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 Voorwoord 

 Taal ligt gevoelig in Vlaanderen, zeker als het over Standaardnederlands 
gaat, en dan vooral over taal die Standaardnederlands zou moeten zijn 
maar het niet is. Of het nu over het verloederde taalgebruik van sms’ende 
jongeren gaat, of over de té Antwerpse tongval van Nathalie Meskens en 
Bartel Van Riet, Vlamingen, en in het bijzonder Vlaamse opiniemakers, 
zetten graag grote bomen op over de taal in Vlaanderen. Dat debat is 
gewoonlijk even emotioneel als het ongefundeerd is: wat de aanleiding 
ook zij, steeds worden dezelfde argumenten uit de kast gehaald. Het 
gevolg is vooral polarisering: de voorstanders van soepelere taalnormen 
worden door de voorvechters van ‘correct Standaardnederlands’ wegge-
zet als luie volksverlakkers die elk historisch besef mankeren en daar-
door ‘hét Nederlands’ geweld aandoen. Hoe over taalijveraars gedacht 
wordt, blijkt uit almaar fouter wordende epitheta als ‘taalchampetter’ of 
‘taalnazi’.

 Dit boek wil het debat zinvoller maken door het te voeden met de gege-
vens die taalwetenschappers de afgelopen jaren verzameld hebben, en de 
conclusies die ze daaruit konden trekken. Het doel van dit boek is meer 
bepaald de lezer een wetenschappelijk gefundeerd, maar toegankelijk 
overzichtswerk te bieden van de huidige taalsituatie in Vlaanderen, een 
taalsituatie die, zoals de titel van dit boek al suggereert, minder vastom-
lijnd is dan veel leken zouden verwachten en wensen: het Nederlands 
in Vlaanderen is een dynamische taal, die veel verschillende gezichten 
heeft.

 Hoewel men het Nederlands in Vlaanderen vanuit verschillende per-
spectieven zou kunnen beschrijven, hebben we er in dit boek voor geop-
teerd om het perspectief van de variatietaalkunde  (of variatielinguïstiek) 
in te nemen, een nogal brede taalkundige discipline die focust op de ver-
schillende vormen en functies van taalvariatie, en die onder meer de ter-
reinen van de sociolinguïstiek, de dialectologie, de diachrone linguïstiek 
en de discoursanalyse omvat. Het centrale idee in de variatietaalkunde 
is dat talen aan variatie onderhevig zijn, zowel op het vlak van de uit-
spraak, de woordenschat als de woord- en zinsbouw, en dat veel van die 
variatie niet willekeurig is. Taal wordt immers niet alleen gebruikt om te 
communiceren, taalgebruikers zien haar ook als een middel om er hun 

Variatietaalkunde

Voorwoord 
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lidmaatschap met diverse sociale groepen mee te bevestigen en om er 
hun eigen unieke identiteit mee samen te stellen. Dat we de taalsituatie 
in Vlaanderen precies vanuit zo’n variatietaalkundig perspectief willen 
behandelen, hoeft niet te verbazen: wie meer te weten wil komen over 
de huidige toestand van het Nederlands in Vlaanderen, komt onvermij-
delijk uit bij de vele vormen van variatie, de vele verschijningsvormen 
waarin die taal verschijnt.

 De keuze voor een variatietaalkundige beschrijving van de huidige taal-
situatie in Vlaanderen brengt onvermijdelijk beperkingen mee, beper-
kingen die sommige lezers betreurenswaardig zullen vinden. Om te 
beginnen hebben we ervoor gekozen om in dit boek voornamelijk te 
focussen op de taalsituatie in Vlaanderen, en dus de situatie in Neder-
land zo veel mogelijk terzijde te laten. Dat heeft vooral met praktische 
overwegingen te maken, en niet met ideologische: een bespreking van 
de Vlaamse én Nederlandse taalsituatie, die zoals verderop nog wel 
zal blijken, in grote mate verstrengeld zijn (al geldt dat vooral voor het 
Belgisch-Nederlands tot de vroege jaren negentig, en minder voor de 
tegenwoordige situatie), zou de omvang van dit boek minstens verdub-
beld hebben (met voor de hand liggende gevolgen voor de kostprijs en 
de bruikbaarheid). Het spreekt voor zich dat op verschillende plaatsen 
in dit boek wel verwezen wordt naar de Nederlands-Nederlandse situ-
atie, en meer specifiek waar het nodig was om de Vlaamse situatie beter 
te begrijpen. Een tweede beperking heeft te maken met de synchrone 
focus van dit boek (synchroon = ‘op één moment in de tijd’), dat wil zeg-
gen dat we voornamelijk geïnteresseerd zijn in de huidige toestand van 
het Nederlands, en alleen oog hebben voor een historisch perspectief 
voor zover dat inzichtelijk is voor de contemporaine situatie. Om die 
reden vallen heel wat interessante diachroon-linguïstische thema’s weg 
(diachroon = ‘door de tijd heen’). Wie specifiek daarin is geïnteresseerd, 
kan in dit boek toch enigszins zijn gading vinden: de hoofdstukken 3, 4 
en 5 behandelen diachrone thema’s, en aan de hand van de uitgebreide 
literatuursuggesties aan het eind van elk van die hoofdstukken kan de 
lezer zelf zijn zoektocht voortzetten. Een laatste beperking heeft ermee 
te maken dat dit boek een breed, macroperspectivisch overzicht wil bie-
den van de Vlaamse taalsituatie, en dat daardoor een aantal meer speci-
alistische thema’s niet aan boord kon worden genomen (hoewel die op 
zich ook wel een plaats hadden verdiend in een boek over taalvariatie in 
Vlaanderen). Concreet komt het erop neer dat dit boek vooral ingaat op 
de kenmerken en de positie van taalvariëteiten (zoals het Standaardne-
derlands, dialecten, regiolecten en etnolecten) veeleer dan op specifieke 
taalvarianten (zoals de keuze tussen jeans en spijkerbroek op het vlak van 
de woordenschat of – op grammaticaal vlak – de optionele realisatie van 
het bindwoord om aan het begin van beknopte infinitiefzinnen).

