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TAAL TUSSEN TUIN EN WILDERNIS

Een aanzet tot een 
historisch-discursieve analyse van 

het Vlaamse tussentaaldebat

Kevin Absillis

SAMENVATTING

In deze bijdrage staat de vraag centraal waarom de Vlaamse tussentaal in de
publieke ruimte vrijwel unaniem wordt voorgespiegeld als cultureel minderwaar-
dig, lelijk, onwenselijk, wanstaltig en het product van luiheid. Het antwoord wordt
niet gezocht in de inherente kwaliteiten van deze tussentaal. Talen en taalvariëtei-
ten bezitten wel formele kenmerken, maar waardering wordt hen toegekend op
basis van sociale afspraken en gedeelde opvattingen die doorgaans een lange
geschiedenis hebben. Als we de afschuw voor het Verkavelingsvlaams willen begrij-
pen, moeten we achterhalen hoe we over taal denken en waar die opvattingen van-
daan komen. Deze bijdrage wil daar een aanzet toe geven door het dominante dis-
cours over het Verkavelingsvlaams te verbinden met de lange strijd voor het
Algemeen (Beschaafd) Nederlands in België en die strijd vervolgens weer te verbin-
den met wat de wetenschapsfilosoof Bruno Latour ‘la constitution moderne’
noemt. Pas in het licht van dit ‘paradigma van de moderniteit’ geven de begrippen
Verkavelingsvlaams, Soapvlaams en tussentaal hun weerzin-wekkende betekenis
prijs.

1. Eendracht maakt macht

In een land met splijting bedreigd, in een gemeenschap die polariseren als natio-
nale sport bedrijft, mag het Verkavelingsvlaams stilaan een godsgeschenk heten.
De omgangstaal van de meeste Vlamingen, die naar velen vrezen het Algemeen
Nederlands zowel als de Vlaamse dialecten aan het verdringen is, stemt namelijk
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tot unanieme weerzin. Deze unanimiteit strekt zich uit van rechts tot links, van
belgicist tot flamingant, van would-be kosmopoliet tot must-be tuinkabouter.

Neem de politiek. Niet alleen vinden alle partijen dat de standaard het Alge-
meen Nederlands hoort te zijn. Even eendrachtig veroordelen ze de zogeheten
Vlaamse ‘tussentaal’, het idioom waarvoor Geert van Istendael eind jaren 1980
de term Verkavelingsvlaams bedacht.1 De druk om luidruchtig tégen dit Verka-
velingsvlaams te zijn kan nauwelijks worden overschat. Politici die de dreiging
van taalverloedering niet ernstig genoeg lijken te nemen, riskeren hun hachje.
Zelden is dat treffender gebleken dan toen Luckas Vander Taelen (Groen) in
2008 Pol Van Den Driessche (toen CD&V, inmiddels N-VA) van bekrompen-
heid beschuldigde. Van Den Driessche had geklaagd over Brugse boetes die in
het Nederlands en het Frans waren opgesteld. Dat mocht niet van hem: de stad
van Breydel en De Coninck hoorde uitsluitend in het Nederlands te communi-
ceren. Het was zo al een koud kunstje om dit “kaakslagflamingantisme” te ridi-
culiseren. Om hem helemaal te vloeren maande Vander Taelen zijn opponent
echter aan om zijn ergernis te sparen voor “de belabberde kwaliteit van het
Nederlands zoals dat heden ten dage in zijn provincie en over geheel Vlaanderen
gesproken wordt”.2 Van Den Driessche spartelde nog flink tegen, maar moest
zijn opponent “op één punt” gelijk geven:

Samen met hem erger ik me aan de belabberde kwaliteit van het Neder-
lands en de onstuitbare opgang van het dialectische gebrabbel en het Ver-
kavelingsvlaams dat in de media en elders te horen is. Zowaar ook in onze
�“volkseigen�” radio- en tv-stations. Laat ons daarmee stoppen, straks moe-
ten we opnieuw de �“ABN-kernen�” van de naoorlogse jaren tot leven wek-
ken. (Van Den Driessche 2008)3

De aanvaring tussen Vander Taelen en Van Den Driessche laat meteen zien hoe
vanzelfsprekend het taaldebat in Vlaanderen drijft op utopische harstochten.
Politici mogen onbevangen dromen van een overheid die via het onderwijs en
door haar gecontroleerde media een uniforme taal oplegt en al het onbeschaafde
gebrabbel uitroeit.4 (Wie de staat vandaag een economische opdracht van derge-
lijke dirigistische strekking zou toevertrouwen, wordt ogenblikkelijk in een
dwangbuis afgevoerd.) Zeker de zienswijze van Bart De Wever is in dit verband
revelerend. Gewoonlijk gaat die prat op een nuchter ongeloof in de maakbaar-
heid van mens en samenleving, maar voor taal maakt de voorzitter van de N-VA
een uitzondering. Als het over het Algemeen Nederlands gaat dan wordt het
absolute waar-maken van politieke wensen blijkbaar wel het nastreven waard.
Tot zijn grote spijt en ergernis ontbreekt op dit vlak echter de broodnodige
goede wil:
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Nivelleren naar boven werd ingeruild voor nivelleren naar beneden, met
een enthousiasme alsof diarree de ideale remedie zou zijn voor constipa-
tie. De gevolgen zie je het best aan ons taalgebruik. Het streven naar het
doorsijpelen van Algemeen Nederlands werd zo goed als opgegeven.
Zelfs de openbare omroep vindt het vandaag normaal om populaire series
te maken waarin de acteurs een soort tussentaal spreken. Het resultaat is
een veralgemening van een soort randstedelijk Antwerps, gelardeerd met
exotische klanken en uitdrukkingen uit andere provincies. (De Wever
2008: 158)

Het valt niet te ontkennen dat de heftigheid en het paternalisme waarmee de
standaardtaal vroeger via de media en het onderwijs werd gepromoot, flink is
getemperd (zie Absillis, Jaspers & Van Hoof in dit boek). En er zijn taalkundigen
die in de huidige populariteit van tussentaal een symptoom herkennen van een
algehele ‘taaldestandaardisering’ (van der Horst 2010). Dit betekent evenwel niet
dat het streven naar AN verdwenen zou zijn. Zoals gezegd heeft geen enkele poli-
tieke partij in Vlaanderen de standaardtaal officieel opgegeven. Voorts heeft de
VRT nog altijd een taaladviseur, vormen Vlaanderen en Nederland nog altijd
een Taalunie, en telt Pascal Smets conceptnota Samen taalgrenzen verleggen zoals
in de inleiding van dit boek gezegd 77 keer het begrip Standaardnederlands. Wat
menigeen blijft frustreren is eenvoudigweg dat al dit streven naar standaardtaal
nog altijd zo weinig vruchtbaar is (of lijkt). In dit opzicht blijft het ook verbazen
hoe weinig van de mopperende volksverheffers hun leer zelf praktiseren. Uitein-
delijk vindt ook Bart De Wever het toch normaal om in de publieke ruimte met
een randstedelijk Antwerps accent te spreken en volop substandaard uitdrukkin-
gen en woorden te gebruiken.

2. Op grond der moderne taalwetten

Bij het omvangrijke koor van politici sluiten zich tal van opiniemakers aan. Net
als de politici ontbreekt het hen niet aan argumenten. Zo blijven velen naar oude
gewoonte geloven in de ontvoogdende kracht van de standaardtaal. Die goede
bedoelingen hoeft niemand per se te betwijfelen. Maar de door sociologen gefor-
muleerde hypothese dat het onderwijs klassenverschillen juist kan bestendigen
door minder geprivilegieerden aan te leren hoe onbeschaafd ze zijn, heeft nog
altijd onvoldoende bezinning opgeleverd. Naïef was het in ieder geval om te
hopen dat men de zaak oploste door al te opzichtig stigmatiserende termen ach-
terwege te laten en met name de ‘B’ tussen ‘A’ en ‘N’ te schrappen. (Niet toeval-
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lig geschiedde dit begin jaren 1970, toen het palmares van de westerse man niet
meer te verzoenen viel met diens oude monopolie op de Beschaving.5)

In trek is eveneens de opvatting dat het Algemeen Nederlands als erfgoed toe-
behoort aan alle gebieden die tot 1585 de Zeventien Provinciën vormden. De
Nederlandse onderzoekster Nicoline van der Sijs heeft echter aangetoond dat het
Standaardnederlands werd gesmeed uit de omgangstaal van de stedelijke Hol-
landse burgerij. De protestanten uit Antwerpen en omstreken die na 1585 naar
Amsterdam vluchtten, kwamen er, in tegenstelling tot wat doorgaans wordt aan-
genomen, nauwelijks aan te pas. Op de Statenbijbelvertaling van 1637, die voor
de uniformering van het Nederlands beslissend was, blijkt de zuidelijke invloed
verwaarloosbaar (Van der Sijs 2004: 612 e.v.). De conclusie is dat het Algemeen
Nederlands door de Vlaamse Beweging werd geïmporteerd, niet omdat die taal
ooit in Belgiës Nederlandstalige provincies was gesproken, laat staan dat ze er
was uitgevonden. De reden was dat men vreesde zonder noordelijke normen niet
op te kunnen tegen het Frans, in de negentiende eeuw de lingua franca in
Europa. Zij die toch pleitten voor een Standaardvlaams, of enige Vlaamse
invloed op het Nederlands wenselijk vonden, werden weggezet als particularis-
ten.6 Dat was ook toen al een weinig vleiende kwalificatie die carrières kon fnui-
ken. Zo werd Guido Gezelle in 1880 gepasseerd voor de Vijfjaarlijkse prijs van
de Vlaamse letterkunde, niet omdat de juryleden hem ongetalenteerd vonden,
maar omdat hij “westvlaandersch” durfde te promoten als een literaire taal. De
jury oordeelde dat de priester-dichter de schone letteren in Vlaanderen zo schade
toebracht:

[W]oorden en vormen invoeren, welke niet op grond der moderne taal-
wetten te verdedigen zijn, brengt een gevaar met zich, waarvan de nood-
lottige gevolgen aan geen schranderen geest ontsnappen, afzondering is
immers in open strijd met den geest der eeuw; alles streeft naar éénheid,
naar samenwerking, zoo op het lettergebied als op elk ander.7 (in Van der
Plas 1990: 412)

