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De hoofdredacteur van Ons Erfdeel, Luc Devoldere, schrijft in de vijftigste j aargang

van zijn ti jdschrift:

"De minister' zingt niet mee in het koor van die sociolingui'sten die alle va-
rianten omhelzen en in het stellen van een norm vaak al een democratische
bedreigin g zi en." (Devol dere, zooT)

Men achte op het gebruik van het aanwijzend voornaamwoord. Het hdwoord
zou de uitspraak nog algemener maken. Dat is dan wat bijvoorbeeld Frans De-
brabandere (zoo5) doet:

"Het tij is ongunstig gaan keren vanaf 'mei 68', met zijn afteer van gezag,
orde, discipline en regels. De socio-lingui'stiek deed er een schepje bovenop
en beweerde dat we methet ABN aan onze jeugd een burgerlijk gedrags- en
cultuurp atr o o n op dri n g e n."

Het is n jet de eerste keer dat bejde commentatoren een dergelijke mening ver-
kondigen. Ook in een interview met Knack (4februari zooT) schiet Devoldere
met scherp:"Vandaag vlnden socjol ingui 'sten dat het njet wetenschappel i jk is
om normen op te 1eggen", terwijl Debrabandere eind 2oo2 al tn De Standaard
(23 december zooz) stelde dat de tanende belangstelling voor het Nederlands in
Vlaanderen "te maken heeft met zelfgenoegzaamhejd" en er aan toevoegt:"De
invloed van de sociolinguisten dje afkondigden dat alles goed is jn taal, heeft
veelkwaad gedaan." ln een later gesprek met diezelfde krant (3o november zoo5)
verduidehjkt hij verder nog:

"De jongste generatie taalleraren hrrft nagenoeg geen Nederlandse cul-
tuurreflex meer, voelt zich klein-Vlaams, heeft weinig behoefte aan een
Nederlandse standaardtaal en is gei'ndoctrineerd door de variatielingui'sten,
die vinden dat Belgisch Nederlands ook Nederlands is, die taalfouten nu
varianten noemen."

Het ongenoegen over'de'vermaledijde sociol inguTstiek kent geen taalgrenzen.
Vanujt Lujk bericht Siegfried Theissen (zoo6,p. 13r) over de tolerantie van een
collega tegenover het gebruik van zowel Noordelijk a1s Zuidelijk Nederlands door
studenten Nederlands in Wallonid:
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". . .het is evengoed denkbaar dat daar een standpunt wordt ingenomen dat
misschien geinspireerd is door onze postmoderne sociol ingui 'sten die geen
norm meer \/\/ensen te kennen. maar slechts varieteiten."

Zelfs in zljn jronische Brief aan Beatrix over taal in Noord en Zuid merkt Piet Piryn s
on."Hoonneleerde nrofessoren in de socinl innr r i 's t iek wj izen iedere taalnotm af."uY, ,  

'vvyYLrLLrsL rrvrLJJv 
, \J ' 'J- '

(Knack, zr juni zoo6)

Ook Jan Coossens (zooo) heeft,  zi j  het genuanceerder, de socjol jnguisten op de
beklaagdenbank geplaatst. Nadat ook hij heeft vastgesteld dat het "niet foTmele"
Nederlands erop achterujt gegaan is, somt hij een aantalmogelijke verklaringen
daarvoor op. De door Coossens gebrandmerkte ontwikkel ing schri j f t  hi j  onder
meer toe aan "een ommezwaai van het ti jdsklimaat, waarin permissivjteit, afkeer
van gezaq en loshejd van gedraging dominerende nieuwe elementen werden
(Coossens, 2ooo, p. 5)".Wat de rol van de socjohnguTsten daarjn js, verduidelijkt
hi j  als volgt:

"ln de taalwetenschap vertoonde dit (bedoeld is de bovengenoemde per-
missiviteit, RW/WV) een opvallende concretisering: naast de dialectologie,
waarvan de Vlaamse beoefenaars tegelijk ABN-propagandisten waren, die
de standaardtaal en de dialecten als verschillende taalsystemen beschouw-
den, die de sprekers uit elkaar moesten houden, kwam de sociolingul'stiek
op, die op zeldzame uitzonderingen na hier nooit scherpe grenzen heeft
getrokken." (ib.P

Maar Coossens nuanceert ook. Nadat hij Debrabandere had geciteerd die de
sociolinguisten verwijt dat voor hen wat vroeger een 'taalfout'was nu een 'varj-

ant 'geworden is (cf.  supra) ,  zegt hi j :
"Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat de sociolingui'stiek de oorzaak van
het losse Vlaamse taalgedrag zou zijnt, wel dat uitspraken van sociolin-
gul'sten er een legitimatie aan verlenen, hoewel dat eigenlijk niet zo zolt
hoeven te zijn." (ib.)