Synchrone focus

Diachrone focus
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 Het boek is in zes delen opgebouwd. In het eerste deel wordt de nodige 
achtergrond geschetst: het eerste hoofdstuk behandelt de positie van het 
Nederlands in de wereld en in de Lage Landen. Er wordt ook stilgestaan 
bij een aantal belangrijke termen en concepten die in de hoofdstukken 
erna verder uitgediept worden. In het tweede hoofdstuk gaat Walter  
Haeseryn dieper in op de gespannen relatie tussen taalvariatie en taal-
normen in het algemeen, en argumenteert hij dat taalnormen misschien 
wel kunnen veranderen, maar dat er altijd behoefte aan zal zijn. Na dit 
eerste, algemene deel, geeft het tweede deel de nodige historische dui-
ding bij het Nederlands in Vlaanderen. In hoofdstuk 3 legt Ann Mary-
nissen uit hoe het Standaardnederlands zich ontwikkeld heeft sinds de 
vroegste geschriften (achtste eeuw), en in hoofdstuk 4 bespreekt Ruud 
Ryckaert de geschiedenis van de Nederlandse spelling. Vanaf het derde 
deel gaan we dieper in op de verschillende gedaantes van het huidige 
Nederlands. Dirk Geeraerts schetst in hoofdstuk 5 een breed overzicht 
van de verschillende variëteiten van het Nederlands in Vlaanderen, en 
in hoofdstuk 6 behandelt Johan De Caluwe de belangrijke ontwikkeling 
van een monocentrische taalsituatie (waarbij Vlaanderen de taalnormen 
uitsluitend uit de Nederlandse Randstad haalde) naar een pluricentri-
sche (met eigen taalnormen voor Vlaanderen). Hoofdstuk 7 is gewijd 
aan de opkomst van de zogenaamde tussentaal in Vlaanderen (door 
Chloé Lybaert en Steven Delarue) en in hoofdstuk 8 gaan Stefan Gron-
delaers & Chloé Lybaert in op de houding, de percepties en de ideo-
logieën van gewone taalgebruikers ten aanzien van de vele variëteiten 
van het Belgisch-Nederlands. In hoofdstuk 9 bespreekt Jacques Van 
Keymeulen het Vlaamse dialectlandschap en Anne-Sophie Ghyselen 
rondt het derde deel af door de taalvariatie in Vlaanderen vanuit een 
breder Europees perspectief te beschouwen (hoofdstuk 10). Deel 4 en 5 
zijn gewijd aan respectievelijk meertalig Nederlands en Nederlands in de 
nieuwe en oude media. In hoofdstuk 11 gaat Eline Zenner in op de vraag 
of het Nederlands inderdaad overspoeld wordt door Engelse leenwoor-
den en hoe bedreigend dat is voor het voortbestaan van het Nederlands 
als aparte taal. In hoofdstuk 12 bespreken Jürgen Jaspers en Sarah Van 
Hoof het taalgebruik, de taalattitudes en taalinteracties van jongeren 
met een andere etnische achtergrond. In hoofdstuk 13, tot slot, gaat Ste-
fania Marzo in op een veel besproken etnolect, de Citétaal in Limburg. 
Deel 5 over oude en nieuwe media bevat twee hoofdstukken: in hoofd-
stuk 14 gaat Reinhild Vandekerckhove in op het taalgebruik op sociale 
media en in hoofdstuk 15 rapporteert Lynn Prieels hoe het gesteld is 
met het taalgebruik bij de VRT. Het laatste deel van dit boek bevat een 
epiloog, die voornamelijk bedoeld is voor taaldocenten. Daarin stellen 
Stefan Grondelaers, Steven Delarue en Gert De Sutter de vraag hoe taal-
docenten moeten omgaan met de vele gezichten van het Nederlands in 
de (multiculturele en meertalige) klascontext, en meer specifiek hoe ze 
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moeten omgaan met het tanende gebruik en prestige van het Standaard-
nederlands.

