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In zijn recente Taalsignaal (14.11.01) geeft de VRT aan “bewust een tegengewicht [te 
willen] bieden tegen de oprukkende tussentaal”1. In dat opzicht werden een vijftiental 
‘slordigheden’ opgesomd die vanaf nu taboe zijn voor VRT-microfoonmedewerkers en 
voor de 6 miljoen Vlamingen aan wie de VRT een signaal wil geven: zo is het bv. niet 
‘gij’ maar ‘je’, niet ‘ne jongen’ maar ‘een jongen’, en moeten verkleinwoorden op –
ke eigenlijk op –je eindigen. In het algemeen lijkt het erop dat deze campagne 
instemmend wordt onthaald. Zoals ik hieronder wil aangeven is deze instemming 
enigszins vergelijkbaar met de politieke wens dat onze samenleving van zoveel 
mogelijk vreemde elementen gevrijwaard zou blijven. 

Het VRT-Taalsignaal en het VRT-Taalcharter zijn goede voorbeelden van een 
discours dat ik elders al heb beschreven2. In dat discours wordt tussentaal gezien als 
één van de grootste hindernissen in de succesvolle verspreiding of totstandkoming 
van een informele variant van de standaardtaal. Tussentaal wordt o.a. beschreven als 
onzuiver, cultureel inferieur en provincialistisch, tussentaal zou tot taalnormverlaging 
leiden en een hinder zijn voor de talige emancipatie die Vlamingen zouden ontberen. 
Tussentaal brengt m.a.w. een talige én morele paniek teweeg, die wordt ingebed in 
een ruimere culturele en politieke crisis: tussentaal vloeit voort uit een algemenere 
teloorgang van de maatschappelijke goede zeden. Tussentaalsprekers worden 
geïdentificeerd met hun ‘afwijkende’ taalgebruik: ze zijn amoreel, dissident, 
ongecultiveerd. Deze paniek brengt ook een enorme stigmatisering en ridiculisering 
op gang, zoals in termen als ‘verkavelingsvlaams’, ‘soap-Vlaams’ of ‘sloddertaal’, en 
weinig momenten blijven onbenut waarin men aanstipt hoe ‘minderwaardig’ of 
‘ergerlijk’ tussentaal wel niet is.  

De verklaringen over tussentaalgebruik zijn vaak psychologisch van aard: de 
Vlaming is zelfgenoegzaam en/of taalonzeker. Een ‘mentaliteitsverandering’ zou 
zulks moeten ombuigen, en die moet bereikt worden door gedegen taalonderwijs of 
bewustmakingscampagnes. Problematisch is echter dat het niet de eerste keer is dat 
men tot zulke inzichten komt. Men heeft de aanbevolen remedie al in grote mate 
kunnen opleggen aan wie de voorbije vijftig jaar in Vlaanderen heeft schoolgelopen3. 
Ze heeft de ‘onzekerheid’ of het altijd met geringschatting opgemerkte ‘purisme’ van 
Vlamingen niet verminderd. Men kan integendeel beargumenteren dat de 
correctiepraktijk in ons onderwijs en in onze samenleving al een hele tijd vormen van 
linguïstische vervreemding veroorzaakt door teveel symbolisch en politiek gewicht te 
leggen op de vorm eerder dan de inhoud. Die correctiepraktijk creëert onzekerheid bij 
wie de standaardtaal gebruikt en wie dat gebruikt ambieert4. Men lijkt dus de 
negatieve effecten van een bepaalde taalpolitiek te willen bestrijden met de 
taalpolitiek die net die effecten teweegbrengt.  

