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Veel opmerkelijker en bijna prominenter aanwezig dan het

gebeuren zelf, waren de reacties erop. Er volgenden namelijk géén

boze kijkersreacties, géén sancties uit de hogere VRT-regionen, géén

stroom afkeurende lezersbrieven in de geschreven pers.

Integendeel:de kijkcijfers voor het praatprogramma piekten en in de

flankerende media werd via voor- en nabeschouwingen, interviews

met praatgasten en met experten gretig mee geprofiteerd van deze

kleine hype. Dialect in Vlaanderen: het mag dus eindelijk, zelfs op

televisie. De angstcultuur voor autochtone taalvariatie (dat immer

vermanende ABN-vingertje en de misprijzende foei-blik als het over

dialect ging) is eindelijk ingeruild voor een positieve benadering van

taaldiversiteit als rijkdom en van dialectbeleving als erfgoedzorg.

VAN STUDIE NAAR BELEVING

Doorgaans buiten het vizier van de media-aandacht vallen de erg

uiteenlopende vormen die de  dialectbeleving de voorbije jaren in

het erfgoedveld heeft aangenomen. Tot ver in de jaren negentig

van de twintigste eeuw was dialectbeleving een kwestie van

keuzes tussen vier uitersten. Op de actoren-as was men ofwel

(semi-)professioneel ofwel amateuristisch met het/zijn dialect in

de weer. Op de as van de werkvormen was men ofwel met vluchtige

orale (voordracht, vertellingen, zang, toneel) ofwel met documen-

terende geschreven presentatievormen (dialectwoordenboeken,

-studies, -kaarten, …) bezig. De voorkomende combinaties waren

voorspelbaar beperkt: het in geschreven vorm documenteren van

dialectvariatie was het domein van de serieuze (semi-)professionele

taalonderzoeker, terwijl het in mondelinge vorm beleven van taal-

eigenheid bij voorbaat op het amateurniveau (en bijna steeds ook

beladen met de onterechte negatieve bijklank van dit begrip)

werd geplaatst. De motor achter deze terreinafbakeningen is de

idee-fixe van de ABN-beweging dat taaleenheid tot culturele

volksverheffing zal leiden en dat alles wat afwijkt van de norm wel

in de privé-sfeer getolereerd kan worden maar tegelijk toch via het

officiële discours en met alle beschikbare middelen ontraden en

weggepoetst moet worden.

Zowel de perceptie als de praktijk zijn inmiddels – gelukkig maar –

zeer ingrijpend veranderd. In dat proces zijn tot hiertoe minstens

twee fasen te onderscheiden. In een eerste fase van voorzichtige

aandacht voor de dialecten waren de (semi-)professionele actoren

toonaangevend en was de prestigeverwerving via het schriftbeeld

de hoofddoelstelling. De ABN-methode om alle Vlamingen op één

à twee generaties van dialectsprekers naar (uitsluitend) normtaal-

sprekers om te vormen, heeft namelijk een bizar neveneffect

gehad. Door de Vlaming te leren ‘op de letter’ te spreken – dus de

geschreven normtaal met uitgezuiverde (puristische en verhol-

landste) woordenschat als basis voor keurige spreektaal te nemen –

werd ook de verborgen boodschap meegegeven dat het

gesproken woord eerst bestaansrecht heeft als het een

genormeerde schriftelijke verschijningsvorm bezit: vox audita

perit. Wie dus – na via het onderwijs of onder maatschappelijke

druk tot op aanvaardbaar niveau AN-spreker geworden te zijn –

voor het behoud van zijn dialect iets wou ondernemen, had voor-

al ook geleerd dat hij daarvoor naar de dialectpen moest grijpen.