 Dit boek is er gekomen vanuit de constatering dat er momenteel geen 
wetenschappelijk gefundeerd overzichtswerk is van de huidige taalsitu-
atie in Vlaanderen, en van het onderzoek dat daarnaar gevoerd wordt. 
Het ontbreken van zo’n werk staat in schril contrast met het feit dat veel 
taalgebruikers erg begaan zijn met de taal die in hun omgeving gespro-
ken wordt én in een zo mogelijk nog groter contrast met de uitgebreide 
kennis die taalwetenschappers hebben over die Vlaamse taalsituatie, 
kennis die de afgelopen decennia zorgvuldig is opgebouwd en uitgebreid 
is getoetst in vele wetenschappelijke studies. Omdat die kennis ligt opge-
slagen in veel verschillende academische artikelen en monografieën, en 
taalwetenschappers niet altijd de tijd hebben om de verbanden tussen 
de inzichten in die publicaties te duiden, leek het ons nuttig en zinvol 
om de belangrijkste inzichten hier te bundelen in een toegankelijk over-
zichtswerk, en de concepten en methodes die bij het onderzoek ernaar 
gebruikt zijn, toe te lichten. Daarbij zal duidelijk worden dat ook de 
taalwetenschappers zelf het onderling oneens kunnen zijn, en dan meer 
bepaald bij de interpretatie van empirisch vastgestelde tendensen, bij de 
vraag welke wetenschappelijke methode de beste resultaten oplevert in 
een bepaalde context en bij de voorspelling in welke richting het Neder-
lands aan het evolueren is. Meer dan een gebrek lijkt ons dat een verrij-
king van het verhaal dat hier gebracht wordt. Om die reden hebben we 
ook niet geprobeerd divergente opinies te corrigeren.

 Het boek is in eerste instantie bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd 
is in de variatietaalkunde van het Vlaamse Nederlands, dat in de vakli-
teratuur, en ook wel in dit boek de naam Belgisch-Nederlands meekrijgt 
(in contrast met Nederlands-Nederlands en Belgisch-Frans). We denken 
daarbij aan studenten die een talenstudie in het hoger onderwijs aanvat-
ten, aan leraren Nederlands die hun kennis willen actualiseren en aan 
academici die een betrouwbare toegang zoeken in de Vlaamse varia-
tietaalkunde. De uitgebreide lijst met referenties aan het eind van elk 
hoofdstuk zal de geïnteresseerde lezer in ieder geval in staat stellen om 
zijn zoektocht voort te zetten. Aan het eind van het boek is ook een over-
zichtelijke termenlijst opgenomen met de belangrijkste variatielinguïsti-
sche termen in de context van het Belgisch-Nederlands. Elke term wordt 
er vergezeld van slechts één paginanummer (ook al komen de meeste 
termen op verschillende plaatsen in het boek voor), en meer bepaald het 
paginanummer waar de term in kwestie het best uitgelegd, toegelicht en 
geïllustreerd wordt.
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 Bij de totstandkoming van dit boek zijn veel mensen betrokken. Ik dank 
Nele Kellens van Acco, die van in het begin in dit project heeft geloofd en 
ook de nodige ondersteuning bood om dit project efficiënt te realiseren. 
Mijn grootste dank gaat echter naar alle auteurs die hebben bijgedragen 
aan dit boek, auteurs die stuk voor stuk experts zijn in het brede veld 
van de variatietaalkunde. Zij hebben er niet alleen voor gezorgd dat de 
lezer een betrouwbare, actuele stand van zaken krijgt in de verschillende 
thema’s van de Vlaamse variatietaalkunde, velen van hen hebben ook 
constructief meegedacht over de selectie van de thema’s en de opbouw 
van het boek. Omdat de auteurs zich realiseren dat taal veel meer is dan 
een prachtig onderzoeksobject – voor vele nieuwkomers is het beheersen 
van een nieuwe taal een opstap naar een nieuw leven – hebben de auteurs 
besloten om de royalty’s die hen uitgekeerd worden integraal te schenken 
aan sociale organisaties die zich in sterk veranderende stedelijke contex-
ten bezighouden met de talige integratie van nieuwkomers en gezinnen 
in armoede. Op die manier hopen we dat dit boek niet alleen een vrucht-
bare grond is voor wie zich verder wil verdiepen in de variatietaalkunde 
van het Belgisch-Nederlands, maar ook voor zij die zich in onze samen-
leving willen inpassen.

 Gert De Sutter
 Gent, juni 2017

 (Fouten, onvolkomenheden en suggesties voor een volgende editie van 
dit boek kunt u melden aan de redacteur: gert.desutter@ugent.be)





Deel 1

Proloog



1. Het Nederlands anno 2017
Verspreiding, juridische status en variationele structuur

Gert De Sutter (Universiteit Gent)

 Wat je in dit hoofdstuk te weten zult komen:
• Het Nederlands is een middelgrote taal, die door ongeveer 22 miljoen 

moedertaalsprekers gesproken wordt.
• Het Nederlands is verankerd in de Belgische grondwet. Via verdragen 

is er een nauwe samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op 
het vlak van taal, literatuur en cultuur.

• Hét Nederlands bestaat niet; er zijn verschillende soorten Nederlands, 
die min of meer van elkaar verschillen. Er is met andere woorden taal-
variatie.

1. Inleiding

 Alvorens we de verschillende gezichten van het Nederlands in Vlaande-
ren in detail exploreren, willen we in dit korte inleidende hoofdstuk eerst 
ingaan op de positie van het Nederlands in de wereld (waar ter wereld 
wordt nog Nederlands gesproken; paragraaf 2) en op de juridische positie 
van het Nederlands in Vlaanderen (paragraaf 3). Een wat breder perspec-
tief op de centrale thematiek van dit boek leek ons een nuttig startpunt 
voordat we meer zullen inzoomen op de talige situatie in Vlaanderen. In 
paragraaf 4 laten we ten slotte enkele belangrijke variatietaalkundige ter-
men de revue passeren en bespreken we de algemene variationele structuur 
van levende talen in het algemeen (en het Nederlands in het bijzonder). De 
basis die daar gelegd wordt, is cruciaal om de volgende hoofdstukken goed 
te begrijpen.