Een ander probleem heeft te maken met het louter terugvallen op de 
psychologie om fenomenen te verklaren die ook vanuit een (taal)sociologisch 
perspectief moeten geanalyseerd worden. Zo wordt er weinig rekening gehouden met 
sociale machtsverhoudingen die ook gereflecteerd worden in het 
(standaard)taalgebruik dat we in Vlaanderen terugvinden. Het Algemeen Nederlands 
is de taal van een in politiek, cultureel en economisch opzicht dominante groep, in 
tegenstelling tot groepen die andere variëteiten spreken. De complexe sociale 
dynamiek die hieruit voortvloeit en het talige debat dat zich tussen deze verschillende 
groepen ontspint wordt te gemakkelijk herleid tot de cognitieve achterstand of 
afwijking waaraan niet-standaardtaalsprekers zouden leiden. Dezelfde 



psychologisering van een in wezen sociologisch debat vinden we bv. in de manier 
waarop racisme louter als psychologische aandoening (‘xenofobie’) wordt gezien5.  

 
Een standaardisatie-ideologie 
Een verklaring die rekening houdt met sociale verhoudingen (en de psychologie die 
ermee in wisselwerking staat) kan gevonden worden in ideologie, of manieren van 
denken en doen die als normaal worden beschouwd en tegelijk bestaande 
machtsverhoudingen reproduceren. De abnormalisering en het verbieden van 
tussentaal zijn nl. de uitdrukking van een standaardisatie-ideologie. Het Nederlands 
moet zoveel mogelijk gestandaardiseerd worden en blijven om (1) communicatie 
mogelijk te maken, en (2) mensen te emanciperen. Communicatie heeft betrekking op 
de ‘zuiverheid’ die het Algemeen Nederlands zou moeten hebben. Ambiguïteit, 
onduidelijkheid en gemengdheid zouden communicatie in het gedrang brengen of 
bemoeilijken, en voor ‘taalchaos’ kunnen zorgen. Maar een ‘zuivere’ of ‘transparante’ 
taal of variëteit is natuurlijk een fictie. Talige fenomenen zijn fundamenteel variabel 
en onbepaald6. Standaardiseren zou daarnaast een emanciperende effect hebben. Dat 
is een typisch verlichtingsstandpunt dat ervan uitgaat dat een gemeenschappelijke taal 
een neutraal medium is dat burgers sociaal en politiek gelijkwaardig maakt. Maar die 
beloofde gelijkwaardigheid is er enkel in principe. Tot dusver zijn standaardtalen niet 
neutraal omdat ze vooral door dominante groepen worden gesproken. Doordat deze 
groepen verwachten dat andere groepen zich van hun taal bedienen – gezien de 
communicatieve en emancipatoire voordelen – en die verwachting (ongewild) hard 
maken door o.a. het spreken van andere talen of dialecten te sanctioneren, 
discrimineren ze effectief niet-standaardtaalsprekers op school, op de arbeidsmarkt, 
en in het socio-culturele leven. De standaardisatie-ideologie reproduceert dus de 
machtsverhoudingen binnen onze samenleving, en sanctioneert talige vormen (zoals 
tussentaal) die deze verhoudingen kunnen bedreigen. In het VRT-discours wordt 
vooral gewicht gegeven aan de noodzaak van een correcte of zuivere taal om 
communicatie te verzekeren. Niettemin draagt ze op die manier ook bij tot het in 
stand houden van net die ongelijkheid die door standaardtaalgebruik zou verdwijnen.  
 
