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De ene taalpolitiek is de andere niet 

 

Wat heeft de Belgische taalpolitiek te maken met de taalpolitiek van het Nederlands in Vlaanderen? 

'Taalpolitiek' heeft in onze Vlaamse context immers twee betekenissen. Aan de ene kant staat de 

sociolinguïstische vraag welk Nederlands we in Vlaanderen hanteren, aan de andere kant de 

taalsociologische vraag hoe de sprekers van het Nederlands een plaats innemen in de Belgische 

nationale staatshuishouding.  

 In het eerste perspectief vraag ik mij af: hoe spreek ik dat woord ‘nationale’ uit? Als 

nasjonale of natsieonale of nasjonnale? In het tweede perspectief vraag ik mij af: waarom zijn er 

horecazaken in onze nationale luchthaven waar ik niet in het Nederlands geholpen kan worden –  

ongeacht of dat de nasjonale, natsieonale of de nasjonnale variëteit is? 

 Nu hebben neerlandici in Vlaanderen de neiging om zich vooral met dat eerste perspectief 

bezig te houden, en de bezorgde oproep die deze Academie  in 2011 gelanceerd heeft ten gunste 

van het Standaardnederlands in Vlaanderen, past in die traditie: het geformuleerde standpunt betreft 

de taalinterne taalpolitiek (het eerste perspectief), maar verwijst nergens naar de externe taalpolitiek 

(het tweede perspectief).
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 Dat is m.i. een onterechte beperking: ik wil in deze bijdrage betogen dat de situatie van het 

Nederlands in Vlaanderen anno 2013 niet in haar volledigheid te begrijpen is wanneer we de 

extern-taalpolitieke omgevingsfactoren van het intern-taalpolitieke debat over het hoofd zien. 

 Voor de aanvang van de standaardisering van het Nederlands in Vlaanderen is de 

verwevenheid van beide perspectieven alvast niet betwist. De discussie die in de tweede helft van 

de negentiende eeuw gevoerd wordt over de norm voor het Nederlands in Vlaanderen, is een 

onderdeel van de Vlaamse Beweging: politieker kan taalpolitiek niet zijn. Deze initiële 

verwevenheid van beide perspectieven is zo weinig verrassend dat we er nauwelijks bij stilstaan, 

maar dat maakt de vraag des te pregnanter: hoe beïnvloedt de extern-taalpolitieke context de aard 
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van de intern-taalpolitieke normdiscusie? Om daar dieper op in te kunnen gaan, moet ik nu eerst het 

analytische apparaat voorstellen dat conceptuele ruggengraat verleent aan mijn verhaal.  

 

 

Rationele communicatie versus romantische expressie 

 

Essentieel in het nadenken over taal is het gegeven dat we met twee conflicterende basismodellen 

tegen taal en taalvariatie aankijken. (Ik heb deze analyse elders
2
 met meer details voorgesteld; ik 

verontschuldig me voor zekere simplismen die in een tekst van deze omvang onvermijdelijk zijn.)  

 Het eerste model is een rationalistisch model, waarin we taal zien als een communicatief 

instrument: taal dient de onderlinge uitwisseling van ideeën. Het tweede model is een romantisch 

model, waarin we taal zien als expressie: taal dient de uitdrukking van een identiteit. In 

verschillende opzichten staan beide modellen op gespannen voet met elkaar; ik noem vier 

voorbeelden.  

 Ten eerste, taalvariatie wordt vanuit een rationalistisch model gewantrouwd, omdat het de 

efficiënte communicatie in de weg zou kunnen staan. In een romantisch perspectief is taalvariatie 

daarentegen een heilzame uitdrukking van een rijkdom aan identiteiten.  

 Het rationalistische beeld van taal heeft dan ook, ten tweede, een universalistische tendens: 

het ontwerp van een neutrale, dat wil zeggen identiteitsvrije, wereldtaal als het Esperanto is een bij 

uitstek rationalistisch project. De romantische visie is dan weer individualiserend veeleer dan 

universaliserend: is immers de individuele identiteit niet de hoogste vorm van identiteitsbeleving?  

