leeftijd,

sekse, regio en zelfs van persoon tot Persoon kunnen

verschillen. Meestal lijkt er een varidteit mee bedoeld te

zijn die:

- geen standaardtaal maar ook geen dialect is;

- vooral in gesproken vorm verschijnt en dus heel wat

spreektalige kenmerkin heeft;
- in de woordvorming en zinsbouw nogal wat Brabantse

kenmerken vertoon!
- wU veel dialectinvioed en gallicismen beva!
- vooral gesproken wordt door mensen die nog zelden
dialect spreken of er geen meer kennen.
Ook zo'n omschrijving biijft natuurlijk vaag,. want er
worden vragen opgeroepen waarop we niet zo direct een



Du tomoMST vAN r{ET NEDERLANDS

,ili
:#j$a
:,N

antwoord weten:
- Komen die Brabantse kenmerken ook of in dezelfde
mate in de uitspraak en de woordenschat voor?

- Is de dialectinvloed vooral Brabants of kan die in
Vlaanderen ook Vlaams en in Limburg ook Limburgp
zlrjn?

- Wordt SchoonVlaams meer door Brabanders dan door
niet-Brabanders gebruilt, meer door jongeren dan door
ouderen, meer door wouwen dan door mannen?
Als het iuist is dat we hier te maken hebben met een

overgangsrraridteit die ontstaan is in err door het dia-lect-

verliesproces; dan zou de rraridteit het meeste gebruikt
moeten worden door diegenen die het meeste of het
eerste door dialectverlies zijn getroffen: Brabanders,

wouwen, jongeren, hoger opgeleiden. Verder geldt
natuurJijk ook wat ten aanzien van iedere substandaard
geldt ook hier js er natuurlijk geen codificering en

autoriteit, dus geen woordenboeken en spraakkunsten

die in geval van twijfel te raadplegen zijn. Het is wij
onwaarschijnlijk dat de velen die in de laatste jaren de

termen Verkavelingwlaams of Schoon Maams in de

mond hebben genomen of erover geschreven hebberu

daarbij aan al die probiemen hebben gedacht.

Tops (2001) heeft gesteld dat SchoonVlaams de belang-
rijkste gesproken variant van het Nederlands in het
Zuiden is en zegt terecht:'We moeten nauwkeurigweten
wat het is, hoeveel variatie erin zit, wanneer en doorwie
het allemaai gebruikt wordt, enzovoort.'Alleen zal dat
niet zo simpel zij+ niet - zoals Tops beschuldigend
vermoedt - omdat op dat soort onderzoek'nog altijd een

vreselijk taboe'zou rusten, maar omdat het zo weseJijk

gecompliceerd is het onderzoekingsobject af te bakenen
en te definiEren. Er lopen al sinds enkele jaren serieuze

onderzoekingsprojecten naar variabi.liteit in gesproken
en geschreven Nederlands in noord en zui4 waar rreel

geld en veel personeei mee gemoeid zijn. Daar zal dus

op den duur ook een profiel van Schoon Maams uit
komen, mocht er inderdaad zoiets bestaan.

TherprawmrNc
Diegenen die voor een nieuwe golf van actieve

taalplanning pleiten, zullen zeker niet op de ui&omst
van het genoemde onderzoek willen wachten. Of dat
verstandig is, is zeer de waag.
Succewolle taalontwikkelingen zijn altijd compromissen

tussen taalnatuur en taalcultuur. Vaak is het nuttig
ongebreidelde uitingen van taalnatuur door een

kachtiger ingrijpen van taalcultuur tn andere banen te

leiden.

Zowel Stroop als Goossens en Van de Velde (2000)

vinden een nieuwe periode van taalplanning op zijn
plaats en zijn van mening dat de overhei4 de schooi en

de media zich als raadgevers behoren op te steilen bij het
standaardisatieproces.

. De rrraag is of de tijd daar rijp voor is en of men op

voldoende begrip en medewerking zal kunnen rekenen.

De integratie-ideologie die, zeker in Vlaandere& de

gnige lijkt te zijn die een dergelijke campagne kan

rechtrraardigen, staat op een laagpitje.
Taalplanning heeft in het verleden in belangrijke mate

zowel de structuur ais het gebruik van Nederlands in
Belgr€ bepaaid. Gedwende de negentiende eeuw
slaagde.n de zogenoemde particularisten er niet in het
Maamse culturele establishment af te houden van een

integrationistisch standpunt. Het gevolg daawan is
geweest dat het gangbaar werd om te vinden dat de

standaardisatie van het Nederlands in BelgiE- in overeen-

stemming moest zijn met de ontradkkeiing in Noord-
Nederland, De onderliggende gedachte daarvan was een

politieke, namelijk gebruik te maken van het prestige

van het Nederlands ais de officidle taal ran Nederland in
de strijd tegen het Frans, dat toen de prestigetaal van

Belgi€ was pVillemyms & F{aeseryn, 1998).Inmiddels, nu
de taalkwestie in BelgiE al geruime tijd geregeld rs, is het
doel van het integrationisme bereikt. De onderlinge
verhouding van de varidteiten rran het Nederlands aan

weerszijden van de rijksgrens is er nu meer en meer een

zoals die gebruikelijk is tussen pluricentrische taalvarid-
teiten. De in het verleden opgebouwde attitudes en

gewoonten zullen natuurlijk een belangrijke rol blijven
speien, maar ze zijn niet langer de beslissende factoren.

Bur op on rorxonrsr
We bevinden ons, met de bovengenoemde taalevoluties,

nog in een stadium van specu-latie. Foldemederlands is

een weliswaar keurig gedefinieerd begrip, maar of het
ooit zo zal ewolueren of de impact zal hebben die Stroop
weest, is allesbehalve, zeker. Verkavelingsvlaams c.q.

SchoonMaams aan de andere,kant is een ditrrus begrp.
Het is een soort \rerzamelnaam geworden voor zeer
uiteenlopende tendensen, waa:van niemand weet of ze

zich in de toekomst in dezelfde richting zullen
ontwikkelen.
Wanneer we dat alles even in historisch perspectief
bekiiken, kunnen we niet uitsluiten dat we hier te
maken hebben met een korte-terndjn verandering
(short term &*g'). Het gaat om veranderingsten-
densen die ontstaan in enkele heel specifieke
bevolkingsgroepen en in verschilIende delen van het
taa.lgebied. Een taalstmctuele verklaring mag dan wel
heel atfractief lijken, maar of en warureer een korte-
termijn verandering een duurzame lange-termijrr
verandering word! hangt vooral af van de factoren die

de verbreiding van veranderingen door tijd en ruimte
plegen te bepalen. Dat zijn de gebruikelijke sociale

variabelen zoals sociale klasse en beroepscategoriedq
leeftijd, geslacht evenals domeinspecifieke factoren er
taalplarurin gsfactoren.
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Ook hier blijken voorspellingen dus niet erg nuttig te
zijn. Maar 66n uitzondering moeten we misschien toch
maken, nameliik voor de voorspelling dat de ontwik-
keling van het Nederlands in de eenentwintigste eeuw
bijzonder interessant belooft te zullen worder.; en dat

het de moeite waardzalzijnze niet alleen te obseryere&

maar er ook een rol in te spelen"
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