Meer dan een eeuw later vond Geert van Istendael het nog nuttig om te herhalen
dat Gezelles pleidooi voor een afzonderlijk Vlaams “grensde aan het zwakzin-
nige” (van Istendael 2001: 147). De auteur heeft in het algemeen trouwens de
nodige moeite om de Vlaamse Beweging te rijmen met enkele in zijn ogen voor-
uitstrevende beslissingen. De keuze van het flamingantisme om Noord-Neder-
landse normen te aanvaarden, en dan nog wel onder de benaming Nederlands (en
niet Vlaams), bezorgt hem zowaar kopbrekens. Hoe kon een door en door ‘anti-
moderne’ bende zo’n ‘kosmopolitisch verantwoorde’ beslissing nemen? Van
Istendael kan zulks alleen maar als een klein mirakel begrijpen: “Als bij wonder
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heeft de Vlaamse emancipatiebeweging zich, wat de de benaming van die taal
betreft, niet in folklore en provinciale Vlaamse zelfgenoegzaamheid laten wegzin-
ken” (van Istendael 2001: 155, mijn cursivering). Onder flaminganten was de
angst om voor provinciaal en folkloristisch te worden versleten, echter van meet
af aan reusachtig. Niet in de laatste plaats had dat te maken met het feit dat
Franstaligen voortdurend de achilleshiel van de Vlaming viseerden: zijn ver-
meende ongearticuleerdheid. In Vlaanderen was géén beschaafde omgangstaal in
omloop – Vlaamse taalkundigen schreeuwden het de hele tijd zelf van de daken
– en de invoering van het Algemeen Nederlands liep er niet gesmeerd. Nog lang
zouden Franstalige kranten schrijven dat Vlamingen zich bedienden van een
streektaaltje dat eerder vroeg dan laat door een zich als vanzelfsprekend in het
Frans voltrekkende Vooruitgang zou worden platgewalst (hetzelfde lot stond vol-
gens het Franstalige establishment ook de Waalse dialecten te wachten). Men
schepte er evenveel plezier als geruststelling in dat de adoptie van het Noord-
Nederlands sputterde en liet niet na dit rond te bazuinen. Op zijn best was het
‘Beschaafde Nederlands’ van die flaminganten, zoals L’avenir du Borinage het in
1907 uitdrukte, een “in elkaar geflanst jargon” (in Van Ginderachter 2005: 293).
De Gentse ‘franskiljon’ Maurice Maeterlinck had het rond dezelfde tijd over “un
jargon vaseux” en meende een flamingant vooral te kunnen herkennen aan zijn
onvermogen om Frans te leren (Absillis 2008: 183-184).

Hoogst vervelend was dat Nederland al evenmin hoog opliep met het bescha-
vingspeil van de Vlaming. “Ju, ju wat een grof volkje”, sakkerde de briljante pole-
mist Lodewijk van Deyssel in 1891 over zijn zuiderbroeders. Zo primitief! Daar
viel met de beste wil van de wereld niet mee te converseren:

De hoofdzaak is die volkomen afwezigheid van eenige fijnheid, hoe en
waarin ook. Dit maakt het ook ondoenlijk hun te beduiden wat hun ont-
breekt. Je kon net zoo goed aan een boom gaan uitleggen hoe hij een bui-
ging moet maken. Die menschen zijn allemaal goed, rein, lief, braaf,
trouwhartig, edelaardig, geest-driftig (nou!) gemoedelijk, minzaam, licht-
geroerd, medelijdend, verliefd en arbeidzaam. Maar ze zijn in alles even
grof, en er is geen gesprek met hen te voeren. (Van Deyssel 1891)

Dat een gesprek met een Vlaming ondenkbaar was, leken artistieke en intellec-
tuele kringen in Nederland soms ronduit letterlijk te nemen. Wat voor een
vreemdsoortig taaltje werd er toch gebrabbeld in die Vlaamse steppen? Het was
geen Frans, en ook geen Nederlands, en hoewel het regionale invloeden ver-
toonde, kon het evenmin dialect worden genoemd. Er ontstond al in de negen-
tiende eeuw een Belgische variant van het Nederlands die de weinig benijdens-
waardige status van het Afrikaans benaderde, nog zo’n van ver op goed
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Nederlands gelijkend patois. En net als de Boeren uit Transvaal waren de Vla-
mingen, dixit Van Deyssels collega Albert Verwey, “gasten die men niet serieus
neemt” (Absillis 2009: 71).

Precies de drang om als Nederlandstalige Belg wél serieus te worden genomen,
bezorgde toenmalige en latere A(B)N-promotoren een extreme zuiveringsfixatie
(Van Hoof & Jaspers 2012). Eerst trof deze neurose vooral de Vlaamse schrijvers
en journalisten. Zo betrapte Jan-Baptist David, hoogleraar in Leuven, kanunnik
en schrijver, in 1856 hun taal op “vreemde plooijen”:

[H]unne uitdrukkingen zyn niet nauwkeurig, hunne samenstellingen dik-
werf ongerymd, hunne volzinnen beroofd van harmonie; hunne rede
vloeit niet, maer stremt en hapert, en mist nagenoeg al de hoedanigheden,
die by ieder letterkundig voortbrengsel, vooral in den huidigen staet van
beschaving vereischt worden [�…] (David 1856: vi-vii)

De taalwenken van Jan-Baptist David brachten evenwel niet veel aarde aan de
dijk. In de tweede helft van de negentiende eeuw gingen taal- en letterkundige
specialisten zich alleen maar meer opwinden over de onzuiverheden in de
Vlaamse (schrijf )taal. Om voor de hand liggende redenen wilden ze het Neder-
lands in Vlaanderen vooral beschermen tegen Franse invloed. In 1890 schreef de
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde op aandringen van
Jules Obrie een prijsvraag uit voor een groot zwartboek dat alle in Noord-Neder-
land ongebruikelijke ontleningen aan de Franse taal zou samenbrengen. Twee
scherpzinnige jongelingen gingen op de uitdaging in: Willem De Vreese en Hip-
poliet Meert. Allebei hadden ze aan de Rijksuniversiteit in Gent Germaanse
talen gestudeerd en hun profijt getrokken van de lessen neerlandistiek die Jozef
Frederik Vercoullie er sinds 1890 doceerde. Ze vormden zo de eerste generatie
academisch getrainde taalwetenschappers in Vlaanderen.

3. Schrijvers uit Vlaanderen: past op!
Hippoliet Meert en Willem De Vreese waren niet alleen bijzonder bedrijvig,8 ze
beschikten ook over het nodige polemische talent. Meert had in 1891 gepleit
voor “eene strenge, verstandige taalpolitie” en enkele oudere ‘taalminnaren’ zoals
Desiré Claes en Omer Wattez over de knie gelegd (Meert 1891: 385; Meert
1895). De Vreese mengde zich minstens zo graag in debatten over taal en taalver-
loedering, en hield zich niet in om Vlaamse schrijvers te gispen. Zo zette hij
Cyriel Buysse eens weg als “een man […] die slechter Nederlandsch kent dan een
goede leerling uit de hoogste klasse onzer lagere scholen” (De Vreese 1896: 303;
vgl. Van Parys 2007: 208, 244-245). De rivalen van De Vreese en Meert tracht-
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ten dit als schoolmeesterachtig en aanmatigend ervaren gedrag met enige spot te
smoren. Zo publiceerde Omer Wattez in 1892 volgend hekeldicht in het tijd-
schrift Het Belfort:

He! Schrijvers uit Vlaanderen: past op!
Ze komen gereden in galop�…
Wie?�… De mannen van de taalpolitie:
Willem De Vreese en Hippoliet Meert,
van gelijke conditie
Vol eruditie en�… een beetje ambitie.
Ze hossen op hun stokkepeerd,
Van duivel, noch helle verveerd,
Met felle trompetters voorop.
He! Schrijvers uit Vlaanderen: past op!
(Wattez 1892: 308)

Dit soort fratsen bracht de mannen van de taalpolitie niet van de wijs en toen de
Academie op verzoek van Jules Obrie haar prijsvraag uitschreef, haalden ze zon-
der omhaal hun stokkepeerd van stal. Meert en De Vreese namen ieder afzonder-
lijk een respectabel deel van de Vlaamse literatuur sinds 1830 door en inventari-
seerden de gallicismen die ze erin aantroffen. De Vreese diende het lijvige
studiewerk Gallicismen in het Zuidnederlandsch: Proeve van taalzuivering in,
Meert het niet minder volumineuze Onkruid onder de tarwe. Beide studies wer-
den door de Academie bekroond en verschenen in druk in 1899 (Willemyns
2003: 278).9

Meert kon zich in de inleiding van zijn onderzoek nauwelijks bedwingen om
de vele schrijvende prutsers die Vlaanderen kennelijk rijk was, met pek en veren
in te smeren:

Men meent dat de moedertaal is: de boekentaal welke door de meeste
Zuidnederlandsche schrijvers gebezigd wordt, namelijk een in veel op-
zichten onhebbelijk iets dat zich sedert een lange reeks van jaren langza-
merhand vastgezet heeft en dat in zijn geheel door de schrijvenden, den
eenen van den anderen, wordt overgenomen, met al de flaters die er zich
langzamerhand in genesteld hebben. Er tiert onder onze tarwe veel meer
onkruid dan argeloze lezers vermoeden. (Meert 1941: 16)

De Vreese oordeelde niet minder streng:

Als men de schoonste bladzijden der beste onder onze moderne schrijvers
leest, al heeten ze ook nog Loveling, Sleeckx, Tony Bergmann, Rooses,
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Vuylsteke, De Mont of hoe ook, dan wordt het genot steeds vergald door
het onvolmaakte, het onnederlandsche van den vorm, en ik voor mij ken
geen grooter eerzucht, dan naar de maat mijner geringe krachten er toe
mede te werken, dat met een volgend geslacht daarin verbetering moge
komen. (De Vreese 1899: xxxvii)

Voor het negentiende-eeuwse geslacht van taalzondaars wilden beide puristen
wel clementie opbrengen – Meert noemde hen “slachtoffers van historische ver-
bastering” (Meert 1941: 16). De Noord-Nederlandse of Franstalige scherpslij-
pers die wilden bewijzen dat Vlaanderen een taalprobleem had, beschikten van
toen af niettemin over twee kwantitatief bijzonder overtuigende bloemlezingen.
De Nederlandstalige Belgen die zich schrijver hadden gewaand, dienden
voortaan beter te weten. In hun patois kon geen literatuur die naam waardig tot
stand worden gebracht!

Het was zeker niet de laatste keer dat Vlaamse auteurs om hun taal op hun
donder kregen. Berucht zijn de schotschriften waarin de Nederlandse auteur
Jeroen Brouwers in 1976 en ’77 onthulde dat het literaire werk van Vlamingen
“soms gedeeltelijk, maar vaker geheel” moest worden “herschreven […] voordat
er tenminste over kan worden opgemerkt dat het in het Nederlands is geschre-
ven” (1994: 57 e.v.; vgl. Bultinck 2003). De klokkenluider had het niet uit
tweede hand. Als redacteur van de Brusselse uitgeverij Manteau had Brouwers
het reilen en zeilen van de Vlaamse letteren grondig kunnen observeren (Absillis
2010). Het staat ook buiten kijf dat Vlaamse uitgevers in de tweede helft van de
20ste eeuw Nederlandse redacteurs in dienst namen om te Vlaams klinkende tek-
sten te vernederlandsen (Absillis 2009: 255-261). Van “vervalsen”, zoals Brou-
wers beweerde, was in hun ogen echter geen sprake. Over hun redactiepolitiek
deden ze niet heimelijk of achterbaks. Die gaf volgens hen gewoon blijk van
goede smaak en opvoedkundige verantwoordelijkheid.