 Ten derde hebben beide modellen uiteenlopende consequenties voor het onderwijs, en voor 

taalpolitiek in het algemeen. Het rationalistische model insisteert op de emanciperende 

toegankelijkheid van de gemeenschappelijke taal voor alle leden van de communicatieve 

gemeenschap: burgerschap impliceert participatie, participatie impliceert communicatie, en 

communicatie impliceert beheersing van het gemeenschappelijke communicatieve instrument. Dat  

wordt gerealiseerd via onderwijs in de standaardtaal – waarbij standaardtaligheid doel en niet 

voorwaarde is. Het romantische model ziet in die opvoeding tot standaardtaligheid echter juist een 

discriminatie van de niet- standaardtalige identiteit. 

 Ten slotte wordt het causale verband tussen taal en identiteit in beide modellen radicaal 

anders geconstrueerd. In de romantische benadering bepaalt de identiteit de taal: doordat men 
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genealogisch tot een zekere groep behoort, spreekt men ook de taal van die groep. In de 

rationalistische visie bepaalt de taal (mee) de identiteit: men treedt toe tot een bepaalde 

gemeenschap door de taal van die gemeenschap over te nemen. In het romantische beeld is 

identiteit oorzaak van taal, in het rationalistische beeld is het – eventueel – gevolg. 

 Ik zou nog veel meer over beide modellen kunnen vertellen, maar ik wil me hier 

concentreren op de vraag of de spanningen tussen beide modellen overbrugbaar zijn.  

 

 

Een nationalistische visie op taal 

 

Welnu, een nationalistische visie op taal biedt in theorie een synthese van de dialectische 

tegenpolen. Nationalistische ideologieën van het negentiende-eeuwse type kunnen 

standaardtaligheid op een dubbele manier duiden: enerzijds als drager van een gemeenschappelijke, 

authentieke identiteit, anderzijds als nuttig en noodzakelijk instrument van democratische 

organisatie in de politieke gemeenschap. Ongetwijfeld zal in een volksnationalistische context 

eerder het identiteitsaspect beklemtoond worden, en in een staatsnationalistische eerder het 

functionele aspect, maar in de huis-, tuin- en keukenvariëteit van een nationalistische beweging – 

zoals de Vlaamse – gaan beide aspecten in principe samen. 

 Dat blijkt bijvoorbeeld hieruit dat beide modellen in een nationalistische context 

convergeren in de rol die ze toekennen aan de codificatie van de gemeenschappelijke standaard. 

Voor een rationalistische visie is een goede beschrijving een leerbaarheids- en 

toegankelijkheidsvoorwaarde, en als zodanig een verzekering voor het democratisch participerende 

gehalte van de zich vormende gemeenschap. Voor een romantische visie is codificatie een vorm 

van archivering van de identiteit, en als zodanig een dam tegen identiteitsverlies door 

verontreiniging: de zuiverheid van de eigen identiteit moet immers gevrijwaard worden, en dat 

neemt desgevallend de vorm aan van linguïstisch purisme. 

 

De standaardisering van Vlaanderen past natuurlijk in dat nationalistische plaatje: het gebruik van 

het Nederlands als cultuurtaal bevestigt een collectieve identiteit en geeft aan dat collectief een 

immateriële infrastructuur, bijvoorbeeld in de vorm van een systeem voor hoger onderwijs in de 

moedertaal. Typerend daarbij is ook een tendens tot purisme in de normkeuzes, en een uitgesproken 

preoccupatie met de codificatie van de taalstandaard.  

 Met deze nationalistische achtergrond hebben we de aanvang van het 

standaardiseringsproces in Vlaanderen nog niet afdoende gekarakteriseerd. De aanwezigheid van 



het Frans is immers een tweede grondleggend kenmerk van de houding ten overstaan van taal die 

vanaf de negentiende eeuw in Vlaanderen tot ontwikkeling kwam. De cultuurtalige legitimiteit die 

de Nederlandstalige taalgemeenschap in België wou verwerven, plaatste het Nederlands in een 

impliciete concurrentie met het Frans – een prestigestrijd die gezien de internationale dominantie 

van het Frans nauwelijks te winnen was, maar die in ieder geval wel bepaalde eisen oplegde aan de 

talige normkeuzes die Vlaanderen zou maken.  