Welaan dan: hier staan we in de als maar drukker bevolkte hoek waar taalverloe-
deraars verzamelen blazens, in het bonte gezelschap van de chatcultuur en het
sms-bericht,van jn'Wetstraatees'wauwelende politicj en tussentalige soaps en
radioreclamespotjes, en misschien nog het meest van al van de commercjdle om-
roep VTM. De nefaste rnvloed van dje bewuste zender wordt, onder andere, door
Ceert van lstendael (Knack 37-10,7 maart 2oo7,p 33) gelijkgesteld met de Spaanse
troepen van Farnese en de Fransdolle vroede vaderen van ons eigen landje:"r585
en r83o zijn rampzalige jaartallen geweest. En r989, want toen begon VTM uit te
zenden". Die angst voor de vertrossing van het Vlaamse Nederlands is overigens
zo oud als VTM zelf: al in r99o waarschuwde Ludo Beheydt (tggt,p. zr):

"Uiteraard heeft dit keuzepatroon [van nieuwsthema's; RW&WV] ook zijn
invloed op het taalgebruik. Als nieuws versmald wordt tot kneuterige anek-
dotiek dan krijgt het begeleidende taalgebruik het karakter van keuvelende
roddel en gezellige praatjes..."
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Wij vinden de verketter lng van'de'sociol inguisten te gek voor woorden en het

11jkt ons bl jzonder onwezenhjk in 2co7 een apologie van de socjol ingui 'st iek te

moeten schrijven. De schejding van stij len of codes of registers of varietejten ts er

alti jd a1 geweest - daar hebben de socjolinguisten meer dan wie ook de nadruk

op gelegd - rnaar is niet absoluut.  Nu n iet en vroeger niet!  In de loop van de t i jd
js er een voortdurend overvloejen geweest van, om maar iets te zeggen,Jargons,

beroepstalen, jeugdtalen en dergel i jke meer in andere varj€tejten en dat ook de

standaardtaal daardoor beinvloed werd en wordt staat vast. Dat gebeurt niet

zonder consequentjes voor'de'norm, dje niet een ergens jn een kluis bewaarde

etalon is, maar een veranderbaar'meetinstrument' .  Wanneer we het er al len

over eens zijn dat alle talen voortdurend veranderen, dan dus ook de norm. Zich

daar tot op zekere hoogte tegen verzetten, d.w.z. tegengas geven om te heftige, te

snel le en om welke reden dan ook (bv. taalpol i t ieke) ongewenste veranderingen

in te dijken js een meer dan gelegitimeerde uiting van taalcultuur. Toch is het

resultaat ervan noojt zo bevredigend als de protagonjsten ervan wel zouden
wjllen. En dus verandert de taal en wordt de norm aangepast, met of zonder de
goedkeuring van linguTsten en taalpurjsten.

SociolinguTsten daarvoor verantwoordelijk te stellen is bespottelijk en toont aan
dat zelfs ervaren linguTsten of andere redelijke mensen niet meer blijken te weten
hoe taal evolueert wanneer ze meegesleept worden door een of andere passie,
of oje nu ideologisch, taalpolitiek, religieus, integrationistisch, particularistisch
of hoe dan ook gekleurd is.

Bovendien en hopelijk ten overvloede: er djent een fundamenteel onderschejd
te worden gemaakt tussen een wetenschappelljke analyse, enerzilds, en een
waardeoordeel over de analyseresultaten, anderzijds. Het is een wel vaker voor-
komende en dus menselijke reactje de boodschapper verantwoordelijk te stellen
voor de (vooral onaangename) boodschap die hij overbrengt. Of diegene te ver-
ketteren die probeert de sjtuatie beter te beschrijven dan vroeger het geval was
en dje ook probeert uit te leggen hoe dat zo gekomen js.Toch zouden Devoldere,
Debrabandere en anderen moeten begrijpen dat de brenger van een 'slechte
boodschap'niet zelf  'de slechte'  js.