2. De positie van het Nederlands in de wereld

 In tegenstelling tot wat velen denken, is het Nederlands een middelgrote 
taal. In Europa is het Nederlands een van de officiële talen in Nederland 
en België waar het door ongeveer 22 miljoen moedertaalsprekers wordt 
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gesproken: in Nederland zijn er ongeveer 16 miljoen moedertaalsprekers 
(bovendien is ook het Fries in het noorden van Nederland een officiële 
taal), in België ongeveer 6  miljoen (naast 4,6  miljoen Franstaligen en 
150.000 Duitstaligen). Grenzend aan de Westhoek zijn er ook ongeveer 
80.000 inwoners in het Franse département Nord die een Nederlands 
dialect spreken, dat wil zeggen in het gebied rond Duinkerken en Kas-
sel, dat historisch (meer bepaald tot de zeventiende eeuw) tot het graaf-
schap Vlaanderen behoorde. Ook in de Duitse regio’s die grenzen aan 
het Nederlandse taalgebied (bv. Kleef) worden dialecten gesproken die 
nauwelijks verschillen van de Nederlandse dialecten.

 Buiten Europa is het Nederlands een officiële taal in Suriname (200.000 
sprekers), Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, wat een gevolg is van het 
Nederlandse koloniale verleden. Er zijn ook Nederlandssprekende min-
derheden in Indonesië, maar ondanks de eeuwenlange aanwezigheid 
van de Nederlanders daar, heeft het Nederlands er geen officiële status 
meer. Andere minderheden treffen we aan in de Verenigde Staten (bv. 
Jersey Dutch), Canada en Australië (ten gevolge van massale emigratie 
uit Vlaanderen en Nederland in de negentiende en de eerste helft van de 
twintigste eeuw).

 Daarmee is het Nederlands een van de veertig meest gesproken talen in 
de wereld (op een totaal van meer dan zesduizend) en de op zeven na 
meest gesproken taal in Europa (na het Duits, het Frans, het Engels, het 
Italiaans, het Pools, het Spaans en het Roemeens). Dat het Nederlands 
allerminst een kleine taal is, kan verder ook opgemaakt worden uit het 
feit dat buiten het Nederlandstalig grondgebied in zo’n veertig landen 
aan ruim tweehonderd universiteiten Nederlands wordt gedoceerd aan 
(vooral in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten).

 Het Afrikaans, zoals dat in Zuid-Afrika en Namibië gesproken wordt, is 
geen variëteit van het Nederlands, maar is een aparte taal, al vertoont het 
uiteraard veel verwantschappen met het Nederlands en is het historisch 
gezien ook heel erg nauw verwant met het Nederlands (het is namelijk 
gevormd op basis van zeventiende-eeuwse Nederlandse dialecten).

3. De juridische positie van het Nederlands (in Vlaanderen)

 Toen we schreven dat het Nederlands een officiële taal is in België, en 
meer bepaald in de Vlaamse Gemeenschap en in de Brusselse hoofdste-
delijke regio (waar het die status moet delen met het Frans), mag dat let-
terlijk begrepen worden: het Nederlands is ingeschreven in de grondwet 
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als een van de drie landstalen, en de wetgever bepaalt ook de algemene 
principes voor het gebruik van de talen, zoals te lezen is in art. 30 en 129.

Art. 30. Het gebruik van de in België gesproken talen is vrij; het kan niet wor-
den geregeld dan door de wet en alleen voor handelingen van het openbaar 
gezag en voor gerechtszaken.

Art. 129. § 1. De (Parlementen) van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap 
regelen, bij uitsluiting van de federale wetgever, (elk voor zich), bij decreet, het 
gebruik van de talen voor:
1° de bestuurszaken;
2° het onderwijs in de door de overheid opgerichte, gesubsidieerde of erkende 
instellingen;
3° de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel, alsmede de 
door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de 
ondernemingen.
§ 2. Deze decreten hebben kracht van wet, respectievelijk in het Nederlandse 
taalgebied en in het Franse taalgebied, uitgezonderd wat betreft:
• de gemeenten of groepen van gemeenten palend aan een ander taalgebied 

en waar de wet het gebruik van een andere taal dan die van het gebied 
waarin zij gelegen zijn, voorschrijft of toelaat. Voor deze gemeenten kan in 
de bepalingen betreffende het gebruik van de talen voor de aangelegenheden 
bedoeld in § 1 geen verandering worden aangebracht dan bij een wet aange-
nomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid;

• de diensten waarvan de werkkring verder reikt dan het taalgebied waarin 
zij gevestigd zijn;

• de door de wet aangewezen federale en internationale instellingen waarvan 
de werking gemeen is aan meer dan één gemeenschap.