 Met name de keuze voor het bestaande Nederlandse Nederlands als norm voor het 

Nederlands in Vlaanderen is mijns inziens moeilijk te verklaren zonder de dreigende schaduw van 

het internationale Frans. Zeker, efficiëntieoverwegingen speelden een rol, en er zal ook een gevoel 

van identiteit, gebaseerd op de historische verbondenheid van de Lage Landen (en allicht ook het 

intermezzo van 1815 tot 1830), meegespeeld hebben, maar door dat alles heen voelt men de druk 

om ook voor het Nederlands in Vlaanderen, via Nederland, een internationale status te claimen. Bij 

elkaar genomen impliceert dit dat de fundamentele intern-taalpolitieke keuze, de normkeuze, die 

Vlaanderen in de negentiende eeuw gemaakt heeft, een extern-taalpolitieke grondslag had, zowel in 

haar impliciete concurrentie met het Frans, als in haar nationalistische achtergrond.  

 

 

Van nationalisme naar postnationalisme 

 

Laten we nu een sprong maken en proberen om de huidige situatie, de situatie anno 2013, vanuit 

een langetermijnperspectief te kenschetsen. We zien dan op de wezenlijke punten – de normkeuze, 

de positie van het Frans, en de nationalistische achtergrond – een ingrijpende kanteling: het 

Nederlandse Nederlands is niet langer het normatieve referentiepunt voor het Nederlands in 

Vlaanderen, het Frans heeft zijn internationaal dominante positie verloren, en de nationalistische 

context speelt geen rol meer. (Hoezo, 'de nationalistische context speelt geen rol meer'? Beleven we 

niet net een nieuwe bloeitijd van het nationalisme? Neen, en ik zal u uitleggen waarom.)  

 Om te beginnen, wat weten we over het Nederlands in Vlaanderen en zijn relatie tot het 

Nederlandse Nederlands? Ik baseer me in wat volgt op het empirisch goed onderbouwde onderzoek 

dat in de voorbije 10-15 jaar verricht is naar het Nederlands in Vlaanderen, en waaraan ik zelf met 

mijn medewerkers  in aanzienlijke mate heb bijgedragen
3
. Ik houd deze beschrijving opzettelijk 

kort, als een milde vorm van provocatie. Dit type van overzicht is immers wat men, vanuit een 
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traditioneel perspectief op de Vlaamse taalpolitiek, zou kunnen verwachten op basis van de titel 

van mijn verhaal. Maar zoals ik al aangaf, ik meen dat we het net wijder moeten uitwerpen.  

 Vanuit zo'n wijder perspectief zien we dan om te beginnen dat het Standaardnederlands in 

Vlaanderen niet identiek geworden is met het Nederlandse Nederlands, en dat laatste is niet het 

vanzelfsprekende normatieve referentiepunt dat het volgens de oorspronkelijke taalpolitieke 

bedoelingen had moeten worden. Ik geef u drie vaststellingen ter staving van deze conclusie.  

 

Eerste vaststelling. In het hoogste register divergeren Nederlands Nederlands en Belgisch 

Nederlands: een initiële convergentie in het midden en het derde kwart van de vorige eeuw heeft 

plaatsgemaakt voor een situatie waarin de ontwikkelingen in het Nederlandse Nederlands niet 

gevolgd worden aan Belgische kant - een verschijnsel dat het duidelijkst is op het gebied van de 

uitspraak.  

 

Tweede vaststelling. Stratigrafisch gesproken heeft het Nederlands in Vlaanderen niet langer een 

diglossische structuur: tussen het hoogste register en de locale dialecten heeft zich een 

tussenstructuur van meer of minder informele, meer of minder regionaal gedifferentieerde vormen 

van taalgebruik ontwikkeld, die we gemakkelijkheidshalve 'tussentaal' noemen. Typisch voor de 

verschillen tussen beide nationale variëteiten van het Nederlands is de positie van het informele 

taalgebruik in die continua: de tussentaal staat verder van het hoogste register af dan de 

vergelijkbare registers in Nederland, en kent een ruimere verspreiding.  