We nemen een praktisch en heel recent voorbeeld,. Volgens d.e Westdeutsche
Zeitung5 is de Berlijnse sociolinguist Norbert Dittmar op grond van een studie
tot de conclusje gekomen :"Die deutsche Sprache andert sjch immermehr durch
den Ejnfluss von Migranten". Dittmar wijst erop dat bv. vaak het lidwoord wordt
weggelaten, dat leenwoorden als 'lan' (Turksvoor'kom op ma') of 'yalla'(Arabisch

vooT'vooruit  dan maar')  steeds meer gebruikt worden, ook door jongeren die
geen migranten zijn:"Seit einigen Jahren findet dieser'Ethno1ekt'jedoch verstdrkt
Finzug in dje Sprache a11er jungen Menschen". Hijbiedt ook een verklarlng voor de
opgemerkte taalfejten aan,nl.:"Das ist eine regelrechte Cegenkultur;in der sich dje
Jugendlichen durch die Sprache von jhren Eltern und Lehrern abqrenzen konnen."
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Dat laatste js een interpretat ie dje men aanvaarden kan of niet.  De beschrl jv ing
-^1{ ^^^++ ^^^ {^t te l j ike toestand Weef.  Daafmee heeft  de socinl inn, , ; ' -+ ?j ih +--r ,
ZCl i  9( : ( : IL CCII  lg lL\-rrJN\-  L\JLJLa-rrLr VVCCI. l )A.A-I  l l lCE l lcglL Lrc ) \JLIL-. ,  l l l l9t l - l )L Z- lJ l l  Ld.dt \

\ / t r r \ / . ' r ld.hj i  hesrhr j i f tenverklaart  Wathj j - terecht-nietdoet is{ver)oordelen.DievLr vuru.  I  r rJ uLJLrrr  rJr  L L

mogel j jkhejd bl i j f t  open voor al len die door z i jn sociol inguist ische beschr i jv ing
op de fei ten opmerkzaanr worden gemaakt De soclol inguist kan het natuurl i jk
ook zelf  doen:wil  h1.;  bi jvoorbeeld zi ;n pet je als leraar of taalverzoTger opzetten,
dan kan hlj ook zelf prescfiptlef optreden.

Dat niet alle wetenscha'opers dre'orofessioneel met de studie van taalvariatie
bezig zi ;n noodzakel i jk verderfel i jke taalvr i jbuiters hoeven te zi jn wanneer ze

ervoor kiezen om wel te oordelen,lj jkt ons dus een evidentje. Zie bijvoorbeeld Pjet
vanSterkenburg (zoo7),totvoorkortdirecteurvanhetlnst i tuutvoorNederlandse

Lexicologie (de grootste verzamelplaats van lexjcale variat je jn ons taalgebied):

"De neerlandicus zelJ en zeker ook de lexicograaf van het Nederlands,onder-
mijnt zijn eigen vak en zijn eigen taal. De huidige generatie is gei'nfecteerd
door het werkwoord gedogen. We keuren te veel goed en laten veel te veel
toe in onze gezaghebbende taalbeschrijvingen. Onder het mom van alles
moet kunnen,wordt ook alles wat van buiten komt liefdevol omarmd...Waar
normen en waarden weer in zijn, zijn taalregels dat ook. Wij neerlandici
dienen ons te realiseren dat in de huidige samenleving gedogen uit is." (Van
Sterkenburg, zoo7, p. 5)

We wijzen overigens graag op het gebruik van'neerlandjcus' in bovenstaand
cjtaat - er staat n jet'socjoljnquTst'.

S. K"ssssmm*mw$
Waarom reageren wij in Vlaanderen vaak zo gepikeerd op wat als een ongunstige
verandering in de Vlaamse taalsjtuatje wordt eTvaren (jn dlt geval de opkomst
van'tussentaal')of op diegenen dje zulke veranderlngen onder de aandacht van
de gemeenschap brengen ? Heeft dit nog altl jd te maken met onze oude Vlaamse
taajachterstelling en taalfrustratjes?

Wij menen dat deze reacties tenm jnste voor een deel verklaard kunnen worden
door het specifieke karakter van de lange tradjtje van taalregulering en taalzorg
jn Vlaanderen. Vooral om taalpolitjeke redenen is de tendens, die een zo nauw
mogelijke aansluiting bij de noordelijke norm bepleit, alti jd belangrijker geweest
dan de tendens, dje meer zuidelijke eigenheid vooropstelt. Het bewust afzjen van
eigen ejsen in het normdebat was dan ook het kenmerk par excellence van de
officjdle taalpolitiek jn Vlaanderen en dit wljkt nogal af van wat jn vele andere
pluricentrische taalgebieden gebeurt. De grote meerderheidvan de taalkundige
academici en ' taalminnaars'dje zich in dat debat mengen, steunden expl iciet
dje accommoderende houdjng. Dat js zeker een van de belangrijkste redenen
waarom velen zulke grote problemen met de interpretatie en de evaluatie van
de vandaag optredende de-standaardjseringsverschijnselen blijken te hebben.
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Wat velen (bv.  Debrabandere, zoo5) verontrust  js  dat dje de-standaardiser ings-
beweglng een mjddelpuntvl ledencie ontwikkel ing zou kunnen zi jn,  d ie op den
duur tot het ontstaan van een aparte varjeteit van het Nederlands jn Vlaanderen
zou kunnen lejden. Walter Haeseryn (zoo6,p 418) formuleert het zo:

"Of de ontwikkelingen rond de tussentaal inVlaanderen op den duur zouden
kunnen leiden tot een uit  elkaar groeien van noord en zuid op het gebied
van taal, is een beetje kffiedik kijken. Als men daar bezorgd over is, is het
zaak om de evolutie nauwlettend in de gaten te houden en eventueel een
beleid te ontwikkelen om een als onwenselijk beschouwde evolutie om te
buigen. Maar dan moet de taalgemeenschap natuurl i jk mee wil len."

ln een ongetwij feld goedbedoelde poging om de ongebreidelde evolut je van de
tussentaal in te dijken stelde de taalraadsman van de VRT, Ruud Hendrickx, zelfs
voor om zelf een n ieuwe (nog onbestaande) informele taalvarietejt te promoten
en te reguleren via radjo en TV:

"Wij  gaan ervan uit  dat [ . . ]  de tussentaal in haar huidige vorm meer en
meer zal verdwijnen. ln haar plaats zal er een informele variant van de
standaardtaal komen die op een natuurlijke en nauwe wijze aansluit bij de
standaardtaal die in Vlaanderen in hetformelere register al ondubbelzinnig
geaccepteerd wordt. De VRT ziet het als zijn taak de Nederlandssprekende
taalgemeenschap in Vlaanderen ook voor die informele variant van de
standaardtaal tot voorbeeld te dienen." (Hendrickx, t998)

s" &ffiN
In de recente standaardiserlngsgeschiedenjs van het Nederlands heeft taal-
planning (zowe1 corpus als status) een heel belangri jke ro1 gespeeld. In de
taalplanningsgolf van de jaren '60 en '7o van vorige eeuw speelden zowel de
scholen (ABN-acties), de academische linguistjek (taaladvies, wetenschappelijk
onderbouwen van de voorkeur voor de noordelijke norm), als ook de media (Taal-
tuinen; Vandenbussche, zooT) en in mrndere mate de overhejd een belangri jke
rol. Ook het kljkgedrag van de Vlamingen heeft daar een niet te onderschatten
rol in gespeeld. A. Schramme (ter perse) heeft berekend dat de Vlamingen een
kwart van hun kijktjjd op Nederlandse TV- kanalen doorbrachtenz. Het is zeer
de vraag of een dergelijke sjtuatje zich nog eens voor kan doen. Njet alleen de
sterk gewljzigde politieke krachtsverhoudjngen in Belgid (zle onder) maken dat
onwaarschijnlijk, maar ook een andere factor die door N-VA voorzitter Bart de
Wever in Knack (7 maart 2oo7, p. 33) jn een dialoog met Ceert van lstendael als
volgt wordt geformuleerd:

"De generatie van Wilfried Martens begon Algemeen Nederlands te spreken
en dat was een bewuste daad van verzet, een daad van volksverhffing,
om Vlaanderen uit de klei te trekken. Maar door de economische machts-
verschuiving in de jaren zestig is Vlaanderen zich op zichzelf gaan richten,
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zonder dat die taalkundige omslag was voltooid. En zo zijn we met een
tussentaal blijven zitten. En daarbij komt dat het vroegere cultuurideaal
van de BRT vollediq is verdwenen."

Wanneer het over tussentaal gaat (het begrip taalverloedering is dan nooit veraf)
khnkt onvermijdbaar de roep om ingrijpen 'van hogerhand'een beetje luider dan
anders. Met die'hoge hand'wordt meestal in de eerste plaats aan het onderwijs
gedacht, meer specifiek aan een opdracht of taak waarmee de minjster(s) van
onderwijs de leraren, meer specif iek de leraren Nederlands, zou kunnen/moeten
gelasten. Die hebben eT dan voor te zorgen dat niet al leen de leerl ingen'beter '
Standaardnederlands leren, maar ook en vooral dat ze die varidteit vaker en in
meer omstandigheden gebrulken. Dat de leerl ingen dus bi jvoorbeeld minder
Verkavel ingsvlaams ( in Vlaanderen)en Poldernederlands ( in Nederland) zouden
spreken. Zowel Stroop (rgg8) als Coossens (zooo) en Van de Velde (zooo), die zjch
over precies dje situatie hebben uitgelaten,vinden een nieuwe periode van taal-
planning op zijn plaats en zijn van men jng dat de overheid, de school en de media
zich als raadgevers behoren op te stellen bij het standaardiseringsproces.