 In aansluiting bij wat in de grondwet staat, heeft het Vlaams Parlement 
decreten goedgekeurd die het gebruik van het Nederlands in de Vlaamse 
Gemeenschap verder regelen. Om te beginnen bepaalt een decreet uit 
december 1973 dat de taal die in de Vlaamse Gemeenschap gebruikt 
wordt het Nederlands is (en dus niet het Vlaams). Het decreet maakt 
een uitzondering voor gevallen waarin het gebruik van Vlaams of de 
Vlaamse taal historisch, geografisch of volkskundig verantwoord is. 
Met dat decreet geeft de Vlaamse overheid dus officieel te kennen deel 
te willen uitmaken van het Nederlandse taalgebied, hoewel veel gewone 
Vlamingen hun eigen taal nog steeds Vlaams blijven noemen en veel 
buitenlanders het Nederlands in Vlaanderen Flemish noemen. Zelfs de 
laatste druk van de Grote Van Dale, het bekendste woordenboek in de 
Lage Landen, definieert het Vlaams als ‘het Nederlands in België’. De 
politieke keuze voor Nederlands als naam voor de taal in Vlaanderen 
moet gezien worden in een historische context, waarin Vlaanderen eeu-
wenlang bezet is door vreemde mogendheden en het Frans als cultuur-

Decreet
1973
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taal het Nederlands in Vlaanderen lange tijd verdrongen heeft. Daardoor 
heeft Vlaanderen niet de kans gekregen om een eigen standaardtaal te 
ontwikkelen. Het is pas vanaf het einde van de negentiende eeuw dat in 
Vlaanderen de eigen taal (het Nederlands) bestaansrecht heeft gekregen, 
en daarbij is beslist om voor de standaardtaal aansluiting te zoeken bij 
de standaardtaal uit het Noorden. Die keuze is voornamelijk ingegeven 
om demografische redenen (alleen staat het Vlaams te zwak tegen het 
Frans), om puristische redenen (het Vlaams is te veel bezoedeld door 
het Frans) en historische redenen (Vlaanderen zoekt beter aansluiting bij 
Nederland om op die manier weer aansluiting te vinden bij het roemrijke 
verleden). De keuze voor Nederlands als standaardtaal valt dus wel te 
beargumenteren, al zijn er ook tegenargumenten te bedenken. Een van 
de belangrijkste tegenargumenten is dat Nederlands als adjectief daar-
door ambigu wordt: het kan aan de ene kant verwijzen naar producten, 
mensen, streken... in Nederland (bv. Nederlandse kaas, d.w.z. kaas uit 
Nederland), maar het kan ook betrekking hebben op het Nederlands als 
taal (bv. een Nederlandse grammatica), waarbij het dus ruimer begrepen 
moet worden dan alleen ‘behorend tot het grondgebied van Nederland’. 
Dat kan tot verwarring leiden bij mensen die de situatie niet goed ken-
nen (of niet goed willen kennen).

 Behalve de beschrijving in de grondwet en het decreet uit 1973 zijn er 
andere koninklijke besluiten en decreten die het gebruik van de talen 
regelen voor de contexten waarvan sprake is in art. 129 § 1.

 Hoewel in Nederland (en daarbuiten) niemand eraan twijfelt dat het 
Nederlands de officiële taal is, is het niet in de grondwet ingeschreven. 
Pogingen om dat alsnog te doen, draaiden op niets uit: in 2010 probeerde 
de regering-Balkenende het Nederlands in de grondwet te verankeren, 
maar de Raad van State oordeelde dat zoiets onnodig is. Er zijn wel wet-
ten goedgekeurd die het gebruik van het Nederlands (en andere talen) 
regelen voor het bestuur en het onderwijs in Nederland.

 Nederland en Vlaanderen hebben niet alleen het gebruik van de taal wet-
telijk geregeld voor hun eigen grondgebied, ze hebben ook samen ver-
dragen afgesloten op het gebied van taal en letteren. Het eerste belang-
wekkende verdrag werd in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog 
ondertekend, meer bepaald in 1946: het Belgisch-Nederlands Cultureel 
Verdrag. Dat verdrag liep van 1946 tot 1995 en is sindsdien vervangen 
door het Cultureel verdrag tussen Nederland en Vlaanderen. Het ver-
drag moet gezien worden in het verlengde van de oprichting van de 
Benelux in 1944, die als doel had om goederen in deze drie landen vrij 
te kunnen transporteren. België en Nederland wilden samen nog een 
stap verder gaan door ook op talig en cultureel vlak te gaan samenwer-

Belgisch-Nederlands 
Cultureel Verdrag
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ken. Het Cultureel Verdrag kan zonder meer begrepen worden als een 
duidelijke keuze van België om zich op het gebied van de Nederlandse 
standaardtaal op Nederland te richten, onder meer op het vlak van de 
spelling. Behalve dit Cultureel Verdrag ondertekenden de Nederlandse 
en Vlaamse regeringen in 1980 ook nog het belangrijke Verdrag inzake 
de Nederlandse Taalunie, dat het volgende hoofddoel heeft: ‘de integratie 
van Nederland en de Nederlandse gemeenschap in België op het gebied 
van de Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin.’ Het verdrag, dat 
integraal te raadplegen valt op de website van de Nederlandse Taalunie, 
is om verschillende redenen opmerkelijk. Het feit alleen al dat twee lan-
den intensief willen gaan samenwerken op het vlak van taal en cultuur is 
al uniek. In wat hierna volgt, gaan we in op enkele opmerkelijke passages 
in het verdrag:
1. In de inleidende passage voor het eerste hoofdstuk wordt uitdruk-