Waren de dialectwoordenboeken in Vlaanderen voor 1980 zeer

beperkt in aantal, doorgaans gesitueerd in steden en het werk van

taalkundigen met ook belangstelling voor hun moedertaal, dan

kwam nadien een stroom aan lokale woordverzamelingen traag

maar onstuitbaar op gang, die tot op vandaag nog steeds

aanzwelt. Elke stad en grote gemeente in Vlaanderen en ook al

heel veel kleine dorpen hebben zo inmiddels hun ingebonden

stukje dialectprestige gerealiseerd. De oplage van enkele

honderden tot duizenden exemplaren is steevast na enkele
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Een erfgoedveld in volle expansie

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar 2004 zorgde het productiehuis Woestijnvis

voor het eerste grensverleggende Vlaamse tv-experiment op taalvlak

sinds decennia. Marc Uytterhoeven en zijn praatgasten op de ‘sofa’

bedienden zich namelijk één week lang in alle uitzendingen voor alle

gesprekken systematisch van hun dialect. Elke dag

waren de gasten uit een andere provincie afkomstig en

de presentator sprak vanaf dag 2 – de eerste aflevering

verliep in zijn thuistaal, het Mechels – een soort simili-

Limburgs, Brabants, Oost- en West-Vlaams. Deze

taalgimmick was door de Woestijnvissers als een ‘leuk’

jaarafsluitend divertimento bedoeld en meer stelde het

ook niet voor.

[ Rob Belemans ]

De sprekende dialectkaart op de Bokrijkdag 2004
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Dialectbeleving in Vlaanderen

maanden volledig verspreid. In sommige Vlaamse dorpen moet

nagenoeg ieder gezin zo’n lokale dialectpublicatie bezitten.

Uiteraard worden woordenboeken niet gemaakt om gelezen te

worden, maar hoeveel exemplaren van die lokale woordenschat-

publicaties worden ooit geraadpleegd? Worden er aan Vlaamse

keukentafels discussies over de exacte betekenis of het correcte

gebruik van een dialectwoord beslecht door het plaatselijke

woordenboek erop na te slaan? Worden voorbeeldzinnen of

‘sappige’ uitdrukkingen en zinswendingen door aangetrouwden

uit andere Vlaamse regio’s uit het hoofd geleerd om het lokale

inburgeringsproces vlotter te laten verlopen? Het is een

merkwaardige gedachte dat een taalsysteem – elk afzonderlijk

dialect in Vlaanderen dus – dat eeuwenoud is en al die tijd enkel in

gesproken vorm en via mondelinge overlevering werd door-

gegeven, nu zo snel en zo uitvoerig mogelijk op schrift zou moeten

worden gezet om gered te kunnen worden. Hoe verloopt die

redding dan? Fungeren lokale woordenschatverzamelingen als

permanent tot nieuw leven te wekken erfenissen of als eeuwig

koude grafmonumenten?

VAN BELEVING NAAR ERFGOEDZORG

Een volgende fase is nog maar enkele jaren geleden ingezet en

kenmerkt zich aan de oppervlakte door het gebruik van de aan

hoog tempo voortschrijdende digitale en audiovisuele ontwikke-

lingen. Databases en digitale geluidsbestanden, cd’s, cd-roms en

dvd’s: ook voor de dialecten zijn het de actuele dragers geworden

van informatie en documentatie. Dat heeft opmerkelijke gevolgen.

Het geschreven dialectwoord wordt plots veel minder aantrekkelijk,

want voor het eerst kan het dialect ook in zijn natuurlijke, orale

verschijningsvorm door iedereen vastgelegd, toegankelijk

gemaakt en vermenigvuldigd worden. De websites waarop je

gesproken dialect in auditieve vorm kan oproepen, rijzen als

paddestoelen uit de www-grond. Lokale verenigingen beginnen

het gedrukte dialectcompendium in vraag te stellen en nemen

steeds vaker digitale en multimediale alternatieven in overweging.

De beleving van dialect in zijn natuurlijke vorm en als taal-in-

gebruik komt daardoor plots centraal te staan.Voor het eerst is ook

niet meer de taalkundige expertise alleen bepalend voor de

kwaliteit van het eindproduct waarmee men een dialect

conserveert en (wereldwijd) toegankelijk maakt. Op het vlak van

toegepaste multimediatechnologie zijn onze tieners immers

doorgaans grotere experten en meer up-to-date dan het

merendeel van de universitair geschoolde dialectologen en

verdienstelijke semi-professionelen.