Het VRT-discours over tussentaal 
In het algemeen valt het te betreuren dat het VRT-Taalcharter tussentaal op een 
weinig taalkundige manier behandelt. Tussentaal zou o.a. “een soort veredeld 
Antwerps [zijn] … een onvolkomen taaltje, een taaltje dat alleen steunt op de onwil 
en het onvermogen van velen om echt Nederlands te spreken, een samenraapsel van 
Belgisch-Nederlandse afwijkingen”7. Het methodologische principe dat talige 
fenomenen best op een beschrijvende manier worden benaderd, net om te vermijden 
dat persoonlijke voorkeur te veel invloed heeft op wetenschappelijke analyse lijkt hier 
afwezig. Dat ook een beschrijvende aanpak niet aan persoonlijke voorkeur ontsnapt, 
en dat anderen voorschrijven om op een beschrijvende manier aan taalkunde te doen 
ook een vorm van prescriptivisme is, wil echter niet zeggen dat alles kan. Er bestaat 
inderdaad geen waardenvrije omgang met taal. Maar er bestaan wel minder of meer 
aanvaardbare normatieve omgangen met taal, afhankelijk van wie wat voorschrijft 
voor wie, op welke manier en met welk doel8. Het citaat hierboven is daarom erg 
bezwaarlijk, omdat de auteur in kwestie zich als bekend neerlandicus bewust 
laatdunkend uitlaat over de taal van andere variatie-sprekers en hun cognitieve 
ingesteldheid, om zo de prestigevariëteit (het ‘echte’ Nederlands) waarin hij zelf 
competent is zonder argumenten naar voor te schuiven als verkieslijk.  



Tussentaal is bovendien sterk onderbestudeerd9, wat ervoor zorgt dat over 
tussentaal gedebatteerd wordt zonder dat argumenten door feiten beïnvloed kunnen 
worden. Dat “in Franse, Duitse en Engelse omgangstaal … geen schrijftaalwoorden 
en archaïsmen voor[komen]”10 is helemaal niet aangetoond, en een gerichte studie zou 
wellicht opleveren dat tussentaal in principe weinig verschilt van buitenlandse 
omgangstalen. Het verschil zit in hoe men ermee omgaat.  
 Dat een standaardisatie-ideologie aanwezig is in het VRT-discours blijkt 
verder uit het beschrijven van tussentaal als een ‘afwijking’. Tussentaal “wijkt in 
uitspraak, woordkeus en zinsbouw opvallend af van de standaardtaal. Iedereen […] 
hoort en herkent de eigenaardigheden: ontbrekende medeklinkers aan het eind van een 
woord (ma’, da’, nie’), verbogen lidwoorden en voornaamwoorden (nen boek, hare 
jas), verkleinwoorden op –ke… Tussentaal duikt vooral in spontane spraak op en 
meestal gebeurt het onbewust en ongewild”. Dat tussentaal verschillend is van de 
standaardtaal staat vast, maar dat het ervan afwijkt impliceert dat de standaardtaal 
wordt gekozen als vertrekpunt van analyse, of dat standaardtaalgebruik de default-
situatie is. Omdat in de standaardtaal dat en niet met eind-t worden geproduceerd, zijn 
vormen waar dat niet gebeurt ‘afwijkingen’ en ‘ontbreekt’ de medeklinker, en hebben 
we het over ‘eigenaardigheden’. Als we er echter van uitgaan dat talige diversiteit de 
default-situatie is, en er zijn nogal wat aanwijzingen dat talige diversiteit of 
meertaligheid fundamenteel is eerder dan standaard- of eentaligheid, dan ziet de 
situatie er anders uit: in de standaardtaal worden er dan eind-medeklinkers toegevoegd 
aan woorden die in de meeste dialecten zonder eind-medeklinker zijn. Dat is ook het 
geval met de slot-n die in formele registers vaak wel wordt/werd gelezen, maar dan 
als hypercorrectie wordt beschouwd (een gevolg van de ‘taalonzekerheid’).  
 