Zijn hamerstukken over de Vlaamse letteren, die zich laten lezen als een fraai
eresaluut aan de eerder vermelde Lodewijk van Deyssel, werd Jeroen Brouwers
eerst niet in dank afgenomen. De rehabilitatie volgde evenwel snel en zonder
voorbehoud. In de jaren 1990 werd hij opgenomen in de Belgische Kroonorde en
in de Orde van de Vlaamse Leeuw. Toen hem in 2007 ook de Prijs der Neder-
landse Letteren werd toegekend, prees de jury Brouwers uitdrukkelijk voor zijn
“zegenrijke arbeid” die hij in dienst van de firma Manteau had verricht: “Jeroen
Brouwers herschreef wat krom was in Vlaamse manuscripten zo lang tot het recht
werd” (in Brouwers 2009: 167). Zoals bekend zou de bejubelde herschrijver de
prestigieuze bekroning weigeren. Het publiekelijk gebakkelei en het gesteggel in
achterafkamertjes over geld, des schrijvers waardigheid en de soevereiniteit van de
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pen heeft Brouwers naderhand van commentaar voorzien in Sisyphus’ bakens
(2009). De toenmalige Vlaamse minister van Cultuur Bert Anciaux, die zich voor
de ongein rond de Prijs de Nederlandse Letteren schaamde, schonk de prijsweige-
raar in juni 2009 ter compensatie van het hem berokkende leed de Vlaams-
Nederlandse Prijs voor Culturele Samenwerking. Die gloednieuwe, door Anciaux
zelf uitgevonden en alweer opgedoekte prijs mocht Brouwers delen met zijn
vriend en bewonderaar Jozef Deleu. In de laudatio die dit zoveelste huldeblijk
legitimeerde, werd Brouwers andermaal geroemd als een “bondgenoot […] voor
Vlaamse auteurs” en de schepper van een heus “taalkader”.10

Bij nader inzien dient het vorstelijke eerherstel van Brouwers dus te worden
begrepen in het licht van de Goede Zaak. Met al zijn satirische geweld had de
brave man alleen maar mee de Vlaming trachten te verheffen! Geen wonder dat
Geert van Istendael de door hem hogelijk bewonderde auteur in 1992 roemde
als een pionier in de strijd tegen het Verkavelingsvlaams en uitriep: “Jeroen! Kom
terug! Alles is vergeten!” (van Istendael 1992: 202). Acht jaar later onderstreepte
van Istendael andermaal dat de Nederlandse schrijver de Vlamingen “terecht
getuchtigd” had omdat zij “in de jaren zestig en zeventig te lui waren (en nu nog
steeds zijn, mijn idee) om onze eigen taal naar behoren te leren” (van Istendael
2000: 521). Krék dezelfde analyse maakte de net vermelde Jozef Deleu. Volgens
hem had Brouwers de Vlaming “een taalgeweten geschopt” en diens “emancipa-
tieproces” bevorderd: “Het is duidelijk dat we hem daarvoor dankbaar moeten
zijn” (Deleu 2007: 378). Amen. Toen Brouwers in 2004 in Stoffer & blik zijn
verleden als Manteauredacteur andermaal fijn gekruid opdiste, liet iedereen het
zich smaken.

4. De eeuwige wederkeer van een Vlaamse halftaal

Anders dan weleens is gesuggereerd predikten de apostelen van de grote taalzui-
vering in het 19de-eeuwse Vlaanderen géén haat voor dialecten.11 Hoewel af en
toe de angst opstak dat al te enthousiaste dialectologen een “noodlottig particula-
risme” in de hand zouden werken (vgl. supra en Suffeleers 1979: 133), werden
dialecten geroemd om hun authenticiteit en puurheid. Willem De Vreese bena-
drukte bijvoorbeeld dat zijn geijver voor een beschaafde omgangstaal niet voort-
kwam “uit geringschatting of minachting der dialecten”, en meende dat “juist de
jongere taalkundigen […] de dialecten veel beter naar waarde [schatten]” en
“met veel meer nauwkeurigheid en liefde” bestudeerden dan vroeger het geval
was (De Vreese 1909: 47).

Experts gingen er vanuit dat tussen de taal van het volk en de standaardtaal
een vruchtbare wisselwerking bestond. “Ik behoor tot degenen niet, die de volks-
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taal versmaden”, bezwoer de Gentse advocaat en taalminnaar Alfons Prayon-van
Zuylen in 1903. “Ik beschouw integendeel onze aloude dialecten als eene rijke
mijn waaruit men vele woorden en uitdrukkingen ter opluistering van onze
gemeenschappelijke taal kan putten, op voorwaarde namelijk dat men daarbij
met doorzicht en beradenheid te werk ga en geene keien met diamanten ver-
warre” (Prayon-Van Zuylen 1903: 46). In Nederland was de teneur niet zo ver-
schillend. De taalkundige Jac. Van Ginneken balde zijn visie in 1917 samen in
een fraaie allegorie: “De dialecten zijn geen verachtelijke paria’s, maar als de
natuurbloemen van het vrije veld, de meest gezonde, minst verzwakte afstamme-
lingen van de taal onzer vaderen” (Van Ginneken 1917: 61).

Niet de dialecten of ‘onbedorven’, ‘authentieke’ volkstalen werden dus gemin-
acht, maar de talen waarvan experts meenden dat ze de volmaakte harmonie tus-
sen standaard en dialect verstoorden. Illustratief is volgend citaat van Jules Obrie.
De beeldspraak doet vertrouwd aan:

De volkstaal biedt zeker eene rijke mijn voor het in stand houden en het
verrijken der algemeene letterkundige taal. Men vergete echter niet dat de
daaruit opgedolven diamanten dikwijls nog in zeer ruwen toestand ver-
keeren, alsook dat er daarin meer waardelooze keien dan kostbare edelge-
steenten worden gevonden. Dikwijls tracht men voor volkstaal te
verslijten wat eigenlijk kromtaal, wantaal is. (Obrie 1890: 21)

Aanvankelijk werd “kromtaal” vooral als bedreiging van de schrijfpraktijk
gezien.12 Niet toevallig circuleerden in deze context depreciërend bedoelde
begrippen als “gazettenvlaamsch”, “stadhuiswoorden”, “boekentaal” en “kakogra-
fie”. Vanaf het einde van de 19de eeuw gingen de pleitbezorgers van het
beschaafde Nederlands in Vlaanderen evenwel meer en meer waarschuwen voor
kromspraak en kakofonie.13 Zo maande Pol de Mont in 1912 de Vlamingen aan
om “in alle omstandigheden zuiver Nederlandsch te spreken”. Vooral de half-
slachtigheid van de spreektaal in Vlaanderen, en met name de Franse invloed,
was de destijds beroemde dichter een doorn in het oog:

We moeten ons ontdoen van eene hebbelijkheid, die ons bespottelijk
maakt. Een groot deel van de Vlamingen, spreekt Bargoensch. Spitst uwe
ooren en luistert. Overal kunt ge het hooren. Op straat, in het spoorrijtuig,
op de beurs. Bonjour, Charles, hoe is �’t? Très bien, merci! Niets te warm, hein!

Vandaag. Ik heb mijn pardessus aangedaan. On ne peut jamais savoir, hein! Enz.

Het is afschuwelijk. Is dat liefde voor de taal? (De Mont 1912)

Nee, voor Pol de Mont getuigde dit Bargoens allesbehalve van het respect voor
de moedertaal dat flaminganten al zolang trachtten af te dwingen. Het was
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“streep-Vlaams, Vlaamsch half-en-half ”, en de sprekers ervan waren dan ook
maar “half-en-half Vlamingen”. Het werd de hoogste tijd om weer Vlamingen
uit één stuk te kweken en dus een van alle bastaardtrekjes en ander wanstaltelijks
gevrijwaard Nederlands te gaan praten.

De ambitie om Vlamingen uit één stuk te kweken ligt honderd jaar na Pol de
Mont niet meer zo voor de hand. Aan nationalistische aspiraties heerst in de
politieke ruimte geen gebrek, maar de meeste intellectuelen, schrijvers en
humane wetenschappers vinden die tegenwoordig vooral kleinburgerlijk. Anders
dan de generaties voor hen associëren ze een concept als nationale identiteit met
een structureel onvermogen om als echte man of vrouw van de wereld onver-
vaard de caleidoscopische en geglobaliseerde werkelijkheid tegemoet te treden
(Absillis 2011). Dat neemt niet weg dat deze spraakmakers overvloedig denkpa-
tronen en metaforen gebruiken uit het 19de en vroeg 20ste-eeuwse discours dat in
de vorige paragrafen werd geïllustreerd. Bovendien blijken ook Vlaamse taalkun-
digen bij wijlen nog opmerkelijk schatplichtig te zijn aan de visie van voorlopers
als Jozef Vercouillie en Willem De Vreese. De meesten schijnen er niet de minste
moeite mee te hebben om het refrein tegen het Verkavelingsvlaams mee te neu-
riën. Johan Taeldeman verfoeit de tussentaal als “een afkooksel”,14 Magda Devos
als een “ontaal” (in Jaspers 2001: 132). Dirk Geeraerts stelde haar op zijn beurt
voor als een ziekte door haar verspreiding te omschrijven als “endemisch, epide-
misch” (ibid.). Natuurlijk hebben de psycho-, socio- en variatielinguïstiek in
Vlaanderen intussen bijgedragen tot meer inzicht in de functie van registers, de
status van taalvariëteiten en de oorzaken van grammaticale normafwijkingen. En
in theoretische discussies zou geen Vlaamse linguïst durven staande te houden
dat een standaardtaal een neutraal concept is. Maar zoals Benno Barnard bewe-
ren dat taalkundigen “verrukt” staan toe te kijken “als het volk massaal een
bepaalde taalfout begint te maken” is polemiek verwarren met onzin (Barnard
2008). In Vlaanderen geldt vooralsnog dat elementaire wetenschappelijke inzich-
ten worden opgeschort van zodra cultuurpolitieke belangen op het spel staan.
Net als een eeuw geleden blijven de meeste neerlandici in Vlaanderen niet alleen
een beschaafde omgangstaal promoten, maar ook de hoop koesteren om onwen-
selijk geachte taalvariëteiten uit te kunnen roeien.