kelijk gestipuleerd dat de beide landen samen verantwoordelijk zijn 
voor het Nederlands: ‘Zich ervan bewust dat de overheden van Hun 
landen samen medeverantwoordelijk zijn voor de Nederlandse taal 
als instrument van maatschappelijk verkeer en als uitdrukkingsmid-
del van wetenschap en letteren, alsmede voor de vaardigheid in het 
gebruik ervan’. Dat is opmerkelijk, aangezien België (Vlaanderen) 
meestal als het kleine broertje beschouwd wordt dat de standaard-
taal van de grote broer heeft overgenomen. Dat kleine broertje krijgt 
dus met het verdrag evenveel zeggingskracht over het Nederlands als 
de grote broer (wat uiteraard als een intentieverklaring gezien moet 
worden; die evenwaardigheid kan op zich niet worden afgedwongen, 
maar de Taalunie engageert zich dus wel om in al haar activiteiten die 
gelijkwaardigheid na te streven).

2. In artikel 3 wordt duidelijk dat de Taalunie niet alleen het gebruik 
van het Nederlands zal bevorderen, zowel in binnen- als buitenland, 
ze is ook van plan om het te normeren (‘het verantwoorde gebruik 
van de Nederlandse taal’).

3. In hoofdstuk II wordt duidelijk dat het Comité van Ministers (twee 
regeringsleden uit Nederland en twee uit België) de centrale spil is in 
het beleid van de Taalunie (en dus geen taalkundigen of professio-
nele taalgebruikers). Het Comité wordt wel bijgestaan en geadviseerd 
door het Algemeen Secretariaat, de Interparlementaire Commissie 
en de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren.

4. In artikel 20 wordt in de mogelijkheid voorzien om associatieover-
eenkomsten te sluiten met andere partijen die aan de activiteiten 
van de Taalunie willen meewerken. In 2004 is dat voor de eerste 
keer gebeurd: toen werd er een overeenkomst gesloten met Suri-
name.

5. In het verdrag ligt de nadruk sterk op de taaleenheid; er wordt met 
geen woord gerept over de verscheidenheid in het Nederlands, die 

Nederlandse Taalunie
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toch duidelijk hoorbaar is (Nederlanders en Vlamingen spreken bij-
voorbeeld hoorbaar anders).

 Behalve de oprichting van een organisatie die het gemeenschappelijke 
beleid in de genoemde domeinen uittekent, ondersteunt en coördineert 
(de Nederlandse Taalunie, die in Den Haag gevestigd is), zijn dit enkele 
van de meest in het oog springende verwezenlijkingen:
• Een gemeenschappelijke spelling.
• De ontwikkeling van naslagwerken, zoals de Woordenlijst Nederlandse 

Taal (ook bekend als het Groene Boekje) en de Algemene Nederlandse 
Spraakkunst. Verder ook de ontwikkeling van tweetalige woorden-
boeken met Nederlands.

• De ontwikkeling van een databank met antwoorden op vaak gestelde 
taalvragen (taaladvies.net).

• Een lijst met buitenlandse aardrijkskundige namen.
• Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren (DBNL).
• (Financiële) steun aan buitenlandse instellingen die Nederlands aan-

bieden.
• Uitreiking van de Inktaap (literaire jongerenprijs).
• Ondersteuning taaltechnologische projecten.

 In 2015 kwam de Nederlandse Taalunie in zwaar weer terecht, toen bleek 
dat de Taalunie van plan was te snijden in de subsidies voor het onder-
wijs Nederlands in het buitenland. Die besparingsoperatie (van 20%) 
was de Taalunie in 2012 opgelegd door het Comité van Ministers. De 
algemeen secretaris, Geert Joris, die op heel wat tegenstand kon rekenen, 
werd begin 2017 opgevolgd door de taalkundige Hans Bennis.

4. De variationele structuur van het Nederlands

 Wie de vorige paragraaf aandachtig gelezen heeft, kan de indruk gekre-
gen hebben dat het Nederlands ondubbelzinnig gedefinieerd kan wor-
den: het Nederlands als een gesloten en onveranderlijke verzameling van 
fonemen, woorden en constructies die gedeeld wordt door alle moeder-
taalgebruikers van het Nederlands (waar ze ook wonen: Vlaanderen, 
Nederland of Suriname). Wie wel eens in Nederland op vakantie gaat of 
een taalgebruiker uit een andere regio hoort spreken, weet wel beter. Net 
zoals in elke andere taal spreken en schrijven moedertaalsprekers niet 
allemaal op identiek dezelfde manier. Er is met andere woorden variatie. 
Net zoals er bijvoorbeeld variatie is in de manier van begroeten (gewoon 
de hand even opsteken, de hand drukken, een zoen geven, een aantal 
zoenen geven, een omhelzing...), is er ook variatie in taal en taalgebruik.
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 Taalvariatie tref je op verschillende linguïstische niveaus aan: je hebt 
uitspraakvariatie (het foneem /ee/ in woorden als zee wordt door de 
meeste Vlamingen monoftongisch – als eenklank – uitgesproken, 
door Nederlanders diftongisch – als tweeklank: zeej), lexicale variatie 
of woordkeuzevariatie (bv. fiets of tweewieler of rijwiel of velo verwij-
zen allemaal naar hetzelfde object of concept), syntactische variatie 
of zinsbouwvariatie (Ik heb Jan het boek gegeven of Ik heb het boek 
aan Jan gegeven), morfologische variatie (boekje of boekske) en prag-
matische variatie of gebruiksvariatie (in Nederlands Brabant kun je 
afscheid van iemand nemen met houdoe, in Vlaanderen met salut). 
Op een abstract-taalkundig niveau noemen we de verschillende moge-
lijke keuzes die een taalgebruiker heeft om een bepaald concept uit 
te drukken varianten. Op die manier kunnen we dus zeggen dat het 
concept ‘harde, platte, bruine koek die gekenmerkt wordt door een 
kaneelsmaak en traditioneel in de sinterklaasperiode gegeten wordt’ 
uitgedrukt kan worden door de lexicale varianten speculoos en specu-
laas. Taalwetenschappers die taalvariatie in kaart proberen te brengen, 
zonder er een oordeel over te vellen, doen aan descriptief of beschrij-
vend onderzoek.