Correctheid 
Het bovenstaande toont ook de willekeurigheid aan van de ‘correctheid’ van het 
standaardnederlands: er is geen enkele taalkundige analyse waarop men zich kan 
beroepen om het wel of niet uitspreken van bv. eind-medeklinkers te adviseren. Het is 
een puur willekeurige kwestie om het één te verkiezen boven het ander. Die 
willekeurigheid is menselijk en op zich niet betwistbaar omdat, zoals al gezegd, er 
geen waardenvrije omgang met taal bestaat. Maar, nu is vooral het willekeurige 
oordeel van een socio-culturele minderheid van belang in standaardtaalzaken. In het 
geval van de VRT, één man. Zonder dat hij daarvoor een democratisch mandaat heeft 
gekregen en overleg moet plegen zoals anders gebruikelijk in onze maatschappij 
wanneer bepaalde normkwesties (cannabis, verkeer) door verkozen 
volksvertegenwoordigers worden behandeld. Soms wordt wel aangegeven dat in 
taalzaken het “het feitelijke taalgebruik is dat de norm stelt, niet een formele norm”11, 
en de VRT wil als norm die taal nemen “die door taalgevoelige Vlamingen wordt 
gehanteerd wanneer zij hun taal bewust verzorgen”12. Maar dat blijkt enigszins 
retorisch te zijn, omdat “de omroep vaak zelf zal moeten beslissen wat wel en wat niet 
tot de standaardtaal behoort. In Vlaanderen wordt de standaardtaal niet of nauwelijks 
gedragen door een “spraakmakende gemeente”. In onze buurlanden wordt die mede 
gevormd door politici, bedrijfsleiders en academici, maar in Vlaanderen kan hun taal 
bezwaarlijk een voorbeeld worden genoemd”13. Het is erg betwistbaar dat enkel 
‘spraakmakende gemeentes’ van tel zijn in taalkwesties. Maar opmerkelijk is dat in 
Vlaanderen zelfs deze groep (waaronder vermoedelijk ook alle lezers dezes) niet 
voldoet. Waarom hun taal geen ‘voorbeeld’ zou zijn wordt nooit uitgelegd. Het niet 
eens zijn met het feitelijke taalgebruik, of er werkelijke ergernis bij ervaren, is echter 
geen excuus om telkens een haast missionaire taalleersituatie op te zetten waarin 



sommigen om onduidelijke redenen mogen aanleren en anderen enkel mogen leren. 
Er is vermoedelijk een zekere mate van hybris nodig om in het gezicht van de 
dagelijkse en toekomstige gesproken taalrealiteit te blijven menen dat het allemaal 
fout is, getuigt van slechte wil en dringend door taalonderwijs moet geremedieerd 
worden.  
 
Zuiverheid 
Als we kijken naar hoe ‘zuiverheid’ aan bod komt in het VRT-discours is de nadruk 
op ‘correcte’ taal voor de hand liggend. Maar zuiverheid komt ook aan bod in de 
manier waarop taalgebruik bij een situatie moet ‘passen’. “Het publiek verwacht in 
een bepaalde situatie – en dus ook in een bepaald programma – een bepaalde soort 
taal”14, en daarvan afwijken zou ergernis veroorzaken. Maar men lijkt meestal enkel 
op de hoogte te zijn van die verwachtingen m.b.t. formele situaties, om zo 
standaardtaalgebruik te legitimeren. In het algemeen voedt het Taalcharter de 
overtuiging dat mensen beter zouden moeten leren welk taalregister (dialect, 
standaardtaal, eventueel tussentaal) bij welke situatie hoort, en vooral dan dat ze 
standaardtaal horen te gebruiken in formele situaties. Iedere taalgebruiker bezit, aldus 
het Taalcharter, de vaardigheid om die soort taal te kiezen die het best bij de situatie 
past. Dat laatste is natuurlijk slechts waar afhankelijk van het repertoire van een 
taalgebruiker en zijn/haar competentie in de variëteiten die tot dat repertoire behoren. 
De vaardigheid om aan te passen blijkt trouwens vooral op niet-standaardtaalsprekers 
van toepassing te zijn.  