Op zich is het niet meer dan normaal dat schoolboeken de wetenschappelijke
consensus over Verkavelingsvlaams volgen. De ongezouten manier waarop ze dat
doen, tart echter de verbeelding. Zo leert Taalkracht 10 onze kinderen dat tus-
sentaal een “bedorven Nederlands” is; het is “morsig en slecht” en wordt “gespro-
ken door Vlamingen die dialecten achterlijk vinden” en “in bombastische villa’s
met keurige tuintjes” wonen. Lemma 4 spoort leerkrachten aan om hun leerlin-
gen wijs te maken dat “hun taal nauwelijks nog dialect te noemen is, maar een
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vervelende tussentaal die het Nederlands geweld aandoet en de dialecten doet
verwateren” (zie De Schryver in dit boek). Letterlijker nog dan de taalkundigen
praten de schoolboeken Nederlands zo Geert van Istendael na. Hij was het die
eind jaren 1980 eerst in het Nieuw Wereldtijdschrift en vervolgens in de bestseller
Het Belgische labyrint (1989) de term Verkavelingsvlaams de wereld instuurde en
de taal meteen ook personifieerde als een “manke usurpator in kale kleren” met
“de verwaandheid en lompheid van een parvenu” (zie Absillis, Jaspers & Van
Hoof in dit boek). Cruciaal is niet alleen dat van Istendael de geboorte van die
taal situeerde “op de verkavelde grond van onze verminkte dorpen”. Tekenend is
ook dat hij zijn haat voor deze “nieuwe halftaal” beargumenteerde met het ver-
wijt dat ze “het Nederlands bedreigt en haar voedingsbodem, het dialect, ver-
trapt.” Verkavelingsvlaanderen wordt in Het Belgisch labyrint voorts nog geken-
schetst als de plek waar Vlamingen zich terugtrekken in “reukloze
namaakboerderijtjes met de stinkende namaaknaam fermette” (van Istendael
1989: 194).15

5. Decabouter Lowie Giljom

Het is niet zo moeilijk om het verband te zien tussen van Istendaels analyse en de
visie van taalliefhebbers en -wetenschappers van rond 1900. Andermaal roept
Het Belgisch labyrint immers op om zowel de standaardtaal als de ‘zuivere’ dialec-
ten te koesteren en te beschermen tegen een ‘halfslachtige’ tussentaal.16 Toch is
van Istendaels retoriek niet volledig doorgrondelijk los van de vooronderstellin-
gen die het publieke debat in de jaren 1980 stuurden. In een verzelfstandigend
Vlaanderen kwam toen een cultuurstrijd op gang die nog altijd niet is uitge-
woed. Intellectuelen en artiesten knapten af op de snoeverige stijl en de op eco-
nomie en technologie afgestemde visie van de Vlaamse Executieve, de voorloper
van de Vlaamse regering. Hun favoriete schietschijf werd Gaston Geens, de eer-
ste voorzitter van die Executieve. De christendemocraat riep de Derde Indus-
triële Revolutie uit, stichtte de Flanders Technologybeurzen en muntte ook nog
eens de slogan die tot vandaag als toppunt van Vlaamse patserigheid doorgaat:
“Wat we zelf doen, doen we beter”17 (Dujardin e.a. 2009: 1753).

Voor een intellectuele bovenlaag stond de hele Executieve voor zelfgenoeg-
zaamheid en bekrompenheid, een begrippencombinatie die het ‘schild en vriend’
werd van wie nog maar een beetje beschaafd-progressief wilde zijn. In zijn
geruchtmakende lezing De pleinvrees der kanunniken (1985) beschuldigde Jozef
Deleu de Vlamingen die zich aan Geens’ adagium vastklampten bijvoorbeeld van
nijpende cultuurarmoede. Als sluitstuk van zijn bewijsvoering voerde hij een
onvoltooide taalemancipatie op:
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Ongetwijfeld hebben wij ten aanzien van onze Noord-Nederlandse taalge-
noten in de loop van de jongste decennia een serieuze achterstand ingelo-
pen en kan men vandaag de dag niet meer zeggen dat wij
onderontwikkelde boertjes zijn. Toch hebben wij in Vlaanderen te vroeg
victorie gekraaid en gedacht dat de kennis van onze taal voldoening begon
te schenken en dat wij derhalve luchthartiger, dat is vaak slordiger, over
deze aangelegenheid heen kunnen stappen. (Deleu 2007: 302)

De opvattingen van Deleu en van Istendael lieten de Vlaamse taalwetenschap
niet onberoerd. In 1990 verwees Dirk Geeraerts naar De pleinvrees der kanunni-
ken en Het Belgisch labyrint om hard te maken dat de Vlaming een “verstoorde
relatie” met zijn taal had. Die kortsluiting was volgens de Leuvense linguïst het
gevolg van een “verstoorde relatie” met “het Verlichtingsideaal” (Geeraerts 1990:
438). Zoveel verstoring verklaarde volgens Geeraerts de grote afstand tussen de
verzorgde (standaard)taal en de informele omgangstaal die hij in Vlaanderen sig-
naleerde. Zelf doopte hij deze informele omgangstaal Soapvlaams, maar van hem
mocht ze gerust ook Verkavelingsvlaams heten. Geeraerts is zijn hypothese blij-
ven verfijnen. Tegen 2002 klonk ze zo:

[D]at ook in het autonome Vlaanderen [�…] de culturele en intellectuele eli-
te de Nederlandse standaardtaal vaak nog niet als eerste taal heeft aange-
nomen, zou dan te wijten zijn aan een mentaliteitshistorische retardatie,
aan het ontbreken van een politieke Aufklärungstraditie waarin de deelna-
me aan de macht gewoon is, even gewoon als het bestaan van een gemeen-
schappelijk medium voor die maatschappelijke openbaarheid. (Geeraerts
2002: 102)

De klacht dat Vlaanderen een culturele en mentale achterstand had goed te
maken, en halverwege een beschavingsproces was klem geraakt, is alweer zo’n
evergreen uit het repertoire van de Vlaamse Beweging (Absillis 2009). Op het
eind van de 20ste eeuw werd er een nieuwe strofe aan toegevoegd en Geeraerts’
term Soapvlaams verwijst uitdrukkelijk naar het thema van die strofe: de door-
braak van de Vlaamse Televisie Maatschappij. Nauwelijks was de nieuwe zender
in 1989 feestelijk voorgesteld of hij heette al de motor van een verschrikkelijke
culturele verloedering. Profeten wisten dat spelprogramma’s als Rad van fortuin,
Wedden dat en Blind date, sitcoms à la Bompa en Nonkel Jef, en, voor alles, soap-
series als Familie en Wittekerke tot verkleutering en debilisering zouden leiden.
Deleu karakteriseerde de VTM als “een machine van verdomming” (Deleu
2007: 369). Een speciaal geviseerd radertje in die machine was de taal die de
eerste commerciële omroep in Vlaanderen op zijn kijkers durfde los te laten.
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Toen men in de smiezen kreeg dat het aanbod van de VTM ervoor zorgde dat
Vlamingen hun vertier niet langer op Nederlandse zenders zochten, heette het
bovendien dat de commerciële televisie Vlaanderen loskoppelde van het voor
zijn beschavingspeil levensnoodzakelijk geachte infuus uit Nederland.18

Nog voor Mike en Guido de eerste verjaardag van hun onderneming mochten
vieren, maakte “degoutante VT-emmer” deel uit van de Vlaamse scheldwoorden-
schat. Jan De Wilde registreerde de uitdrukking in 1990 in zijn spotnamenrevue
Hé hé. In Hoe noemdegij? parodieerde dezelfde liedjessmid wat later het gestamel
van de Vlamingen die van de VTM een podium kregen. Een deelnemer aan het
Rad van fortuin stelt zich in dit nummer aan gastheer Walter Capiau voor met de
zinsnede: “Wel, euh, Walter, ’k ga u zeggen, ’k noem Decabouter Lowie Gil-
jom.” Het zit er allemaal in: de aarzeling, de verwarring tussen noemen en heten,
het vervlaamste Frans, en, niet te vergeten, het citeren van de voornaam na de
familienaam. Een verrassing is het dan ook niet dat deze kabouter “werkzaam”
blijkt als boekhouder en de trotse bezitter is van een “ongehypothekeerde fer-
mette”. Wat al die degoutante VT-emmers en geretardeerde fermettebewoners
van deze hele atmosfeer vonden, was lange tijd onbelangrijk. Dat zij zich in
stemhokjes almaar onwelgevalliger gingen gedragen, was volgens de meeste ana-
listen toch alleen maar te wijten aan ingebakken provincialisme en aangeboren
intolerantie, en aan de ‘dramademocratisering’ die volgens sommige sociologen
door de VTM was aangestoken.19

6. De lokroep van de moderniteit

Geert van Istendael identificeerde het Verkavelingsvlaams pas eind jaren 1980,
maar zijn door velen gedeelde weerzin ertegen verscheen niet uit het niets. In
zekere zin was de afschuw voorgeprogrammeerd. Zoals gezegd is er in Neder-
landstalig België van meet af aan op het scherp van de snee over taalnormen
gediscussieerd, maar de noodzaak van een standaard stond nooit ter discussie. Er
heerste met andere woorden een onverzettelijk geloof in de maakbaarheid van
taal. Spelling, grammatica en uitspraak hoorden te worden beregeld. Woorden-
schat moest worden geïnventariseerd, eventueel uitgebreid, verbeterd en niet in
de laatste plaats gezuiverd.

Tegenwoordig tovert het begrip taalzuivering in “verlichte” kringen een beeld
voor de geest van xenofobe hobbyclubjes die inheemse van uitheemse woorden
scheiden. Toen Guy Verhofstadt in 2010 met groot vertoon uitviel tegen het
“identiteitsdenken”, buitte hij dit beeld terloops uit door “het bannen van woor-
den met een vreemde oorsprong” samen met het “verheerlijken van de eigen
volksaard” en “het terugkeren naar het verleden” als verderfelijke basisingrediën-
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ten van nationalistische ideologieën af te serveren.20 Het valt niet te weerleggen
dat deze vorm van taalpurisme in Europa lange tijd wijd verspreid was. Bepaalde
opvattingen over volk, natie, taal en ziel lagen eraan ten grondslag, en, zoals Ver-
hofstadt ook aangeeft, niet in de laatste plaats de geschriften van de Duitse filo-
soof Johann Gottfried Herder (1744-1803). Toch ging er aan dit “bannen van
vreemde woorden” een ambitie vooraf die ons begrip van taal diepgaander heeft
beïnvloed, namelijk het project van de moderne wetenschap. De denkers die in
de zestiende en zeventiende eeuw haar filosofische fundamenten bijeen timmer-
den – Francis Bacon (1561-1626), René Descartes (1596-1650) en John Locke
(1632-1704) – deelden een groot wantrouwen tegenover omgangstalen. Zo
hoopte Francis Bacon taal te strippen van alle dubbelzinnigheden, beeldspraak
en retoriek. Pas zo’n gezuiverd instrument zou de mens volgens de grondlegger
van het empirisme in staat stellen de natuur te doorgronden en door middel van
techniek te beheersen. John Locke werkte het verlangen naar een van de natuur
losgekoppelde en door de mens getemde taal verder uit. Aan referentiële overbo-
digheden en het ‘oneigenlijke’ gebruik van taal moest beslist een einde komen
om efficiënt te kunnen communiceren. In een pedagogisch handvest raadde
Locke ouders en leerkrachten zelfs aan om de “dichterlijke aders” van jongeren af
te binden (Bauman & Briggs 2003 en Lakoff & Johnson 1980: 189 e.v.).