 Hoewel de meeste taalgebruikers zich er niet helemaal van bewust zijn, 
wemelt de taal van variatie; variatie is met andere woorden een essen-
tieel onderdeel van taal. Hoewel het bestaan van variatie op het eerste 
gezicht oneconomisch lijkt (waarom heb je diverse woorden om een-
zelfde object te benoemen) en verwarring in de hand werkt (welk woord 
moet ik nu kiezen?), zorgt variatie er net voor dat we onze taal kunnen 
aanpassen aan de context. In dat verband is het belangrijk op te merken 
dat taal niet alleen een communicatiemiddel is, maar ook een manier 
om onze (sociale) identiteit uit te drukken. Taal is in die zin vergelijk-
baar met kledij: we dragen kledij om het niet te koud te hebben (dat is 
een functionele reden) en omdat van ons verwacht wordt dat we niet 
naakt rondlopen (een conventie), maar het soort kledij dat we dragen 
zegt ook iets over de manier waarop we onszelf zien of hoe we gezien 
willen worden, tot welke (sub)cultuur we (willen) behoren (een sociale 
reden).

 Niet alleen bestaat er de microperspectivische indeling van variatie vol-
gens het taaldomein waartoe ze behoren (zie hierboven), taalvariatie kan 
ook macroperspectivisch ingedeeld worden:
1. Geografische variatie: taalgebruik verschilt per regio; we spreken 

in dat geval van verschillende dialecten (een variëteit met een 
beperkte regionale verspreiding) en regiolecten (een variëteit met 
een wat ruimere regionale verspreiding). Ook het verschil tussen 

Taalvariatie

Taalvarianten

Descriptie

Geografische variatie
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Belgisch-Nederlands en Nederlands-Nederlands1 is een vorm van 
geografische variatie, waarnaar verwezen wordt met de term natio-
lecten.

2. Sociale variatie: taalgebruik verschilt per sociale groep. Sociale groe-
pen kunnen gedefinieerd worden op basis van geslacht (mannen vs. 
vrouwen), opleiding (hoogopgeleiden vs. laagopgeleiden), leeftijd 
(jongeren vs. ouderen); we spreken in dat geval over verschillende 
sociolecten. Een specifiek type van sociolect is het etnolect, een vari-
eteit die een bepaalde groep identificeert met een bepaalde etnische 
achtergrond (bv. Marokkaans Nederlands).

3. Situationele variatie (ook wel registervariatie genoemd): taalgebruik 
verschilt per situatie of context. Wanneer mensen op straat geïnter-
viewd worden door een tv-reporter dan zullen ze over het algemeen 
anders praten, andere woorden en constructies gebruiken dan wan-
neer ze met hun beste vrienden praten.

4. Diachrone variatie: taalgebruik verschilt per tijdsperiode. Wanneer 
je een Nederlandse tekst uit de zeventiende eeuw vergelijkt met een 
hedendaagse tekst, dan zul je zien dat heel wat woorden en syntac-
tische constructies intussen verdwenen zijn. Dit type van variatie is 
onlosmakelijk verbonden met taalverandering.

 De verschillende types van variatie leiden ertoe dat er in een taal, en 
dus ook in het Nederlands, verschillende variëteiten onderscheiden kun-
nen worden (het Leuvens, Gentse jongerentaal, academisch taalgebruik 
enz.). Die verschillende variëteiten hebben uiteraard veel gemeenschap-
pelijk, zoveel zelfs dat men ze kan rekenen tot dezelfde taal (het zijn dan 
variëteiten van het Nederlands), maar aan de andere kant zijn ze ook ver-
schillend genoeg om ze tot verschillende variëteiten te rekenen. Enigs-
zins verwarrend wordt soms naar variëteiten verwezen met de term vari-
ant (al maakt de context meestal meteen duidelijk wat er precies bedoeld 
wordt). Taalgebruikers kunnen nu dus die variatie inzetten om zich een 
bepaalde (sociale, geografische) identiteit aan te meten, afhankelijk van 
de context waarin ze zich bevinden (in het café in hun eigen dorp, op 
Tomorrowland, in de les...).

 Een variëteit die we tot nog toe niet genoemd hebben, en een speciale 
status heeft, is de standaardtaal, een taalvariëteit die de ambitie heeft 

1. In de wetenschappelijke literatuur worden de spellingvarianten Belgisch-Nederlands en 
Belgisch Nederlands of Nederlands-Nederlands en Nederlands Nederlands door elkaar 
gebruikt. De keuze voor een van de termen hangt soms samen met de visie op het statuut 
van de Belgische variëteit (zie bv. hoofdstuk 5). Belgisch-Nederlands wordt soms ook Zuid-
Nederlands genoemd, naar Nederlands-Nederlands wordt soms verwezen met Noord-
Nederlands.