 

Derde vaststelling. Meting van taalattitudes met de methodes van de sociale psychologie (voor wie 

niet weet wat empirisch taalonderzoek is: dat is dus wat anders dan het registreren van expliciete 

meningen) laat zien dat de norm voor het Nederlands in Vlaanderen niet het Nederlandse 

Nederlandse is, maar de eigen variant van het Standaardnederlands. Dat is, voor de duidelijkheid, 

niet de tussentaal. Het tussentaalregister wordt geassocieerd met gezelligheid en ontspanning, maar 

voor ernst, degelijkheid, informativiteit en invloed moet men bij het Journaalnederlands zijn.  

 

Waarom het Nederlandse Nederlands en het Belgische Nederlands niet volgens plan geconvergeerd 

zijn, is eenvoudig te verklaren als een zwakte van dat plan zelf, wanneer we tenminste bereid zijn 

de nationalistische achtergrond daarvan au sérieux te nemen. Romantisch gesproken is de 

gemeenschappelijke identiteit van Nederlanders en Vlamingen te zwak om een perfect 

gemeenschappelijke taal te ondersteunen. En rationalistisch gesproken is de mate van onderlinge 

communicatie te gering om een sterke functionele eenheid te creëren. (Een andere en bijzonder  



intrigerende vraag betreft de verklaring van de karakteristieke positie van de tussentaal, maar het 

ontbreekt me helaas aan ruimte voor een uitweiding daaromtrent.)  

 Is deze niet-convergentie (die overigens al vaker vastgesteld is; ik claim in deze geen 

originaliteit) problematisch? Ik meen van niet. Dat zou wel het geval zijn wanneer het Nederlands 

internationaal gezien te klein zou zijn om een pluricentrische taal te zijn, maar dat lijkt mij tot nader 

order niet zo te zijn.  

 Kijken we nu vervolgens naar het tweede facet van de initiële situatie. Het Frans is zijn 

vanzelfsprekende internationale prestige kwijtgeraakt aan het Engels, maar zonder dat het Engels in 

de Vlaamse taalattitudes de positie van het Frans overnam. Vlaanderen heeft de dominante positie 

van het Engels immers met minder terughoudendheid geaccepteerd dan de vroegere houding ten 

overstaan van  Frans misschien zou suggereren. De mengeling van defensiviteit en bewondering die 

gold ten aanzien van het Frans is niet overgedragen op het Engels: voor de Vlaamse jongeren van 

vandaag vormt het Engels een natuurlijk portaal op de wereld buiten Vlaanderen, een portaal 

waarvan men intensief en ongecomplexeerd gebruik maakt.  

 Men kan dat vanuit een intern-politiek perspectief goed daaraan zien, dat het klassieke 

purisme waarmee het Nederlands in Vlaanderen zich afzette tegen het Frans, in veel mindere mate 

geldt ten aanzien van het Engels. Maar men ziet het ook vanuit een extern-taalpolitiek perspectief. 

De verhouding ten overstaan van de internationale anglofonie is immers een kenmerkend cultureel 

verschil tussen Nederlandstalig en Franstalig België. Terwijl Franstalig België zich in kijk- en 

luistergedrag nog overwegend richt op de internationale francofonie, is Vlaanderen in zijn 

mediagedrag al veel langer en veel diepgaander georiënteerd op de globale, verengelste wereld. 

Cultureel gezien is het verhevigde streven naar autonomie van Vlaanderen dat we nu meemaken 

dan ook niet een terugplooien op zichzelf maar veeleer een bevestiging van een gewijzigde 

internationale oriëntatie: Vlaanderen heeft het Frans als internationale horizon ingeruild voor het 

Engels, en heeft dus ook minder interesse voor België als belichaming van een ongemakkelijke 

maar niettemin geprivilegieerde relatie met het Frans.  

 Dit brengt mij vanzelf bij het derde en vermoedelijk belangrijkste facet. Het nationalisme 

raakt zijn status als legitimerende ideologie voor taalpolitiek stilaan kwijt, en in dat opzicht leven 

we dus wel degelijk in een tijdperk dat overwegend post-nationalistisch is. Dit lijkt een verrassende 

uitspraak, maar wat er veranderd is, is misschien het makkelijkst in te zien wanneer we het 

romantische perspectief innemen, dat wil zeggen het perspectief waarbij taal als uitdrukking van 

identiteit gezien wordt.  

