
M
o

re
s

5
 [2

0
0

4
]  S

P
E

C
IA

L
E

E
D

IT
IE

21

Je kan de gelijkenis tussen bloemenweelde en

woordenschat ook omdraaien. Onze taaltuin heeft

vele percelen: van de keurig bijgeknipte siertuinen

tot braakland met wildgroei, van Franse tuinen

met lijnrechte hagen tot Engelse landschaps-

parken. De van nature aanwezige diversiteit wordt

gecultiveerd door codes en normen te creëren en

te volgen. Het officiële Nederlands, bij wet

verplicht gesteld als taal voor onderwijs, bestuur

en rechtspraak, valt in de bloemenspraak samen

met de roos als sierbloem bij uitstek. Uiteraard

bestaat ‘de’ roos niet, maar is elk concreet

exemplaar er één van een bepaalde variëteit en

kleur, nauwgezet gekweekt of gekruist onder

gecontroleerde omstandigheden. Al heb je

natuurlijk ook verwilderde rozenstruiken: een doorn in het oog van

elke rechtgeaarde ‘horticulteur’. Buiten de drie genoemde domei-

nen laat de wetgever het taalgebruik over aan het vrije initiatief.

Daar kunnen alle variëteiten en kleuren gebruikt worden, zolang

de boodschap maar overkomt. De dialecten

zijn in deze beeldspraak de veldbloemen: de

klaprozen, korenbloemen, boterbloemen,

madeliefjes en honderden andere soorten.

Ze zijn er vanouds, maar worden niet gecul-

tiveerd of gekweekt. Ze staan overal en ner-

gens, want ze passen zich bij de minste

biotoopverandering onmiddellijk aan.

Die laatste eigenschap zorgt de jongste

decennia voor wat onrust bij aanhangers

van Mao’s lijfspreuk: “laat duizend bloemen

bloeien.” Het lijkt er immers op dat de

diversiteit aan het afnemen en verdwijnen is.

Wie ‘dialect’ definieert als het taalsysteem

dat in een vrij gesloten lokale gemeenschap

door jong en oud in alle sociale lagen

gebruikt wordt als marker van verbondenheid

met het eigen heem, moet in de 21e eeuw inder-

daad vaststellen dat dit dialect in HST-tempo aan

het verdwijnen is, omdat ook de dorpen van wel-

eer niet meer bestaan. Mobiliteit, migratie en een

glokaliserende wereld verstoren de prent-

kaartenrust onder elke Vlaamse kerktoren.

Schaars worden de borelingen die hun ganse

leven in één plaats wonen, werken, trouwen en

sterven. Onze taal past zich aan de hedendaagse

eisen van een internationale perimeter en veel-

zijdige communicatie aan en ze doet dat aan het-

zelfde tempo waarin ons die maatschappelijke

veranderingen zelf overspoelen (80 % van de hui-

dige bevolking kan vertellen over de introductie

van de PC en dat zijn voor XP-gebruikers erg ouderwets klinkende

verhalen). Als dergelijke aanpassingen per definitie worden geijkt

als niet meer tot het dialect behorend, dan is de prangende vraag

tot wanneer er dan in feite nog van traditionele dialecten

gesproken kon worden. Hoezeer we deze

veranderingen ook als typerend voor onze

tijd aanvoelen, het veranderingsproces is al

ruim een eeuw geleden bij de industrialise-

ring op gang gekomen en verhevigt sinds-

dien.