Wat vaak gebeurt is dat deze vaardigheid als een verplichting wordt 
beschouwd. Als men taalgebruik beschrijft zal men daarin kunnen opmerken hoe 
taalgebruikers rekening houden met de formaliteit van de context. Maar deze 
beschrijving wordt dikwijls omgezet in een voorschrijving: taalgebruikers moeten 
zich houden aan het gedrag dat ze vertonen. Situaties ‘vragen’ om een bepaald 
taalgebruik en men maakt een inschattingsfout wanneer men niet het ‘juiste’ 
taalgebruik erin doet plaatsvinden. Op die manier echter lijken situaties op zichzelf te 
bestaan, zonder de mensen die het door hun interactie een ‘situatie’ maken. Want of 
iets past in een sociale situatie hangt af van de menselijke relaties die erin worden 
beleefd. In het geval van een ongelijke of asymmetrische relatie wordt vooral 
rekening gehouden met de eerbied die de dominante deelnemer in de situatie moet 
betoond worden via o.a. taalgebruik en taalkeuze. Of, de relatieve formaliteit van een 
situatie valt meestal uit in het voordeel van diegene(n) met sociaal aanzien. Als we 
ervan uitgaan dat standaardtaalsprekers erg vaak een hoger sociaal aanzien hebben, 
dan wil dat zeggen dat wanneer ze mekaar ontmoeten, variatiesprekers zich zullen 
aanpassen, niet de standaardtaalsprekers. Op zich is het een juiste observatie dat in 
formele situaties vaak een formele variëteit wordt gebruikt of verlangd. Maar als we 
ons afvragen hoe dat komt en observeren welke taalgebruikers daardoor aan het 
langste eind trekken wordt duidelijk dat het propageren van deze observatie, of het 
naturaliseren ervan, een weinig gelukkige onderneming is.  
 
Het wordt van ons verwacht 
De VRT-taalpolitiek wordt ondersteund door een aantal argumenten. Zo wordt de 
VRT door de meeste Vlamingen gezien als de norm voor gesproken standaardtaal, en 
dat wil de omroep ter harte nemen door normerend te zijn. Rond de standaardtaal zou 
er verder een consensus zijn en de kijker zou wensen dat de omroep standaardtaal 
gebruikt. Of de omroep eerst als de norm werd gezien om dan normerend te worden 
of andersom is een kip-en-ei-situatie, waarbij het tegenovergestelde evengoed 



mogelijk is. Er is in ieder geval geen sprake van een officieel mandaat om actief 
normerend op te treden, zodat de gedrevenheid waarmee het Taalsignaal wordt 
georganiseerd wellicht niet in verhouding staat tot de eerder latente instemming 
waarmee VRT-taalgebruik wordt ontvangen. De wijdverbreide steun die de omroep 
bij het volk ontwaart en die ook de hoge consensus-cijfers oplevert over 
standaardtaalgebruik op de VRT is onmiskenbaar, maar die cijfers moeten volgens 
mij geïnterpreteerd worden als een voorbeeld van hoe hegemonie werkt. Hegemonie 
kan worden begrepen als een vertoog dat ervoor zorgt dat bestaande 
machtsverhoudingen overeind blijven en gedomineerden hun ondergeschikte positie 
bevestigen, naturaliseren of als historisch duurzaam beschouwen15. Dat vertoog is in 
dit geval de standaardisatie-ideologie die ik hier bespreek. Concreet wil dat zeggen 
dat hoewel mensen nadelige effecten ondervinden van standaardisering (hun thuistaal 
heeft minder prestige, taalonzekerheid, etc.), ze standaardisering op zich wel goed 
vinden, en ze er vrede mee kunnen nemen dat hoge sociale posities toenemend met 
standaardtaalgebruik gepaard gaan (o.a. omdat in het vertoog van standaardisering 
succes in het onderwijs en succesvol standaardtaalgebruik een hoge sociale positie 
‘opleveren’ die ‘verdiend’ is). Vooral in interviews of enquêtes zijn mensen weinig 
geneigd hiervan af te wijken, en dat levert hoge scores op. Die hoge scores verklaren 
echter niet waarom mensen in hun dagelijkse talige praktijk zo weinig standaardtaal 
gebruiken. Het lijkt er eerder op dat in die talige praktijk sprake is van (bewust of 
onbewust) verzet, waarbij de standaardtaal op de nodige égards mag rekenen, maar 
tegelijk buitengesloten wordt van het privé-domein waarin intimiteit en solidariteit 
van belang zijn16. De explosie van de privé-sfeer in de openbare ruimte heeft ervoor 
gezorgd dat traditionele standaardtaaldomeinen met meer privé-taalgebruik worden 
geconfronteerd. Tussentaal daarom opvatten als ‘democratischer’ alternatief lijkt 
echter weinig zinvol (zie verder). 