 Typerend voor de laat-twintigste-eeuwse en vroeg-eenentwintigste-eeuwse westerse 

culturen is dan dat we ons zelfbeeld niet meer ophangen aan een dominante identiteit, maar dat we 



naargelang de omstandigheden verschillende identiteiten kunnen realiseren. We zijn niet uitsluitend 

of in de eerste plaats Vlaming, maar we zijn Bruggeling, Vlaming, Europeaan, maar tegelijkertijd 

ook amateurfotografe, ontdoopt katholiek en kledingverkoper, en ieder van die identiteiten of rollen 

kan ons taalgebruik beïnvloeden. Dit is natuurlijk niets anders dan wat we de postmoderniteit 

noemen. Als we accepteren dat die postmoderne conditie bestaat, dan moeten we ook zien dat de 

gewijzigde mentaliteit zorgt voor een nieuwe synthese van de romantische en de rationalistische 

visie op taal. Meertaligheid is dan het sleutelwoord: met ieder van de talen of taalregisters die we 

beheersen, geven we gestalte aan een andere rol die we als een van onze wisselende identiteiten 

kunnen aannemen, maar evengoed zijn verschillende talen of registers functioneel geassocieerd met 

verschillende rollen. De voortvarendheid waarmee Vlaanderen zich het internationale Engels heeft 

eigen gemaakt, is dan een typerend voorbeeld van het onproblematische, 'normale' karakter van die 

meertaligheid.  

 

 

Naschokken: postmodernisme versus identiteitsdenken 

 

Helemaal onproblematisch is ook de postmoderne synthese echter niet. Ik kan dat laten zien aan de 

hand van twee taalpolitieke consequenties van de post-nationalistische verschuiving. In beide 

gevallen ontstaan problemen wanneer een postmoderne, hoofdzakelijk functioneel en rationalistisch 

gemotiveerde meertaligheid in conflict raakt met een oudere romantisch geïnspireerde vorm van 

identiteitsdenken. Ik besteed daar expliciet aandacht aan, omdat dit type van conflict mijns inziens 

evenzeer typerend is voor de huidige situatie als de postnationalistische verschuiving op zich. 

 Mijn eerste voorbeeld van conflictstof is gesitueerd binnen het taalinterne taalpolitieke 

perspectief. Standaardtaligheid wordt in een postmodern model gezien als onderdeel van een 

ruimer communicatief repertoire, en wordt vandaaruit functioneel gemotiveerd. Wanneer ik van 

mijn studenten verwacht dat ze een register hoger dan de tussentaal beheersen, dan hoeft dat hun 

gebruik van tussentaal en dialect niet uit te sluiten, maar dan betekent het wel dat ze in bepaalde 

rollen boven die lagere registers moeten kunnen uitstijgen tot het niveau van de standaardtaal.  

 Problemen ontstaan dan wanneer het pleidooi voor een dergelijke postmoderne 

meertaligheid botst op een standpunt van het type 'Ik spreek tussentaal omdat ik zo ben. Tussentaal 

is mijn authentieke taal, en daar stap ik niet van af'. Zo'n standpunt is, als uitdrukking van een 

romantisch identiteitsdenken, weliswaar niet-traditioneel omdat het een lagere identiteit 

privilegieert, maar het is zéér traditioneel voor zover het één identiteit dominant en onveranderlijk 



verklaart, ten nadele van een flexibele meertaligheid. Met andere woorden, hier botst een oudere 

vorm van identiteitsdenken met een postmoderne logica.  

 Mijn tweede voorbeeld van hetzelfde conflict betreft het andere type van taalpolitiek. Een 

kenmerkend verschil tussen een postmoderne situatie en het traditionele nationalisme is de 

loskoppeling van identiteit en territorium. In een nationalistisch model is zowel de identiteit als de 

staatkundige organisatie aan een gebied gebonden. In een globaliserende wereld met toenemende 

migratiestromen zijn identiteiten echter niet langer geografisch stabiel: bestaande gemeenschappen 

ontvangen in toenemende mate leden met een initieel andere linguïstische identiteit. Daarmee 

verschuift binnen de communicatieve gemeenschap de klemtoon naar een functionele en 

rationalistische visie op taal: de gemeenschappelijke taal wordt in de eerste plaats 

communicatiemiddel, semiotische ontmoetingsruimte, causaal instrument van integratie en opname 

in de gemeenschap, en verzwakt zijn functie als uitdrukking van een vooraf gegeven of 

veronderstelde collectieve identiteit. Conflicten ontstaan dan, precies zoals daarnet, wanneer een 

romantisch identiteitsdenken dat de onaantastbaarheid van het eigen taalgebruik vooropstelt, in 

conflict komt met de verwachting van participatie door meertaligheid. 