S. F$*e $m*sx S* $*rmssffi $xsRF
Om dat te bereiken moet natuurlijk de taalgemeenschap,zoals Haeseryn het
formuleert, "mee willen" (zie eerder citaat). En of de leraren de hun toegedachte
rol kunnen of zelfs maar willen spelen is ook zeer de vraag.Volgens Debrabandere
(zoo5, p. 30) kan noch wjl 'de jongste generatie taalleraren'dat: "bij de onkunde
heeft zjch nu ook onwil gevoegd", vjndt hlj. Ook Coossens (zooo, p. 5) heeft zo ziln
tw'ijfels:"Van geestdrift bij Vlaamse leraren Nederlands voor het taalverzorgende
aspect van hun werk kan ik niet veel merken".

Wat de haalbaarheid van de taak betreft dje de leraren jn de schoenen geschoven
wordt, js het bovendien verhelderend na te gaan wat de leraren Nederlands in
Vlaanderen en Nederland over het andere deel van het taalgebied weten en
welk contact ze er zelf mee hebben. Hanne Kloots (zoor) heeft daar onderzoek
naal gedaan. Ze onthult:

"ln het dagelijkse leven ontmoet de overgrote meerderheid van de Vlamin-
gens (n%)zelden of nooit Nederlanders. Bij de Nederlandse respondenten
krijgen we ongeveer hetzelfde percentage (75fl als we vragen of zeVlamin-
gen in hun naaste omgeving hebben ... t7,z7o van de ondervraagde Vlaamse
Ieraren Nederlands en 24,6% van hun Nederlandse collega's hebben in het
andere deel van het taalgebied "vrienden en kennissen." (Kloots, 2oo1, p.191)

Ook het contact via de media is niet uitbundia:
"Nederlandse radioprogramma's blijken niet echt populair in Vlaand€Tefl:
8 6, 9% v an de Vl aam s e I e erkr acht en g e eft aan dat h i j / zij er n o oit n a ar lui stert.
Van de Nederlandse leraren luistert 77,9% nooit naar de Vlaamse yqflip " lih \
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Televisleprogramma's ujt  het andere deel van het taalgebied zi jn duidel i jk po-
pulairder, maar toch kijkt "bijna de helft van de leerkrachten er zelden of noott

naaT." (o.c., P. r9z)

$. SsStss$sss SsxNsgs.sR$s
Hopen een nieuwe perlode van taalplanning op gang te kunnen brengen js dus
niet erg realistrsch en het is, zoals gezegd, zeer de vlaag of men op voldoende
begrip en medewerking zou kunnen rekenen. De lntegratie-ideologie dje, zeker
jn Vlaanderen, de enige l i jkt te zi jn die een dergeli jke campagne zou kunnen
rechtvaardigen, staat op een laag pitje (W111emyns, zoo3). Zowat overal hoort
en leest men dat "Vlaanderen en Nederland cultureel uit elkaar groeien'l zoals
Overstijn s (2oo7,p.21) het formuleert in De Standaard. Ook Devoldere (zoo5, pp.
6a7-648) wijst daarop:

"Wij hebben intussen defnitief afscheid genomen van het woord dat de-
cennia lang het vlaggenschip was van de toenadering tussen Vlaanderen
en Nederland: integratie [..] de culturele'integratie', die een opname ver-
onderstelde in een groter geheel, heeft niet plaatsgevonden [. .] Ze leefde
overigens bijna alleen in Vlaamse hoofden."

Ten minste tot en met de jaren 'lo van de vorige eeuw maakten Vlaamse taal-
planners bewust gebruik van het prestige van het Nederlands als de officjdle taal
van Nederland in de strijd tegen het Frans, dat vroeger de prestigetaal van Belgie
was (Willemyns & Haeseryn, r998). Die historjsche politieke legitimatje van het
integratlonisme js verleden tijd:Vlaanderen is ondertussen cultureel, economisch
en politiek tot volle ontplooiing gekomen. De taalkwestie in Belgid is a1 geruime
ti jd geregeld en een oplossing voor de laatste angels (taalschermutseljngen in
Brussel, problemen met het facj l j teitenregime h jer en daar langs de taalgrens)
hangt op geen enkele wijze af van een taalkundige keuze vooT een Noordelijke
c.q. Zuidelijke norm.