Het Taalcharter vermeldt ook enkele keren dat ergernis moet vermeden 
worden: veel mensen ergeren zich aan kromme taal, en zulke ergernis “moeten we 
koste wat kost vermijden, want iemand die geërgerd is, luistert niet naar de 
boodschap”17. Deze ergernis is zeer realistisch en begrijpelijk, maar heeft, opnieuw, 
betrekking op willekeurige voorkeuren. Op zich is die willekeurigheid onvermijdelijk, 
maar dat wil niet zeggen dat elke willekeurigheid acceptabel is (zie hierboven). 
Daarnaast is verwijzen naar de mogelijke ergernis die kijkers/luisteraars zouden 
ervaren om op basis daarvan enkel ‘correcte’ taal uit te zenden een ietwat wankel 
argument: kijkers/luisteraars ergeren zich aan veel meer dingen dan taal alleen 
(slechte programma’s, slecht beeld, slecht nieuws) die op de VRT doorgaans met 
minder enthousiasme worden ontvangen. 

De VRT legitimeert zijn taalpolitiek verder door naar de overheid te 
verwijzen. De overheid zou Algemeen Nederlands gebruiken en dus mag de VRT niet 
achterblijven. Bovendien zou de overheid expliciet verlangen dat “de openbare 
omroep in zijn programma’s kwaliteit [nastreeft] op het gebied van vorm, inhoud én 
taalgebruik”18 en wordt in de ‘performantiemaatstaven’ verwezen naar de kritische 
evaluatie van taalgebruik of de ‘correcte’ taal. Letterlijk staat echter nergens vermeld 
dat het om Algemeen Nederlands zou moeten gaan. Ook niet in de VRT-
opdrachtsverklaring. En dat het taalgebruik van hoge kwaliteit moet zijn of ‘correct’ 
blijft interpretabel. Het leidt alleszins niet onomstotelijk tot de conclusie dat een 
campagne tegen tussentaal moet worden georganiseerd. ‘Taalkwaliteit’ en 
‘correctheid’ zijn geen synoniemen, want wat correct is is daarom niet meteen 
kwaliteitsvol taalgebruik, en de kwaliteit van een programma gaat niet drastisch naar 
beneden als correctheid niet volledig wordt nageleefd (zoals uit het Taalsignaal blijkt: 



de VRT krijgt tegelijk een grote onderscheiding voor ‘aantrekkelijkheid’ en 
‘duidelijkheid’, én een voldoende voor ‘correctheid’).  
 