Beter passend bij het ‘wilde’ karakter van de

veldbloemen is het dan wellicht om te

stellen dat de taalvariatie in de dialecten

lange tijd vooral geografisch bepaald werd,

maar sinds de flowerpower van de sixties in

verregaande mate naar sociale differentiatie

verschoven is. (Bijna) iedereen in Vlaanderen

maakt dagelijks in allerlei omstandigheden

en met zeer grote variatie ook gebruik van

niet-standaardtaal; net zoals we in alle

andere vormen van sociale omgang (van

Mei is in de volkskalender de bloemenmaand, genoemd naar de godin

Maja, beschermster van al wat groeit en bloeit: van de socialistische rode

anjer tot de maagdelijk witte lelies van de Mariaverering. Het floristen-

motto ‘zeg het met bloemen’ kan je ook letterlijk nemen. Bloemen zijn

immers als woorden: wanneer we ze aan een ander geven, beladen we ze

met betekenis en symboliek. Er is een veelheid aan variëteiten en kleuren

om elke boodschap op passende wijze te ‘verbloemen’. De ruiker om bij

officiële dankwoorden en loftuitingen te overhandigen bestaat uit

zorgzaam gekweekte, dure sierbloemen met rozen als vaste waarde. Maar

in de huiselijke kring worden mama’s minstens even gecharmeerd door

het zelfgeplukte veldboeket. En in de volkscultuur zijn talrijke tradities en

gebruiken bekend waarin net veldbloemen een hoofdrol spelen.

[ Rob Belemans ]

DIALECTOLOGIE
Van klapbekjes en leeuwenroosjes

Gentse dialectversie van De roos
en het zwaard, een Asterix-

avontuur van Goscinny & Uderzo

Daniel WAGNER, Pharmaceutisch-Medicinische
Botanik, oder Beschreibung und Abbildung aller
in der K. K. OsterreichischenPharmacopoe vom
jahre 1820. Vorkommenden Arzneypflanzen, in
botanischer, pharmaceutischer, medicinischer,
historischer und chemischer beziehung. Wien,

bey Ferdinand Ullrich, 1828
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kleding over etiquette tot rituelen) de oude stijfdeftige normen in

ere houden waar het nodig is en ze negeren of aanpassen waar het

kan. Bepalend is daarbij niet langer in de eerste plaats de omge-

vingscontext van de sociale omgang met elkaar, maar de status en

onderlinge verhouding van de betrokken personen. Kinderen

tutoyeren hun ouders en grootouders tegenwoordig, je kan ook in

open veld huwen en wie er bij leven voor kan betalen, vindt zijn

‘laatste rustplaats’ op de maan.

Een historisch georiënteerde onderzoeker die de velden intrekt

met een 18e-eeuws herbarium van Linaeus als referentiepunt, kan

enkel vaststellen dat vele variëteiten zoals leeuwenbekjes en

klaprozen minder of niet meer voorkomen op de destijds als

typisch beschreven plaatsen. Maar inmiddels bloeien wel nieuwe

variëteiten zoals ‘klapbekjes’ en ‘leeuwenrozen’ in een bonte

mengeling door elkaar. Soms maar kortstondig en soms in zeer

specifieke omstandigheden, maar voor de erfgoedzorger als

liefhebber van (veld)boeketten maakt dat weinig uit. Al de

schakeringen, registers en lagen, de gebruiksvoorwaarden en snel

wisselende trends, de groepscodes en geografische reminiscenties

die in het taalgebruik van alledag in Vlaanderen te beluisteren

vallen, horen bij de veelkleurigheid van het actuele veldboeket.We

hebben het dan evengoed over Filip Kowliers succes en Wim

Opbroucks typetjes als over de Strangers en Willem Vermandere;

over het enorm populaire Brusselse Volkstejoêter en het

schitterende Gentse levenswerk van Romain Deconinck; over de

vraag wie, wanneer en waarom in ‘Het leven zoals het is’ onder-

titeld wordt en de vraag hoe over de casting van stemmen met

een regionaal accent voor ‘Vlaams’ gedubde versies van Walt

Disneyfilms beslist wordt; over de talrijke lokale initiatieven om

dialectwoordenschat en -grammatica op te tekenen en over de

multimediatoepassingen om volksverhalen en -liedjes op dvd met

filmbeeld te illustreren; over de vraag waarom je in Brugge overal

Brugs hoort en waar er eigenlijk nog Brussels gehoord kan

worden; over het optekenen en bestuderen van dialectinvloed in

jongerentaal en in het groepsjargon van allerlei chatboxes en over

zoveel meer nog uit het zich dagelijks transformerende ‘gewone’

taalgebruik in Vlaanderen.