Sociale variatie

Situationele variatie

Diachrone variatie

Taalvariëteiten

Standaardtaal
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om neutrale, bovengewestelijke communicatie mogelijk te maken. (In de 
loop van dit boek zal duidelijk worden dat een en ander complexer is dan 
op het eerste gezicht lijkt: wat is neutraal, bijvoorbeeld? En willen taal-
gebruikers tegenwoordig nog wel het zogenaamd neutrale Standaardne-
derlands spreken?). Hoe dan ook, de Nederlandse Taalunie omschrijft op 
haar website standaardtaal als volgt:

We verstaan onder de Nederlandse standaardtaal het Nederlands dat algemeen 
bruikbaar is in het publieke domein, dat wil zeggen in alle belangrijke sectoren 
van het openbare leven, zoals het bestuur, de administratie, de rechtspraak, 
het onderwijs en de media. Anders uitgedrukt: de Nederlandse standaardtaal 
is het Nederlands dat algemeen bruikbaar is in contacten met mensen buiten 
de eigen vertrouwde omgeving (in zogenaamde secundaire relaties). Woorden, 
uitdrukkingen, uitspraakvormen of constructies die standaardtaal zijn, zijn dus 
in principe zonder problemen bruikbaar in de genoemde sectoren en situaties.

 De standaardtaal heeft met de variëteiten die we al noemden gemeen 
dat ze gebruikt kan worden om zich een bepaalde sociale identiteit aan 
te meten (de identiteit van een succesvol, ambitieus persoon) of omdat 
men van oordeel is dat de situatie het gebruik van de standaardtaal ver-
eist (bv. tijdens een sollicitatiegesprek). Er zijn ook verschilpunten met 
de andere variëteiten.
1. De standaardtaal is een genormeerde variëteit; er wordt met andere 

woorden expliciet bepaald wat goed is en wat niet (dat is prescriptie, 
en moet in contrast gezien worden met descriptie). Dat betekent ove-
rigens niet dat er geen variatie wordt toegelaten in de standaardtaal 
(zie de volgende hoofdstukken), maar het is wel in principe zo dat er 
minder variatie wordt toegelaten dan in andere variëteiten.

2. De standaardtaal is een variëteit die onderwezen wordt op scholen.
3. De standaardtaal is gecodificeerd, met andere woorden ze wordt 

opgetekend in woordenboeken en grammatica’s.

 Deze kenmerken van de standaardtaal zijn er de oorzaak van dat ze min-
der veranderlijk en minder dynamisch is dan niet-genormeerde, niet-
gecodificeerde variëteiten. Dat betekent dus niet dat de standaardtaal 
nooit verandert, niet evolueert; dat doet ze wel, alleen trager dan andere 
variëteiten. De standaardtaal is immers een levende variëteit, wat bete-
kent dat ze niet op een bepaald moment geconstrueerd is, ze is op een 
bepaald moment spontaan gegroeid, en de standaardtaal blijft dus ver-
der evolueren. Standaardtalen ontstaan meestal vanuit het sociolect van 
een bepaalde maatschappelijke elite, een sociolect dat voldoende pres-
tige geniet om als bovengewestelijk communicatiemiddel dienst te doen. 
Om aanvaard te worden door de rest van de taalgemeenschap, is het niet 
alleen van belang dat de standaardtaal prestigieus is, ze moet voldoende 

Prescriptie

Codificatie
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de culturele identiteit van de volledige taalgemeenschap weergeven. 
Alleen op die manier zal elk lid van de taalgemeenschap solidair zijn ten 
opzichte van de standaardtaal. Hoe het Standaardnederlands precies tot 
stand is gekomen en in welke mate taalgebruikers solidair zijn met het 
Standaardnederlands, wordt uitvoerig besproken in de volgende hoofd-
stukken. Daarbij zal ook de gespannen relatie tussen wat traditioneel als 
Standaardnederlands beschouwd wordt en de oprukkende tussentaal 
veel aandacht krijgen (vooral vanaf hoofdstuk 5).

Verder lezen

Op de website van de Nederlandse Taalunie is veel informatie te vinden over de ver-
spreiding en de juridische positie van het Nederlands: http://taalunieversum.org/. 
Meer informatie over de discussie die zich in 2015 over de Nederlandse Taalunie ont-
spon, vind je hier: http://nederl.blogspot.be/2015/06/dossier-taalunie.html. Wie snel 
meer informatie wil over taalvariatie in het Nederlands, kan terecht op de website 
https://dutchplusplus.ned.univie.ac.at/van de Universiteit van Wenen. Ook op de website 
http://www.dialectloket.be/ (UGent) is veel informatie te vinden over taalvariatie.

Vragen

1. In welke landen is het Nederlands een officiële taal?

2. Geef vier redenen waarom men er in Vlaanderen voor gekozen heeft om de 

naam van de taal Nederlands te noemen.

3. Wat is het verschil tussen een variant en een variëteit?

4. Leg uit wat de standaardtaal anders maakt dan de andere variëteiten van het 

Nederlands.
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