Succesvolle taalveranderingen zijn veelal compromissen tussen taalnatuur en
taalcultuur. Vaak js het nuttig ongebreidelde uitingen van taalnatuur door een
krachtiger ingrijpen van taalcultuur in andere banen te leiden.Wie vandaag pleit
voor een hern jeuwd ingrijpen in de'taalnatuuT'in Vlaanderen (bijvoorbeeld naar
aanlejdjng van de huldige de-standaardiseringstendensen jn het Nederlands)
door'taalcultuur'(bijvoorbeeld een gecoordineerde taalplanningsactie) za1 dus
andere argumenten op tafel moeten leggen dan in het verleden.

Het zeer krachtige politieke doel van vroeger lijkt ons immers te zijn VerworVeil:
Vlaanderen js een eentalige deelstaat van een federaal Be1g1€, het Nederlands
js de officiEle taal van de rneerderheid van de bevolking en van het meest voor-
spoedige en welvarende deel van het land.Wat in een meertalig gebied het pres-
tigekarakter van een taal bepaalt, is allemaal jn Vlaanderen te vinden en zolanq
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dat njet verandert, kan op middellange termijn, niets de status, de functje en
het prest ige van het Neder lands in Belgid bedreigen (ook niet  het 'oprukkende'
Fnnels)  De onder l inae verhorrdin^ "^.^ ' r^  "-* ; ;+^i ten van het Neder lands aanLl lgLt>J- t_- / r  L. / r rLrLr i i l  rgL vLrrrrJuLr i l  l9 vd- l l  L lc vd.  l lgLc

weerszijden van de rljksglens is er nu meer en meer een zoals die gebr.uikelijk is
tussen pluricentrjsche taalvarjetejten. De in het verleden opgebouwde attitudes
en gewoonten zullen natuurlijk een belangrijke ro1 blijven spelen, maar ze zijn
niet langer de besljssende factoren en ze zullen mjnder en mjnder als motive-
rende motor voor taalplanningsactjes dienst kunnen doen.

Nadat de kruitdampen van de'taaloorlog'waren opgetrokken, is men zich in toe-
nemende mate bewust geworden van het belang van de grote verschil len dje er
tussen het noorden en het zujden van dit land bestaan en die overigens voor een
groot deelberusten op verschillen tussen het noorden en het zuiden van Europa.
De taalstrijdanimosjteit uit het verleden wordt natuurlijk verder meegedragen,
maal wanneelWalen en Vlamingen het nu met elkaar oneens zijn, dan gaat het
meestal over hoe men het werkloosheidsprobleem oplost (dat in beide gebieden
heel anders naar voren treedt), welke financjdle en fiscale bevoegdheden federaal
en welke gewestelijk zijn, hoe het chronjsche geldgebrek van het Franstalige
onderwijs kan worden gefinancierd en vooral hoe het sohdarjteitsprincipe jn de
socjale zekerheid,dat nuvooral een substantidle geldstroom van Vlaanderen naar
Wallonid tot gevolg heeft,veranderd of afgeschaft kan worden. Het zou verkeerd
zijn te denken dat na het ejnde van de taalstrljd de betrekkingen tussen Walen
en Vlam jngen veel beter zljn geworden. Maar dat velen elkaar het hcht jn de ogen
nlet gunnen, heeft nu nog nauwelijks iets met taal te maken.

?. Tma!p*mrxmimg
ln het laatste deel van dit artjkel keren we terug naar ons uitgangspunt, namelijk
de relatie tussen de taalverandering(en) die wij allemaal om ons heen opmerken
en die veel inkt doet vloeiens en de sociolinguistiek.

In tegenstelling tot de lingulstische genres en scholen die furore maakten voor-
aleer de socjoljnguTstiek in de jaren '6o en'Jo bekend en populajT werd, waren de
sociolingui'sten de eersten dje taal jn de maatschappij,taal als socjaal verschijn-
se1 gingen onderzoeken. Het kwam en komt er immers op aan, zoals Mattheier
(r988, p.143o) terecht opmerkt,  rekening te houden met de "Wechselbeziehung