Als een centrum voor erfgoedzorg wil het VCV de dialecten en de

taalvariatie uitdrukkelijk mee in zijn blikveld nemen als een

volwaardige vorm van immaterieel en oraal erfgoed. Vanuit de

typische volkscultuurbenadering van schijnbaar onzichtbare

dingen die men plots opmerkt en koestert, kunnen erfgoed-

projecten met een originele en publieksgerichte inhoud

sensibiliserend werken bij het grote publiek en mensen doen

nadenken over het bestaan, het gebruik en de legitimiteit van

(hun) taalvariatie. Het VCV wenst zijn consulent dialectologie in te

zetten als het aanspreekpunt voor erfgoedverenigingen, -instellingen

en -cellen voor het opzetten en begeleiden van dergelijke

projecten. Hij kan een spelverdeler zijn voor maatschappelijk

relevante projecten rond dialecten en taalvariatie, bijvoorbeeld via

stadsbesturen. Netwerkvorming en partnerschap zijn daarbij

uitdrukkelijke streefdoelen: het VCV als knooppunt en brug tussen

academische en vrijetijdsmilieus evengoed als tussen beleids-

makers en cultuurbelevers. De raakvlakken met projecten over

mondelinge geschiedenis, erfgoededucatie, multiculturele taal-

beleving bij allochtonen én Vlamingen, sociale cohesie in de stad

en plattelandsvernieuwing zullen daarbij gretig aangegrepen

worden als win-winkansen.

De term ‘consulent’ is een duidelijk signaal dat de drempel

onbestaande moet zijn voor iedereen met vragen over talig

erfgoed in zijn oude en nieuwe gedaantes, met al zijn tradities en

nieuwe gebruikswijzen. Tegelijk leeft de ambitie om het ongerepte

veld van het talige erfgoed in Vlaanderen te laten uitkristalliseren

tot een structuur van onderzoeksgroepen of organisaties die een

erkenning kunnen krijgen binnen het decreet volkscultuur of

andere (toekomstige) regelingen. Om dat pad te effenen wil het

VCV bestaande en toekomstige bovenlokale dialectverenigingen

ondersteunen in hun planning, hun onderlinge contacten en in

het ontdekken van gemeenschappelijke doelstellingen en

prioriteiten. Daarnaast is het even noodzakelijk om dialectologie

op de beleidsagenda’s te plaatsen en om mee te denken met

beleidsmakers over wat wenselijk is in de Vlaamse context en over

hoe speerpuntinvesteringen of incentives kunnen gebeuren vanuit

het culturele veld. In het licht van internationale ontwikkelingen

zoals het Handvest voor streek- en minderheidstalen van de Raad

van Europa en de UNESCO-conventie over immaterieel erfgoed

dient in Vlaanderen immers naast een bestaande weten-

schappelijke benadering ook werk gemaakt te worden van een

beleid rond dialecten in de culturele en erfgoedsector.

Als Vlaams steunpunt verzamelt het VCV uiteraard ook documen-

tatie en informatie, stimuleert en documenteert het best practices

rond dialectologie in een erfgoedcontext, wil het nagaan hoe

dialecten een plaats kunnen krijgen in musea en hoe een toe-

gankelijk archief van dialect- en taalvariatie tot stand kan komen.

Via het intensifiëren en verder aanknopen van internationale

contacten met vergelijkbare steunpuntinstellingen en met

ervaringsdeskundigen wil het VCV de realisatie van dergelijke

doelstellingen de komende tijd kunnen aanvatten met expertise

en een doordachte inzet van methodiek en middelen. Want er zijn

zoveel boeiende boeketten te maken met die bonte variatie aan

talig erfgoed in de swinging fields of Flanders. ■
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Windows voor (Nederlands-)Limburgers…