Taalpurificatie kan niet zomaar worden afgeschilderd als de hobby van op hol
geslagen romantici en al te bevlogen nationalisten. Ook moderne wetenschap-
pers en verlichtingsdenkers bedachten strategieën om talen te verbeteren en te
zuiveren.21 Sterker: bij nader inzien blijken die wetenschappers en verlichtings-
denkers enkele fundamenteel moderne opvattingen over taal te delen met de
nationalisten die ze vaak meenden/menen te bestrijden. Johann Gottfried Her-
der, die Verhofstadt in navolging van Alain Finkielkraut de grondlegger van het
identiteitsdenken noemt (Absillis 2011), ging er namelijk ook vanuit dat de
mens zich had losgerukt van de natuur. In tegenstelling tot Francis Bacon en
John Locke durfde Herder dit te betreuren, maar dat betekende niet dat hij
terugverlangde naar een premodern paradijs of een ander geïdealiseerd verleden
(Berlin 2000: 204). Hij brak weliswaar een lans voor volkse tradities en gebrui-
ken, met inbegrip van dialecten, maar zijn ideeën mondden net als de door hem
betwiste verlichtingsideeën uit in stroomlijning en uitzuivering. Hij droomde
van moderne, homogene naties waarvan de smetvrije talen de unieke, in het ver-
leden wortelende ziel zouden weerspiegelen. Wat Herder eveneens gemeen had
met moderne wetenschappers en verlichtingsdenkers is de overtuiging dat taal
niet zonder de bemoeienis van experts kon. Hoe groot zijn bewondering voor het
volk ook, de Duitse filosoof achtte het niet in staat om de poëtische kwaliteiten
van zijn taal zelf naar waarde te kunnen schatten, laat staan de nodige inspannin-
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gen te leveren om die kwaliteiten te benutten en te verbeteren. Deze taak wilde
hij alleen toevertrouwen aan een select groepje dat leiderschapskwaliteiten paarde
aan bekwaamheidsattesten: schrijvers, dichters, folkloristen, filologen en
geschiedkundigen.

In Voices of Modernity (2003) beschrijven de Amerikaanse antropologen
Richard Bauman en Charles Briggs hoe de idealen van moderne wetenschappers
en verlichtingsdenkers met die van cultuurnationalisten zijn verstrengeld. Ze
onthullen hoe op het eerste oog tegengestelde ideologieën een vergelijkbare into-
lerantie voor meerstemmigheid en meertaligheid stimuleerden en de nood aan
taalhomogenisering en -zuivering wenselijk maakten (Bauman & Briggs 2003:
195). Zoals Jürgen Jaspers en Frank Brisard (2006; zie ook Jaspers 2009) al
demonstreerden, levert Voices of Modernity zo cruciale handvaten om greep te
krijgen op de bizarre mix van rationeel-verlichte (democratie, burger, emancipa-
tie, instrumentalisme…) en romantische (identiteit, volk, erfgoed…) concepten
waarmee een Vlaamse bovenlaag de voorbije twee eeuwen het Algemeen Neder-
lands als taalstandaard legitimeerde en in de markt zette.

Het lijkt trouwens verdedigbaar om de tweekamp tussen conservatieve natio-
nalisten à la Bart De Wever22 en voluntaristisch-verlichte denkers à la Guy Ver-
hofstadt terug te voeren op een gemeenschappelijke utopische verleiding. De
Wevers ‘verbeelde gemeenschap’ is er een die haar historische wortels durft te
koesteren en een culturele identiteit boetseert uit gedeelde, liefst met ‘organische’
metaforen opgetuigde verhalen (“het kostbare weefsel”), terwijl Verhofstadt dag-
droomt van een postnationale structuur die bij wijze van spreken zo radicaal met
traditie en verleden afrekent dat hij de hele geschiedenis overbodig maakt. Dras-
tisch verschillend zijn beide projecten op sommige punten zeker, maar aan de
basis ervan ligt een gedeeld geloof in de nood aan menselijke interventie en de
maakbaarheid van samenlevingen.

Uiteraard gaan de discussies tussen Verhofstadt en De Wever het bestek van
dit boek ver te buiten. De ruimere politieke context, en met name de dubbele
lokroep van de moderniteit met haar onweerstaanbare idealen van maakbaarheid
en natuurbeheersing, is evenwel cruciaal om de Vlaamse illusies over (stan-
daard)taal te kunnen vatten, alsmede het geweeklaag over een “mentaliteitshisto-
rische retardatie” telkens die illusies in duigen vallen. Zonder is het onbegrijpe-
lijk waarom een intellectuele en politieke bovenlaag de Vlaamse natie al zo lang
een culturele achterstand toeschrijft en waarom een ‘halfslachtige’ tussentaal keer
op keer niet het enige, maar wel het uitvoerigst betreurde symptoom van die ach-
terstand moet heten. Dat opiniemakers, intellectuelen en taalwetenschappers de
Vlaamse natie voortdurend als half-beschaafd en half-modern hebben weggezet,
laat zich namelijk pas in die ruimere context herkennen als een gevolg van het
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succes van het paradigma van de moderniteit, en niet van het ontbreken van dit
paradigma. Of beeldrijker uitgedrukt: de Vlaamse natie werd inmiddels zo vaak
voorgesteld als een onmondig zootje dat de trein van de moderniteit achterna
hinkt, dat we niet meer kunnen zien dat dit beeld ontspringt aan de wens om
modern te zijn. Het ongerijmde van dit alles is dat het grote geloof in de mense-
lijke controle over de natuur nu net moeilijk met het wezen van taal te verzoenen
blijkt. Taal laat zich immers niet zomaar temmen. Dat uitgerekend het grote ver-
langen naar linguïstische zuiverheid een niet te controleren woekering aan meta-
foren heeft geproduceerd, mag er het bewijs van heten.

7. Als het onkruid bloeit

In Linguistic Purism presenteert George Thomas een overzicht van de meest cou-
rante beelden in Europese geschriften over taalzuivering (1991: 19). Een van die
beelden passeerde hier bij monde van Alfons Prayon-Van Zuylen en Jules Obrie
al de revue, namelijk die van de taal als diamantmijn. In hun scenario stonden
ruwe diamanten voor dialecten en was ter vervaardiging en onderhoud van een
standaardtaal getraind personeel nodig om diamanten op te delven, te scheiden
van keien en zand en vervolgens te slijpen tot waardevol edelgesteente.

Was de mijnbouw-metafoor bekend in Vlaanderen, qua populariteit heeft ze
nooit kunnen tippen aan de voorstelling van de (standaard)taal als een tuin.
Deze metafoor, die blijkens Thomas’ studie in vele naties in trek was, kent in
Vlaanderen een rijke traditie. Zeker in de eerste decennia na de Tweede Wereld-
oorlog waren diverse ‘taaltuiniers’ actief die via boekjes, kranten, radio en tv de
bevolking voorlichtten hoe ze dienden te spreken en te schrijven. Zo alomte-
genwoordig was de tuinmetafoor dat een van die hoveniers, de in de jaren 1960
voor het dagblad De Standaard ‘wiedende’ Maarten van Nierop, zich ging afvra-
gen wie er voor het eerst taal met een tuin had vergeleken. In De taal als tuin en
wildernis (1963), zijn tweede als Vlaamse Pocket uitgebrachte verzamelbundel
‘taaltuintjes’, schreef van Nierop dat het oudste door hem aangetroffen spoor
leidde naar Onze taaltuin, een tijdschrift dat in 1932 door Jac. Van Ginneken
en Gerrit Siebe Overdiep was opgericht (van Nierop 1963: 13). Mogelijk is de
woordsamenstelling ‘taaltuin’ door deze Nederlandse taalkundigen bedacht,
maar het lijdt geen twijfel dat het denken over taal in tuinterminologie in
Vlaanderen en Nederland ouder is dan van Nierop suggereerde. Zeker als we
het semantische veld van de tuin ruim interpreteren en een sleutelbegrip als
onkruid meenemen in de analyse. Dan kan worden gewezen op het feit dat de
Brusselse rederijker F. de la Fontaine halverwege de achttiende eeuw al in een
Verhandeling over de Redenvoering (1751) opmerkte dat “de zuiverheid” van zijn
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moedertaal door “onkruyt van fransche woorden” was “overwassen” (in Smeyers
1959: 103).

De onkruidmetafoor bereikte een grote populariteit tegen het einde van de
19de eeuw. Zoals we inmiddels weten bood Hippoliet Meert toen de KANTL
zijn gallicismencompendium aan onder de titel Onkruid onder de tarwe,23 maar
ook andere taalverbeteraars maakten gretig gebruik van het beeld. Désiré Claes
hoopte met zijn Gemengde taal- en letterkundige aanmerkingen “ons taal- en let-
terveld van onkruid” te helpen “zuiveren!” (Claes 1891: 7). Jacob Muyldermans
roemde in zijn Verzameling der meest voorkomende moeilijkheden, gallicismen en
germanismen in onze taal (1893) de “schoone bloemen” in “den hof onzer moe-
dertaal”. Hij betreurde dat “de haag er rondom […] niet dicht genoeg bewassen
noch hoog genoeg opgeschoten” was “om den vreemdeling te beletten het
onkruidszaad tusschen de rozen en jasmijnen te werpen.” Muyldermans nam
daarom de rol van “bezorgde hovenier” op zich en had volgend advies in petto:
“Jonge schrijvers, slaat acht op deze woorden en op gene uitdrukkingen, ’t is
onkruid in de taal, het zijn vergiftige planten” (Muyldermans 1893: v-vi). De
lijst van citaten kan gemakkelijk worden uitgebreid.