zwjschen Sprachwandel und Cesellschaftswandel". Dat heeft zelfs die'andere
tak'van de varjatielinguTstiek, de dialectologie, nooit gedaan. Wel zijn er, zeker
jn Vlaanderen, alti jd mensen geweest, en dus ook - maar zeker njet ujtsluitend
- linguisten, die zich voor de maatschappelljke en politieke rol van taal hebben
geinteresseerd.Taalpolitiek en (a1 dan niet zo genoemde)taalplanning beheersen
n jet sinds decennja, maar al eeuwen het maatschappelijke gebeuren in dit land.
De wetenschappelijke discipline die sociolinguTstiek heet interesseert zich daar
ook voor (en natuurlijk voor nog een heleboel andere dlngen). Belangrijk in dit
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verband js dat de socjoljnguistiek voor het eerst een wetenschappelijk kader heeft

geboden voor een min of meer accurate beschri jv ing van wat er op taalgebied

aan de irand js:van de taalverandering die optreedt en ook van de taalvarjatje dje

vastgesteld wordt en dje vaak een voorbode van taalverandering is. Waarom nu

vooral op die laatste term een aantal mensen zo gepikeerd reageren ("taalfouten

die nu varjanten worden genoemd") kan men mjssch jen wel vermoeden, maar

daarom niet begri jpen en zeker niet bi l l i jken.

Verdujdel i jkrng over waar het bi j  de normdiscussie op aankomt en welke rol

de (socio)l inguTstlek daarin te spelen heeft,  zoeken we bi j  Walter Haeseryn. A1s

auteur van de ANS kan hlj het weten:

"Zoals al le sociale normen dienen taal(gedrags)normen niet al leen een
praktisch doel [...],maar zijn ze ook een middel waarmee mensen te kennen
geven tot welke groep ze behoren.,met welke groep ze zich identif ceren (en
van welke andere groepen ze zich willen onderscheiden) [...]Sociale normen
zijn dus niet alleen tijdsgebonden (anders gezegd: veranderlijk) maar ook
groepsgebonden." (Haeseryn, 20o6, p. 41 6)

Het feit dat de boven genoemde grote taalplanningsgolf van de jaren'60 en'7o
temporeel samenvalt met de opkomst van de sociolinguistiek betekent niet dat
er een verband tussen beide bestaat. In Vlaanderen is van de ontplooiing van
de socjolinguTstiek als wetenschap en academische discipline ten vroegste in de
tweede helft van de jaren'7o sprake en de vele linguTsten die in ABN-campagnes,
taaltuinen en andere radio- en TV-praatjes mee hebben geholpen om, zoals Wil-
lemyns (zoo3, p.295) het ujtdrukt "...bijna de hele bevolking in de loop van een
paar decennia vertrouwd [te] maken met een m jn of meer nieuwe taal of, juister
gezegd,met een vrij onbekende vari6teit van de eigen taal"waren (nog)geen so-
ciolinguTsten. De taalplanningsgolf in kwestje is om vele redenen eenmalig, maar
onder meer ook omdat het heel uitzonderlijk js dat de academische linguistiek
een zo grote en djrecte maatschappelijk relevante jnvloed heeft uitgeoefend.

De jnvloed die een aantal vooraan jn djt artjkel genoemde personen en nog
anderen de sociol inguisten vandaag toedichten, js helemaal onterecht. De
taalveranderingen die de afgelopen decennia in Vlaanderen en Nederland
hebben plaatsgevonden en waarvan het vermaledijde Verkavelingsvlaams en
Poldernederlands uitingen zi1n,zi1n in geen enkele mate door de socio- of andere
11n gui'sten beinvl oed.

Hoewel wi j ,  in tegenstel l ing tot Blommaert & Van Avermaet (zoo6 ,p. SJ)."
vtnden dat in de meeste departementen Nederlands jn Vlaamse universiteiten
eigenlijk heelveel aandacht aan sociolinguistiek en aan variatjelinguistiek jn het
algemeen wordt besteed (vergeleken met Nederland, waaT dat nauwelijks het
geval is) staat een ding wel vast:een spreekbujs zoals de collega's dertig,veertig
jaar geleden ter beschikkjng hadden, hebben de huidige sociohnguTsten nu niet
meeT en hun effectjeve jnvloed op het maatschappelijk-hngui'stische gebeuren
is navenant klein.
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Wanneer Vlamlngen een tussentaal gebruiken, dan js dat niet de schuld van de
sociolinguisten (die een tendens beschrijven en analyseren), maar wel een symp-
toom van een specif ieke tal ige context als bv. djalectverl ies (Wil lemyns, zoo5b).
Hoe wij  tegen tussentaal aanki jken wordt in Wil lemyns (zoo5a) uiteengezet en
hier n jet meer herhaald, ook omdat het niet de bedoel jnq van onderhavjq art ikel
js tussentaal te beschrl jven en te analyselen.