 Dit is natuurlijk een kwestie met een onmiddellijke politieke relevantie. Wat zich rond 

Brussel afspeelt, kunnen we vanuit dit perspectief zien als een conflict tussen een traditioneel 

linguïstisch identiteitsdenken ('Ik spreek Frans omdat ik zo ben. Frans is mijn authentieke taal, en 

daar stap ik niet van af'), en de postmoderne claim van de Vlaamse gemeenschap dat het 

Nederlands het communicatiemiddel is voor wie publiek en administratief participeert in de polis 

Vlaanderen ongeacht het linguïstische repertoire waarover de persoon verder beschikt. De 

verwachting van de Vlaamse overheid is niet dat nieuwkomers (of ze nu uit de rest van België of 

uit de rest van de wereld komen) authentieke Vlamingen zouden worden, maar wel dat ze zich, 

zonder hun identiteit op te geven, een functionele meertaligheid verwerven die past bij een 

postnationalistische gemeenschap. Hieruit volgt vanzelfsprekend ook dat het misleidend is om die 

laatste verwachting als nationalisme te bestempelen.  

 

 

Samengevat 

 

De oorspronkelijke legitimerende context van de standaardisering van Vlaanderen is radicaal 

gewijzigd. Het Standaardnederlands in Vlaanderen groeide in een nationalistisch spanningsveld 

tussen de bedreigende buur in het zuiden en de beschermende broer in het noorden. In de huidige 

postmoderne situatie verzwakt de binding met beide buren ten voordele van een interne 



meertaligheid en een externe oriëntatie op het Engels die de onmiddellijke geolinguïstische grenzen 

ver overstijgt. Voor het Nederlands in Vlaanderen anno 2013 betekent die nieuwe situatie drie 

dingen. 

 Ten eerste, het Nederlands in Vlaanderen heeft een eigen dynamiek en eigen normatieve 

referentiepunten, en de relatie met Nederland is noch communicatief noch sociologisch zo hecht dat 

een gemeenschappelijke normatieve oriëntatie voor de hand ligt. Problematisch is dat niet: het 

Nederlands is een pluricentrische taal, en daar valt goed mee te leven. Het betekent wél dat onze 

taalpolitieke discussies moeten loskomen van hun hardnekkige fascinatie met het Nederlands in 

Nederland en de veronderstelde algemeenheid van het algemene Nederlands.  

 Ten tweede, het internationale prestige van het Frans is overgegaan op het Engels, en het 

Engels is voor de Nederlandstalige gemeenschap in Vlaanderen het eerste venster op de wereld – 

en een veel weidser en onproblematischer venster dan het Frans ooit geweest is. 

 Ten derde, in een postnationalistische, postmoderne context is meertaligheid (intratalig of 

intertalig) het sleutelwoord, maar ook dan nog krijgen we, vanuit beide taalpolitieke perspectieven, 

te maken met conflicten tussen een ouder romantisch identiteitsdenken en de rationalistische idee 

dat taal en meertaligheid een constitutieve en fuctionele rol spelen in de opbouw en de werking van 

een gemeenschap. 

 Een taalpolitiek standpunt ten aanzien van de aard van de standaardtaal in Vlaanderen is 

daarbij niet wezenlijk anders dan een standpunt ten aanzien van taalgebruik in contactsituaties. In 

beide gevallen stellen we ons de vraag welk type van taal in welke omstandigheden verwacht mag 

worden. Als taal met vaste identiteiten te maken heeft, dan ziet de logica er anders uit, maar als taal 

te maken heeft met communicatieve functionaliteit en uiteenlopende rollen, dan is er alleen maar 

een gradueel verschil tussen de verwachting dat ik het in de context van dit essay niet over de 

nasjonnale luchthaven heb, en de verwachting dat ik in de context van die nationale luchthaven in 

het Nederlands geholpen kan worden.  

 

 