In het licht van de moderne denkbeelden over taal wordt de betekenis en
functie van de tuin- en onkruidmetaforiek een stuk helderder. Een tuin is name-
lijk een door de mens afgeperkt en bewerkt, en zo in cultuur getransformeerd
stuk natuur. Wie zich de standaardtaal als een tuin verbeeldt, geeft te kennen dat
taal voortdurend moet worden verzorgd en legitimeert de nood aan getraind per-
soneel om de vruchtbaarheid en de structuur van de tuin te verzekeren. Als de
standaardtaal de tuin is, dan vormen de dialecten op hun beurt de vrije natuur.
Het is niet omdat je een tuin bezit, dat je de pure wildernis niet op prijs zou
stellen. Gewoonlijk gaat deze liefde juist goed samen met groene vingers. Wie
dus liefde voelt zowel voor standaardtaal als voor dialecten respecteert het cen-
trale axioma van het moderne mens- en wereldbeeld: de strikte scheiding tussen
natuur en cultuur. De dominante Vlaamse kijk op taal blijkt zo bij uitstek te
worden bepaald door het paradigma van de moderniteit. Vlaamse taaltuiniers
hebben hun weerzin dan ook altijd gereserveerd voor taalvariëteiten die als een
bedreiging voor de standaardtaal werden gezien. Voor de gewassen die in de tuin
infiltreren en usurperen wat niet voor hen bestemd is. Voor kruid dat zo onge-
wenst is dat het Nederlands de plantaardigheid ervan letterlijk ontkent: onkruid.

Als we inzien waarom we ons talen verbeelden als tuin, wildernis en onkruid,
wordt ook de weerzin tegen Verkavelingsvlaams minder geheimzinnig. Want wat
met de “verkavelde grond” waar Geert van Istendael de geboorte van de tussen-
taal situeert? Die behoort niet tot de stad, plek bij uitstek van culturele activiteit
en bakermat van standaardtalen. Evenmin maakt hij deel uit van het platteland,
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waar het leven het ritme van de natuur volgt en het volk ooit schone dialecten
sprak. De daad van verkavelen is een aanslag op de natuur zonder er cultuur voor
in de plaats te geven. Daarom definieert Van Istendael de taal waarvan hij meent
dat ze tiert in fermettes – nepboerderijen! – als een “half-taal”. Als een onkruid
verpest het Verkavelingsvlaams de moderne idealen waar politici, opiniemakers
en taalkundigen zo van doordrongen zijn. Af en toe wordt dat overigens met
zoveel woorden toegegeven. Bijvoorbeeld door de dialectoloog Jan Goossens, die
eens opmerkte: “Het enige wat in het Schoon Vlaams van cultuur getuigt, en wel
van een twijfelachtige, is dat het zich afzet tegen de natuur, d.w.z. de dialecten.
En daar slaagt het niet eens in” (Goossens 2000: 11-12).

8. Ersatzcultuur

Als we Soapvlaams in verband brengen met het moderniteitsparadigma, dan
geeft ook deze term meer betekenis prijs. Zoals gezegd stonden televisiefeuille-
tons in de jaren 1980 laag aangeschreven. Door mercantiele drijfveren aange-
stuurd zou dit genre de kijker tot passieve consument reduceren en diens oor-
deelsvermogen verdoven. De fundamenten voor een dergelijke kritiek had
Theodor Adorno in 1954 gelegd in het essay ‘How to look at television’ (Adorno
1991: 158-177). In 1985 blonk Neil Postman uit als criticaster van het medium:
zijn waarschuwing dat we ons voor de beeldbuis letterlijk kapot zouden amuse-
ren raakte wereldwijd een snaar bij de intelligentsia (Postman 1985). Zelfs in het
als provincie gedoodverfde Vlaanderen. Het waren immers Postmans inzichten
waaraan Jozef Deleu zijn inzichten over “verdomming” en “debilisering van de
westerse cultuur” ontleende (Deleu 2007: 316). In 1988, nog net voor de door-
braak van de VTM, kwam Marc Reynebeau vergelijkbaar uit de hoek: “De
gecommercialiseerde televisiewereld is een mentale slavenmarkt die bovendien
geslaagd is in de krachttoer de optimaal verwende en gesuste kijkslaven het idee
te geven dat ze de volle vrijheid genieten” (Reynebeau 1988: 106). Het interes-
sante van de kritiek op de (Amerikaanse) commerciële beeldcultuur is dat die
andermaal varieert op een geïdealiseerde natuur-cultuurdichotomie. Visuele
wegwerpproducten zoals soap worden er namelijk van verdacht het volk weg te
houden van een hoogwaardige cultuur en het terzelfdertijd te vervreemden van
zijn ‘oorspronkelijke’ (in wezen: prekapitalistische en dus premoderne) tradities.
Die oorspronkelijke tradities – in Reynebeaus kritiek gaat het om de volkskermis
(Reynebeau 1988: 103) – worden dan weer gewaardeerd om hun ongereptheid
en primitieve spontaneïteit.

De mentale boedelscheiding tussen natuur en cultuur manifesteert zich dus
niet alleen in het denken over taal. De vrees voor een wild om ons heen grij-
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pende taalverloedering blijkt slechts een sleutelhoofdstuk in een meer omvat-
tend verhaal dat keer op keer onder de titel Cultuurverval wordt gepresenteerd.
Al in de eerste helft van de 20ste eeuw werd dit verval dwingend geassocieerd
met de expansie van de massa in een industrialiserende en verstedelijkende
wereld. Toen een steeds groter deel van deze massa rond de Eerste Wereldoor-
log aan het publieke leven kon gaan deelnemen, ging een generatie zwartkijkers
aan de noodklok hangen. Dat bredere lagen van de bevolking door onderwijs-
hervormingen, andere democratische impulsen en niet in de laatste plaats door
de economische vraag naar gealfabetiseerde werkkrachten, leerden lezen en
schrijven, scheen lang niet iedereen een goede zaak toe. “[B]arbarie kan samen-
gaan met hooge technische volmaking […] en evengoed […] met algemeen
verbreid schoolonderwijs. Den graad der cultuur af te lezen uit den teruggang
van het analphabetisme is een naïviteit uit een overwonnen periode”, waar-
schuwde Johan Huizinga in 1935 in In de schaduwen van morgen (Huizinga
1950: 415). En over de “vermorsing van de geest” op de radio en in de krant
noteerde de Nederlandse cultuurhistoricus: “Het ruilmiddel der gedachte, het
woord, daalt met het voortschrijden der cultuur onvermijdelijk in waarde. Het
wordt in steeds mateloozer quantiteit steeds gemakkelijker verspreid” (1950:
412).

Huizinga’s nog altijd aangrijpende voorafschaduwing van de Apocalyps van de
Geest vertoont overeenkomsten met andere in onbehagen grossierende sleutel-
teksten uit het interbellum, zoals La rebellion de las masas (1930) van de Spaanse
wijsgeer José Ortega y Gasset, La trahison des clercs (1927) van de joods-Franse
schrijver Julien Benda, Der Untergang des Abendlandes (1922) van de Duitse den-
ker Oswald Spengler en Mass Civilisation and Minority Culture (1930) van de
Britse literatuurcriticus F.R. Leavis. Tot op zekere hoogte zijn er ook overeen-
komsten met Die Angestellten (1929) van Siegfried Kracauer, die als socioloog-
antropoloog zo neutraal mogelijk tracht te rapporteren maar tussen de lijntjes
niet aarzelt om de opkomende bedienden- en ambtenarenklasse een halfslachtige
gecultiveerdheid aan te wrijven (vgl. Kracauer 1998: 88).

Clement Greenberg zou de half-cultuur van de gealfabetiseerde massa in 1939
in een klassiek essay bestempelen als kitsch. Relevant voor dit verhaal is dat de
Amerikaanse kunstcriticus het ontstaan van die kitsch nadrukkelijk toeschrijft
aan de verstedelijking. De discursieve verwantschap met het Vlaamse tussentaal-
debat springt helemaal in het oog in een passage waarin Greenberg beweert dat
de boeren in een verstedelijkte omgeving hun appetijt voor volkscultuur verlo-
ren, maar te ongeciviliseerd bleven om ‘een authentieke stedelijke cultuur’ te
kunnen appreciëren. Het nieuwe stedelijke proletariaat zocht volgens hem
daarom samen met een voorstedelijke kleinburgerij zijn toevlucht tot de ersatz-
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cultuur die via advertenties onuitputtelijk vertier en verstrooiing beloofde
(Greenberg 1986: 12).

Een van de weinige Vlaamse intellectuelen die zich dit discours voor de
Tweede Wereldoorlog eigen maakte, was Hendrik De Man. Het collectieve
geheugen onthoudt hem vandaag als de socialistische voorman die in de jaren
1930 het Plan van de arbeid ontwierp en zich tijdens de oorlog aan politieke
collaboratie vergreep. De Man was echter ook een internationaal vermaarde
socioloog wiens inzichten overeenkomst vertoonden met de Frankfurter Schule.
In Massa en leiders (1932, oorspronkelijk verschenen als Massen und Führer)
identificeerde De Man de geletterde massa als de oorzaak van “de neergang der
cultuur” en “het vulgair worden onzer beschaving” (De Man 1932: 28). Later
beschreef De Man in Massificatie en cultuurverval (1951) hoe “de industriële en
stedelijke civilisatie” in zijn kindertijd de landelijke sfeer in de Kempen had aan-
getast. Hij betoogde dat de streek geen volwaardige culturele ambiance ontwik-
kelde, terwijl het ongepolijste en primitieve, maar authentieke en onbedorven
buitenleven teloor ging:

Ruwe manieren werden tot slechte manieren, het dialect veranderde gelei-
delijk in een soort van slang, de stemmen werden luider en schriller, stui-
tende straatdeunen verdrongen de eenvoudige volksliederen. Kleren en
hoeden van een smakeloze chic vervingen de minder opvallende maar de-
gelijke boerenkleding. Schuine moppen en uitdagende obsceniteit golden
als blijk van geëmancipeerdheid van ouderwetse voordelen. (De Man
1976: 132-133)

Dat in De Mans persoonlijke getuigenis van cultuurverval taalverloedering
andermaal doorslaggevend bewijsmateriaal oplevert, hoeft niet meer te verbazen.
En net zo weinig raadselachtig is inmiddels het feit dat De Man niet het dialect
op de korrel neemt, maar een tussentaal avant-la-lettre die als een usurpator cul-
tuur- én natuurtaal in het nauw drijft.