N. Ns* \sssxs\Ss
Een slotwoord over de'sociolrnguisten en de norm'. In het aloude debat tussen
integration jstisch en particularjstisch gezlnden, jn de waag of het Nederlands jn

Vlaanderen zrch naar de algemene norm van de standaardtaal (door sommigen
de'Hollandse'norm genoemd) moet r ichten, kunnen zowel socio- als andere
linguisten naar believen tussenkomen en doen ze dat ook. Er is echter geen
enkele aanduiding dat de sociohngui'sten - als groep - een bepaalde voorkeur
zouden hebben die als het ware door (de beoefening van) hun wetenschappe-
lijke discipline zouziln voorgeprogrammeerd. Wat de normideeen betreft zijn
er onder de sociohnguisten rekkelijken en anderen, zoals jn elke andere groep
ook. Toch kunnen wij ons niet herjnneren oojt een sociolinguistjsche ujteenzet-
ting te hebben gelezen waarjn het gebruik van Verkavelingsvlaams of Schoon
Vlaams of Tussentaal 'verdedigd'wordt. Celukkig vinden we wel meer en meer
sociolinguistische studjes waarjn dje taalvarjEteit beschreven en geanalyseerd
wordt. En dat js ook goed zo!

Ten slotte ,for the record,een student die bij de twee sociolinguisten die de auteurs
van onderhavig artikel zijn, examen af komt leggen in tussentaal wordt wandelen
gestuurd. Niet omdat wij die varjeteit verfoeien, wel omdat een student behoort
te weten dat elke taalvarjetejt haar eigen functje heeft. O ja, en omdat een fout
oeen variant is natuurliikl

S$mt*st
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"We behoren dan ook tot de marktleiders in de wereld voor wat betreft taalparanoia, want
achter elke struik of in elk duister portiek denken we de schaduw van een taalbedreiger,
taalverkrachter of taalverachter te ontwaren." (Blommaert & Van Avermaet, zoo6, p.5r).

Bedoeld is de Vlaamse minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke.

De oudste van de twee auteuls van onderhavig artikel, dje de bewuste tijd heeft meegemaakt,
en zjchzelf als dialectoloog en sociolinguist beschouwt, zal dan wel tot dje "zeldzame uitzon-
derin gen" beh oren zeker?

Oefl

Zelfs de gehuldigde bleek zich daar heel even opte houden. Naar aanleiding van een polemisch
stuk waarin hij met een wetenschappelijk onderbouwdbetoog suggereerde dat ergeen grond
is voor een obsessjonele veroordeljng van'dt-fouten'( in vergeli jking met andere taalfouten),
reageerde voormalig journalist .Johan Persyn:"lk vrees trouwens dat zi jn redenering past in
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de t i jdgeest. "Kljnkt het niet cian botst het" heet het tegenwoordig, zeker op de openbare
omroep, dje zo qaag zichzel f  a ls 'norm'stel t .  Presentatoren en journal isten gebrujken daar
tegenwoordigzo'n tussentaal t je dat het njet  mooj meer js.  En de schr i jvende pers deel t  in
de malajse. Lang geleden dat jk nog eens een art ikel gelezen heb zonder taalfouten of slor-
digheden. Straks gaan we weer de toer op van "schr i j f  maar zoals je het hoort" ,waarbi j  we in
een Babelse taalverwarr ing zul len eindigen en elkaar ui te indel i jk  n iet  meer zul len begr i jpen."
(geci teerd jn Daems, zoo3)

6 Van z6 februari zoo7, P. t.

I  "By then, many Flemjsh vjewers were watching Dutch televjsjon.The proportron increased
from to%o in 969 to zo%" in ry72, and had escalated to z5%by g76.Th js market share would
remajn more or less stable unti l  the late r98os. ln other words, the Flemish television audience
spent a quarter of their viewing t ime watching Dutch televrsion channels"

8 Wanneerhrer'Vlamingen'en'Nederlanders'wordtgezegd,wordtdaarmeebedoeldVlaamse
en Nederlandse leraren Nederlands.

9 Eigenl i jkzouhetgeruststel lendmoetenzi jntezjenhoevaakenhoejntensiefde' taalver loe-
dering' in de media en elders wordt aangeklaagd. Toch helpt het kenneli jk n jet veell

ro"Sociol inguist iek is in dit land nauweli jks ontwikkeld, wordt nauweli jks gestimuleerd en
krijgt n auwelijks aandacht"
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