Discriminatie 
Schermen met de opdrachtsverklaring wordt bovendien problematisch wanneer we er 
enkele andere beweringen uit het Taalcharter en het Taalsignaal mee vergelijken. In 
die verklaring staat dat “in de programma’s […] op basis van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens, elke vorm van discriminatie geweerd 
[wordt]”. De VRT laat zich niettemin op een laatdunkende manier uit over tussentaal, 
een manier die wellicht de waardigheid of onschendbaarheid van een groot aantal 
Vlamingen in het gedrang brengt, en die neerkomt op een onterende behandeling van 
(een deel van) hun dagelijkse taalgebruik (het gaat in dit geval om elementen uit 
artikels 1,3 en 5 uit de Universele Verklaring). Als een zelfde campagne zou opgezet 
worden rond het Nederlands van Marokkaanse jongeren, dat in dezelfde mate van de 
standaardtaal afwijkt qua zinsbouw, woordenschat, morfologie en uitspraak, dan zou 
de VRT zich wellicht compromitteren, hoewel het in principe om hetzelfde gaat. Als 
de “programma’s moeten […] bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de identiteit 
en van de diversiteit van de Vlaamse cultuur en van een democratische en 
verdraagzame samenleving”, en als de VRT moet “bijdragen tot een onafhankelijke, 
objectieve en pluralistische opinievorming”, dan is het niet heel duidelijk hoe het 
VRT-Taalsignaal daarin past. Het zou merkwaardig zijn mochten campagnes niet 
binnen de opdrachtsverklaring vallen.  
 Dat er sprake is van discriminatie van taalgedrag dat voortvloeit uit etnische 
verbondenheid of uit klasseverschillen blijkt o.a. uit de bewering dat er “mensen [zijn] 
die geen tussentaal of dialect spreken”19, en er daarom in fictie-programma’s ook 
aandacht moet zijn voor gesproken standaardtaal voorzover die programma’s de 
maatschappij een spiegel willen voorhouden. Dat impliceert dat sommige mensen de 
standaardtaal blijkbaar ook als thuistaal gebruiken, net zoals anderen tussentaal als 
omgangstaal in het gezin spreken. Niettemin worden enkel standaardtaalsprekers 
bevoordeeld: het is hun variëteit waarin de VRT hen toespreekt, die dominant is in de 
samenleving, en die iedereen verwacht wordt te (kunnen) spreken en gebruiken 
‘wanneer nodig’. Als het zo is dat in Vlaanderen sommige mensen enkel de gesproken 
standaardtaalvariant gebruiken, dan is er sprake van fundamentele discriminatie 
wanneer die (uitspraak)variant wordt geïnstitutionaliseerd (d.w.z. een voorwaarde is 
op sleutelposities in o.m. het onderwijs, de arbeidsmarkt en de overheid), 
gemystificeerd wordt als de ‘correcte’ of ‘zuivere’ norm waar andere variatiesprekers 
zich aan moeten houden, en als dusdanig door de publieke omroep wordt 
gepropageerd.  
 
Een taalbeleid  
Het is waarschijnlijk eenvoudig om het voorgaande af te doen als ‘weer eens een 
pleidooi voor meer verdraagzaamheid’. Anderen kunnen zich retorisch afvragen of we 
dan heel de tijd dialect of tussentaal moeten spreken. Voor verdraagzaamheid wordt 
hier echter niet gepleit en ook niet voor het veralgemeend gebruik van tussentaal 
omdat dat democratischer is of de dagelijkse taalrealiteit zou zijn. Dat een 
standaardtaal praktische voordelen heeft als lingua franca in onze geïndustrialiseerde 
communicatie-maatschappij ligt voor de hand. Maar die voordelen praten de 
bezwaarlijke manier waarop men met de standaardtaal omgaat niet goed. Het is 
weinig billijk om de automatische discriminatie die het huidige omgaan met de 
standaardtaal met zich meebrengt te vergoelijken door te wijzen op wat slechts het 