9. Luisterbereidheid

Zo vanzelfsprekend de officiële populariteit van het Algemeen Nederlands de
voorbije tweehonderd jaar is geweest, zo weinig vanzelfsprekend was het al die
tijd dat de inwoners van Vlaanderen zich konden uitdrukken. Dat heeft geregeld
tot frustratie geleid. In de jaren 1960 schold Louis Paul Boon in het dagblad
Vooruit de ABN-promotoren nog uit voor taalfascisten (Boon 2000: 224 e.v.).
Zo eenvoudig ligt een en ander uiteraard niet. Boontje week met zijn kritiek
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trouwens niet echt af van het moderne driehoekpatroon: hij was niet tegen een
standaard, maar tegen de onderdrukking van een spontane, volkse, dialectisch
gekleurde spraak en tegen het naar zijn aanvoelen schrale en te kunstmatige pro-
duct dat de ABN-actie opleverde (zie Van Imschoot in dit boek). De verwant-
schap tussen idealen van taaluniformiteit en een diep in de cultuur van de
moderniteit wortelend verlangen naar maatschappelijke zuivering valt moeilijk te
ontkennen. Die constatering zou zo al tot nadenken mogen stemmen.24 Wie er
daarnaast volop rekening mee wil houden dat woorden en metaforen de percep-
tie vormgeven en sturen, zal niet licht kunnen gaan over het taaldebat waarvan
deze bijdrage slechts de contouren kan trekken. Dat debat heeft een verlam-
mende allergie opgewekt voor het hybride, een onpeilbare haat voor dat wat in
Vlaanderen vis noch vlees heet en boven de Moerdijk mossel noch vis. Dat wat,
anders gezegd, tussen categorieën lijkt te vallen, zoals tussen-talen.

Het uitdagen van een dominante ideologie kan denkpatronen aan het licht
brengen, maar we hebben er weinig aan als een en ander doodloopt in een diag-
nose van akelige reminiscenties oproepende allergieën. Zo’n discoursanalyse
creëert in het beste geval enkele slechte gewetens en een comfortzone voor de
analyticus in kwestie. Laat ik daarom onderstrepen dat deze bijdrage niet wordt
voortgestuwd door een verlangen naar een anti-normatieve postmoderniteit of
een kritiekloze koestering van ambivalentie en hybriditeit. Wel wil ze signaleren
dat niemand ons verplicht om te denken volgens categorieën die we zelf hebben
uitgevonden. De scheiding tussen natuur en cultuur bevindt zich wat taal betreft
tussen onze oren. Zolang we zulke barrières blijven projecteren op de werkelijk-
heid, zullen we het onkruid hoog zien opschieten. Voor taaltuiniers mag zoveel
werkgelegenheid een aantrekkelijk vooruitzicht zijn. Hun doel, het einde van een
door hen als een vorm van onmondigheid ervaren taalgebruik, zal evenwel niet
dichterbij komen. Ik wil niet zo cynisch zijn om te veronderstellen dat taaltui-
niers de status quo welgevallig is. Daarom ga ik ervan uit dat ook zij er bij gebaat
zijn om hun symbolische geweld te staken en de argumenten voor een standaard-
taal nog eens rustig te bekijken. Waarom hebben we een standaardtaal ook al
weer nodig? Hebben we maar één standaard nodig? Wie mag die dan bepalen en
waarom? Op welke wijze kunnen taalnormen gelijkheid en emancipatie bevorde-
ren? Moeten we het Verkavelingsvlaams tegen elke prijs bestrijden? Hoe kunnen
we veelstemmigheid nog beter verzoenen met het officiële taalbeleid (vgl. Jaspers
2001: 150-151)?

Terzelfder tijd staat het vast dat de discussie over het Verkavelingsvlaams over
veel meer gaat dan over taal. Ze gaat over wie we willen zijn, als individu en als
samenleving, en varieert daarbij voortdurend op denkpatronen uit de cultuur
van de moderniteit. Die patronen zijn zeker niet per se waardeloos of slecht,
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maar ze zijn niet allemaal zinvol en niet in elke context bruikbaar. De Vlaamse
culturele en wetenschappelijke elite heeft zich te vaak laten meeslepen door de
lokroep van de moderniteit. In navolging van Bruno Latour zou ze alvast de illu-
sie kunnen laten varen dat we ooit modern zijn geweest, of dat we ooit met z’n
allen modern zullen (moeten) worden (Latour 1993, 2004). De Franse weten-
schapsantropoloog stelt voor om een essentiële premisse op te geven waarop het
cognitieve huishouden van de westerse mens al eeuwen rust, namelijk de sinds
Descartes en de Britse empiristen alomtegenwoordige aanname dat de mens zich
kan losdenken van de natuur. Zonder de fenomenale vruchten van de weten-
schap te willen miskennen ontmaskert Latour de mentale scheiding tussen
natuur en cultuur als een illusie die de moderne mens heeft uitgebuit om een
beslissend verschil te installeren met een ‘premoderne’ andere. Precies om die
illusie in stand te houden, is de moderne mens verplicht om ambivalenties te
bestrijden en zijn categorieën zuiver te houden (Latour 1993: 104; voor een inte-
ressante discussie van Latour in het licht van taalpolitiek en -ideologieën: Bau-
man & Briggs 2003: 4 e.v.). Dit zuiverheidsverlangen is tot mislukken gedoemd,
precies omdat onzuiverheid pas denkbaar wordt mét en door dit verlangen (Ach-
terhuis 1998: 362).

Verfrissend aan Latours denken is dat het opgeven van een moderne identiteit
niet hoeft te betekenen dat we de erfenis van Verlichting en wetenschap maar op
de mestvaalt van de geschiedenis moeten kieperen. De eenkennige demonisering
van maakbaarheidsidealen en de verwerping van ieder utopisch denken leiden
naar een impasse. Als de maatschappij helemaal niet maakbaar is, dan kan ze
immers alleen maar het resultaat zijn van een natuurproces, het toeval of een
goddelijk wezen; politiek handelen is dan hoe dan ook zinloos. Wel is wie de
premisse van Latour wil aanvaarden verplicht om ervan uit te gaan dat we met
zijn allen leven in het hier en nu. De systematische ontkenning van gelijktijdig-
heid, die pre- en halfmoderne anderen creëert en opvattingen over ‘mentaliteits-
historische retardatie’ en andere ‘achterlijkheden’ geloofwaardigheid bezorgt, zou
onder die voorwaarde niet langer denkbaar mogen zijn.

Natuurlijk moet er nog altijd volop ruimte blijven voor cultuurkritiek en
debat. Jawel, zéker in Vlaanderen. In de strijd tegen vormen van benepenheid en
kortzichtigheid kunnen topoi als ‘achterstand’ en ‘barbaarsheid’ beslist nog een
aansporend effect hebben. De laatste decennia heeft het tal van intellectuelen die
in Vlaanderen de toon aangaven, evenwel aan de hoffelijke scherpzinnigheid van
Johan Huizinga ontbroken. De meningen over het Verkavelingsvlaams in het bij-
zonder hebben vaker blijk gegeven van een systematische minachting voor een
zogenaamd ‘kleinburgerlijke’ middenklasse dan van een oprecht geloof in eman-
cipatie. Als medeburgers met hun eigen ervaringen, smaak en verzuchtingen ver-
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dienen zogenaamde fermettevlamingen en VTM-kijkers in ieder geval meer res-
pect dan een bepaalde intellectuele elite ze wil gunnen. Opiniemakers die zich
blijven bedienen van het retorische trucje dat de tussentaal sprekende Vlaming
het heden ontzegt, door hem weg te zetten als bekrompen, dom en lui, zullen er
nog wel enige tijd in slagen zich een veilige voorsprong toe te eigenen als
beschaafde wereldburger. Ze ontvluchten echter ook het debat en weigeren de
inwoners van Vlaanderen wat ze vandaag meer dan ooit nodig hebben: luisterbe-
reidheid.
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NOTEN

1 Zo vindt de N-VA dat �“iedereen zich van de standaardtaal moet kunnen bedie-
nen�” en dat het onderwijs en de media de taak hebben om �“tussentaal�” terug te
dringen (N-VA 2001). De SP.A denkt op het eerste oog precies hetzelfde. In haar
verkiezingsprogramma van 2009 beloofde de partij via �“het onderwijs en de
openbare omroep�” te voorkomen dat �“het Nederlands in Vlaanderen�” tot �“een
tussentaal�” zou degraderen (SP.A 2009). De talennota die de socialistische minis-
ter van Onderwijs Pascal Smet in de zomer van 2011 voorstelde, volgt deze eerder
uitgezette lijnen (zie Absillis, Jaspers & Van Hoof in dit boek). Bij een partij als de
N-VA wordt die sociale emancipatie weliswaar nadrukkelijker in verband ge-
bracht met een nationale emancipatie, maar de streefdoelen blijven gelijk. Zo be-
keken valt het programma van SP.A zelfs met dat van Vlaams Belang te vergelij-
ken. Ook extreemrechts wil in Vlaanderen het Algemeen Nederlands �“stevig�”
verankeren �“als onderwijstaal�” (http://www.vlaamsbelang.be/21/8). Alleen de ex-
treemlinkse Partij Van De Arbeid blijkt weinig te reflecteren op dit thema. Dat
sluit evenwel niet uit dat ze taal een uniform zou willen aantrekken. Ludo Mar-
tens, de in 2011 overleden oprichter van de partij, leerde niet toevallig de stiel als
militant van de ABN-kernen.

2 Vander Taelen, L. 2008. �“De Brugse Metten van Pol Van Den Driessche�’, in: De

Morgen, 9 januari 2008.
3 Van Den Driessche, P. 2008. �“Nee, Luckas, dit is geen flamingante zelfbevredi-

ging�”, in: De Morgen, 10 januari 2008.
4 Onderzoek van de Nederlandse Taalunie uit 2008 wees uit dat in Vlaanderen een

groot draagvlak bestaat voor taaldirigisme. Bijna tachtig procent van de Vlamin-
gen gaf toen te kennen van zijn overheid een sturende rol in het taalgebruik te
verlangen (Sels, G. 2008. �“Overheid moet zich meer bemoeien met taalgebruik�”,
in: De Standaard, 26 november 2008).
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5 Intussen worden sommige van de gewetensbezwaren die de moderne westerse
man in de jaren 1960 door jongeren en linkse intellectuelen werd aangepraat, al-
weer weggewuifd als te cultuurrelativistisch. Zo eiste Jan Stroop in 2000 de reha-
bilitatie van de naam en het concept Algemeen Beschaafd Nederlands. De jaren
1960 heten bij hem lakoniek �“de periode waarin iedereen gelijk werd verklaard en
dus �‘beschaafd�’ was�” (Stroop 2000: 272).

6 Recent onderzoek wijst bovendien uit dat het zogenaamde �‘verval�’ van de Neder-
landse taal in de Zuidelijke Nederlanden ten tijde van het Spaanse en Oostenrijk-
se bewind, moet worden gerelativeerd. Vlaanderen verzeilde in de 18de en de 19de

eeuw niet in normatieve chaos; er heerste een al met al grote eensgezindheid inza-
ke taalkundige voorschriften. Zo gek veel verschilden deze voorschriften trou-
wens niet van de Noord-Nederlandse. De mythe van het taalverval blijkt in de
vroege 19de eeuw bedacht te zijn door Jan Frans Willems. Hij minimaliseerde in
1819 het standaardiseringsniveau van de volkstaal in de Zuidelijke Nederlanden
precies om het vooruitzicht op een �‘Grootnederlandse�’ standaard noodzakelijker
en aantrekkelijker te maken (Vosters, Rutten & Van der Wal 2010). Onbedoeld
speelde Willems zo de Franstalige publieke opinie in de Zuidelijke Nederlanden
in de kaart. In Sur la langue nationale (1815) had de gewezen advocaat Pierre Bara-
fin bijvoorbeeld betoogd dat in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden het
Frans als enige taal geschikt was voor de publieke ruimte omdat Vlamingen en
Hollanders elkaar toch niet begrepen (Vosters & Rutten 2011).

7 Vijf jaar eerder al had de jury van de Vijfjaarlijkse prijs voor Nederlandse letter-
kunde eveneens �“op grond der moderne taalwetten�” poëzie van Leonard De Bo
en proza van Adolf Duclos terzijde geschoven (Stynen 2006: 331-332).

8 Meert lag in 1895 aan de basis van het Algemeen Nederlandsch Verbond en
stichtte in 1896 het tijdschrift Neerlandia. Willem De Vreese maakte in de jaren
1890 een blitzcarrière: in 1891 promoveerde hij op een proefschrift over Jan van
Boendaele tot doctor, nadien werkte hij vier jaar in Leiden onder supervisie van
Matthias de Vries aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal en in 1896 werd hij
als hoogleraar in Gent aangesteld.

9 Van Onkruid onder de tarwe werd in 1899 alleen het eerste deel gepubliceerd. On-
der impuls van Desiré Claes, die in de Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke

Vlaamsche Academie meer dan honderddertig bladzijden lang �“de onkruidkunde�”
van Hippoliet Meert in twijfel trok en behalve op enkele fouten ook wees op het
feit dat Meert al in 1897 een flink deel van zijn studiewerk had gepubliceerd on-
der de titel Distels: Proeve van taalzuivering (Meert 1897; vgl. Claes 1899), zouden
de twee geplande vervolgdelen niet verschijnen. Constant H. Peeters, de auteur
van het vanaf het eind van de jaren 1920 in afleveringen verschijnende Woorden-

boek van belgicismen en een voor kranten en radio actieve taaladviseur, zou in 1941,
zeventien jaar na Meerts overlijden, de drie delen weer samenbrengen, redigeren
en in Turnhout bij Brepols laten verschijnen onder de titel Onkruid onder de tarwe

(Peeters 1941).
10 Het juryrapport kan worden geraadpleegd op http://www.ministeranciaux.be/

10852_print_nl.html.
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11 Zo merkte Kas Deprez in 1989 op dat de uit Nederland ingevoerde standaardtaal
in Vlaanderen behalve het Frans ook de dialecten moest �“verdringen�” (Deprez
1989: 795). De opvatting dat �‘Fransdolheid�’ met alle geweld moest worden bestre-
den valt gemakkelijk in duizendvoud te documenteren, maar van openlijke dialec-
taversie blijkt in het 19de en vroeg 20ste-eeuwse Vlaanderen weinig sprake te zijn
geweest. Wel is het denkbaar dat deze aversie werd afgezwakt uit strategische
overwegingen. Misschien oordeelde men dat de promotie van het Algemeen Ne-
derlands niet gebaat zou zijn bij een al te strenge afkeuring van de streektaal waar-
mee het volk zich per slot van rekening identificeerde. Ook na de Tweede Wereld-
oorlog bleef men �“een harmonieuze co-existentie van dialect en standaardtaal�”
nastreven, maar in het heetst van de ABN-acties, in de jaren 1950 en 1960, was er
daarnaast wel sprake van een dialectvijandig vertoog, dat dialectsprekers voort-
durend verbond met luiheid, onbeschaafdheid, stunteligheid, ongemanierdheid
en algehele achterlijkheid (Van Hoof & Jaspers 2012; Van Hoof 2012).

12 Vergelijk nog de Nederlandsche spraakkunst (1906) van de Gentse hoogleraar Jozef-
Frederik Vercoullie: �“Hier [in Vlaanderen] wordt maar al te vaak eene taal sui ge-
neris geschreven, welke noch het dialect van den schrijver is, noch de thans leven-
de Nederlandsche taal, maar een compromis tusschen beide met archaïsmen en
gallicismen, en er uitziet als Nederlandsch van een ouder periode met fouten in.�”
(Vercoullie 1906: v)

13 Dat heeft wellicht te maken met het feit dat men pas in de tweede helft van de
negentiende eeuw grondig over uitspraakregels ging nadenken. Ook in Neder-
land was een ABN-uitspraaknorm destijds een nieuw aandachtspunt (zie Absillis,
Jaspers & Van Hoof in dit boek).

14 Raspoet, E. 2007. �“AN: Algemeen Nederlands na Karel Hemmerechts�”, in: De

Morgen, 20 oktober 2007.
15 In een opstel van latere datum zou van Istendael over de �“verkavelde Vlaming�”

noteren: �“Zijn grootste zwierigheid is die van de schommel in de tuin, zijn hori-
zon ligt wel zes meter ver, dat is de wettelijk voorgeschreven afstand tussen het
raam van zijn met elektronische gemakken uitgeruste keuken en de dubbele gara-
ge van de buren�” (van Istendael 2001: 58).

16 Van Istendaels visie is de voorbije decennia vaak geparafraseerd. Met name de
drieledige waardering (standaardtaal: goed want beschaafd, tussentaal: slecht
want halfslachtig, dialect: goed want authentiek) domineert de opvattingen van
andere opiniemakers. Zo schreef Mia Doornaert in 2009 in De Standaard dat dia-
lecten �“in tegenstelling tot de tussentaal, authentiek [zijn] en verdienen behouden
te worden�” (zie Doornaert, M. 2009. �“Taalarmoede is kansarmoede�”, in: De Stan-

daard, 9 november 2009). Enkele jaren eerder betoogde Marc Reynebeau in dezelf-
de krant: �“Als erfgoed is het dialect drager van authenticiteit en geschiedenis [�…]
[T]ussentaal [�…] bestaat in tal van varianten omdat de dialecten er een grote in-
vloed op uitoefenen. [Maar] [d]e[ze] regionale invloeden weerspiegelen niet [�…]
een positieve waardering van het dialect, wel de slordigheid en het onvermogen
in het taalgebruik�” (Reynebeau, M. 2006. �“De Vlamingen begrijpen elkaar nog al-
tijd niet�”, in: De Standaard, 10 juni 2006).

manke.usurpator.book  Page 95  Tuesday, August 14, 2012  9:58 AM



KEVIN ABSILLIS

96

17 Van Istendael in Het Belgisch labyrint: �“Ik schaam me dood als ik de kreet hoor die
de Vlamingen bedacht hebben voor hun regering: �‘Wat we zelf doen, doen we be-
ter.�’ Dat is zo hemeltergend dom, zo griezelig opgeblazen. Ik vraag me af welk
geatrofieerd brein in de omgeving van de minister dat zinnetje bedacht heeft�”
(1989: 253).

18 Deze zienswijze blijft populair. Recent kroonde Geert van Istendael de stichting
van de VTM in 1989 samen met de Val van Antwerpen in 1585 en de Belgische
omwenteling in 1830 tot rampzaligste gebeurtenis in de laaglandse geschiedenis
(Knack, 7 maart 2007). Benno Barnard aarzelde niet om zijn wapenbroeder voor
het volle pond gelijk te geven (Knack, 15 oktober 2008): �“VTM is de doodsteek
voor het beschaafde Nederlands; die louter op winstbejag gestoelde onderneming
heeft de Vlaamse volksmens van ieder contact met het noorden beroofd, hem op-
gesloten in zijn parochiale benepenheid en hem gestijfd in de gedachte dat wat hij
zelf spreekt ook in de grote wereld een geschikte vorm van emancipatie ge-
smoord in een drab van domheid en wantaal.�” Overigens speelde in het prille be-
gin van de VTM-hetze de nodige argwaan tegen de vrijmaking (�“neoliberalise-
ring�”) van de televisiemarkt mee. Die argwaan lijkt geleidelijk aan te zijn
weggedeemsterd en verklaart zeker niet de precieze woorden en kreten waarmee
gestreden werd. Kritiek op de VTM was in ieder geval veel vaker een geste van
distinctie dan een economisch-ideologisch geïnspireerd argument. Die geste was
voorts niet het voorrecht van geestesaristocraten als van Istendael en Deleu, maar
behoorde ook tot de common practice van de hippe jongeren die in de jaren 1990
hun mentale horizon door Studio Brussel en Humo lieten bepalen.

19 De opvatting dat de gemiddelde Vlaming met een neiging tot navelstaarderij en
xenofobie wordt geboren, gaat lang aan de doorbraak van het Vlaams Blok (later
Belang) vooraf. Zo verkondigde Jozef Deleu in 1980 in het populaire �‘almanak�’
Snoecks dat de �“culturele integratie met Nederland�” nog altijd �“hard nodig�” was
om �“ons�” te bevrijden �“uit ons provincialisme en onze ingebakken intolerantie�”
(Deleu 1980: 139; vgl. Absillis 2009: 543). De term �‘dramademocratie�’ werd in 2002
populair na de publicatie van een gelijknamige studie van de aan de Vrije Univer-
siteit Brussel verbonden socioloog Mark Elchardus.

20 Zie Verhofstadt, G. �“Er is iets aan het rotten in Frankrijk�”, in: De Standaard, 12 fe-
bruari 2010. En zie Verhofstadt, G. �“Europa zal postnationaal zijn of niet zijn�”, in:
De Standaard, 24 februari 2010.

21 De traditie van taalpurificatie is nog een flink pak ouder dan het denken van Ba-
con en Descartes. In de eerste helft van de 16de eeuw hielden geleerden zich bezig
met de zuivering van het Neolatijn. En in de humanistische kringen rond toon-
aangevende drukkerijen zoals die van Henri Estienne werden ook de volkstalen
halverwege de zestiende eeuw al onder handen genomen (zie hierover Burke
2003: 146-150).

22 De Wever, B. �“Identiteit in tijden van expeditie Robinson�”, in: De Standaard, 2
maart 2010.

23 De titel was een allusie op een gelijknamig werk van Johannes van Vloten over
Multatuli uit 1875 (Meert 1941: 3).
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24 Zonder verdere contextualisering zou het gechargeerd zijn om op de retorische
overeenkomsten te wijzen tussen pakweg het nationaalsocialistische vertoog over
een �‘eindoplossing�’ en het vertoog van Vlaamse taaltuiniers. Die bedenking
maakt de lectuur van Zygmunt Baumans Modernity and Ambivalence, waarin on-
der meer de onkruidmetaforen in het nationaal-socialistische discours worden
onderzocht (1991: 27 e.v.), evenwel niet minder verontrustend.
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