potentieel emanciperende effect ervan kan zijn. Emancipatie heeft o.a. te maken met 
het vergroten van kansen tot opleiding, tot persoonlijke ontplooiing en niet-uitbuiting 
door de arbeidsmarkt. Die kansen worden tothiertoe door het reproduceren van een 
sanctioneringsapparaat (zoals in de vorm van het Taalsignaal) eerder verkleind. 
Standaardtaal leren om discriminatie te vermijden legt bovendien het gewicht op de 
schouders van wie gediscrimineerd wordt: hij/zij die geen standaardtaal spreekt moet 
een inspanning leveren, het discriminatoire mechanisme blijft ongedeerd. Even 
weinig aanvaardbaar is het om de standaardtaal omwille van het perfecte 
communicatiemiddel dat ze zou zijn ‘zuiver’ te houden in het belang van het 
voortbestaan ervan. Talen hebben geen belangen, en ‘bestaan’ ook niet op zichzelf. Er 
bestaan alleen taalgebruikers, met belangen die willekeurig zijn en minder of meer 
aanvaardbaar.  
 Anderzijds zou het veralgemeend gebruik van tussentaal even weinig 
emancipatie teweegbrengen. Een veralgemeende of gestandaardiseerde substandaard 
verandert dermate dat ze niet langer de taal van de substandaardsprekers is20, en door 
één variëteit te doen primeren worden andere variëteiten weer gedomineerd. Welke 
lingua franca we kiezen is van ondergeschikt belang aan hoe we ermee omgaan, en 
aan hoe we omgaan met talige diversiteit. Als menselijke taal fundamenteel 
gekenmerkt wordt door variabiliteit, en als waarde-oordelen en het volgen van 
normen daarin onvermijdelijk zijn, dan zijn er vermoedelijk toch nog willekeurige 
keuzes te maken die ergens liggen tussen “deze variëteit is de enige correcte” en 
“anything goes”21. Over deze willekeurige keuzes kan gedebatteerd worden. Wat de 
VRT betreft is het, zoals ook in Taalcharter wordt aangegeven, beargumenteerbaar 
om de lingua franca te gebruiken in alles wat met informatie te maken heeft. Of dat 
ook geldt voor amusementsprogramma’s lijkt voor veel meer discussie vatbaar, en het 
zou de publieke omroep sieren mocht daarover en over andere keuzes meer overleg 
worden gepleegd, en mochten meer verschillende standpunten worden beluisterd dan 
nu het geval is. Dat dialect en tussentaal “alleen [kunnen] gebruikt worden in 
programma’s waarin ze functioneel zijn” geldt waarschijnlijk ook voor de 
standaardtaal. Dat communicatie in sommige gevallen primeert op couleur locale en 
aanleiding kan geven tot ondertitelen is aanvaardbaar, maar het is twijfelachtig of die 
ondertiteling ook noodzakelijk is in amusementsprogramma’s of televisie-series. Als 
de VRT-taaladviseur beweert taal te maken voor 6 miljoen Vlamingen en daarin met 
autoriteit optreedt, dan lijkt er een wanverhouding te bestaan tussen dat mandaat en 
het recht van de andere Vlamingen om hierin gehoord te worden en invloed te 
hebben.  

Daarnaast moeten andere variëteiten, of ze bepaald zijn door sociale,  
geografische of etnische achtergrond, op z’n minst volledig geaccepteerd worden als 
legitieme communicatiemiddelen en als volwaardig onderdeel van de menselijke 
integriteit. Ze verdienen dezelfde behandeling als etnische afkomst, ouderdom of 
geslacht. Dat zou ook hoorbaar mogen zijn in het aanwervingsbeleid van de openbare 
omroep, wat niet verhindert dat in overleg uitspraak- en andere criteria kunnen 
uitgedacht worden waar toekomstige journalisten geacht worden naar te streven. En, 
voorzover bepaalde groepen zich als talige groep wensen te profileren, lijkt het zinvol 
om te onderzoeken of de publieke omroep deze groep een forum kan bieden, net zoals 
nu (nog even) een forum aangeboden wordt aan groepen die zich politiek profileren. 
De publieke omroep adviseren op basis van argumenten die weinig door inzichten 
beslommerd zijn geen dialect of tussentaal meer te laten uitzenden22 houdt net zoals 
het lanceren van een Taalsignaal tegen tussentaal een weinig beloftevolle omgang met 
talige diversiteit in. Beide zijn voorbeelden van linguïstische discriminatie die het best 



zo snel mogelijk worden vergeten om te investeren in een talenbeleid dat recht doet 
aan die humanitaire principes die we vaak hoofdschuddend menen te zien ontbreken 
in exotischer oorden.  
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