De voor iedereen toegankelijke technologie die het dialect in zijn

natuurlijke vorm registreert en bewaart en voor iedereen

toegankelijk maakt, het lijkt een perfect antwoord op de vijf-voor-

twaalfnood om de geografisch bepaalde taalvariatie van de

oudste generatie dialectsprekers snel, efficiënt en zo omvattend

mogelijk te conserveren. Maar het feit dat over de beschik-

baarheid, de levensduur en de evolutie van de technologische

hulpmiddelen die daarvoor ingezet worden bijna in absolute mate

beslist wordt door de industriële producenten ervan, vertroebelt

dit plaatje. Wie herinnert zich de eerste floppyschijfjes nog?

Hoelang zullen we nog diskettes gebruiken? En waarom moeten

er compatibiliteitsproblemen zijn tussen softwarepakketten en

tussen opeenvolgende versies van hetzelfde product? En dat is

dan nog maar het deel van de bedreiging waar de producerende

industrie iets aan zou kunnen verhelpen. Van een andere orde zijn

de nog onbeantwoorde vragen over de levensduur en de

kwaliteitsgaranties van de digitale dragers zelf. Zal een

dialectwoordenboek dat enkel in digitale vorm bestaat over 100

jaar nog raadpleegbaar zijn? Hier stellen zich dezelfde vragen rond

behoud en beheer die in de erfgoedsector van de 21e eeuw in het

algemeen aan de orde van de dag zijn.

De hedendaagse verschuivingen in de conserverende omgang

met dialecten vertonen nog twee nieuwe tendensen: de lokale

begrenzing van taalvariatiebeleving wordt verruimd en het

evenement als gemeenschappelijke belevingsvorm doet zijn

intrede. Individuele dialectgeïnteresseerden en ook dialect-

verenigingen beginnen stilaan te netwerken en willen van elkaars

ervaringen en expertise leren. De webpagina’s met ‘links’ maken

duidelijk dat men zich tot ver buiten de eigen gemeente of regio

informeert en dat men de eigen werking en realisaties ook aan alle

geestesverwanten wil voorstellen. Naast de digitale communica-

tiemiddelen kennen ook persoonlijke ontmoetingsmomenten op

bovenlokaal niveau een toenemend succes. De agenda van

Vlaamse dialectevenementen voor de komende maanden

illustreert dit duidelijk. �

EVENEMENTENAGENDA
De 8e editie van de tweejaarlijkse Vlaams-Nederlandse Dialectendag
(georganiseerd door de Stichting Nederlandse Dialecten i.s.m. het
VCV) had op 12 maart 2005 plaats in Ede (Gelderland) rond het
thema ‘Proeven van dialect. Een kijkje in de keuken van de
Nederlandse dialecten’. Het gelijknamige dialectenboek, waarin alle
lezingen van de Dag staan en per Vlaamse en Nederlandse
provincie een regiobijdrage over dialectwoorden in verband met de
keuken, eten, ingrediënten en gerechten, kost €15 (excl.
verzendingskosten) en kan worden besteld op snd@mail.be.
• Op 17 april zal de Erfgoeddag in Leuven, Genk, Brussel, Brugge en

Baarle-Hertog en -Nassau mee in het teken staan van dialect als
‘erfgoed in gevaar’. Voor de concrete programma’s kan men
terecht op www.erfgoeddag.be en op www.villafutura.be.

• Op 24 april gaat in Brussel de tweede editie van de ‘Weik van
’t Brussels’ van start. Een week lang staan evenementen,
presentaties en publicaties in het teken van het dialect van de
Ketjes. Voor het programma en meer informatie is er de website
www.ara-vzw.be.

• Op 16 mei (Pinkstermaandag) heeft in het Domein Bokrijk een
evenementdag in het teken van dialect en straattheater plaats.
Twaalf gezelschappen uit gans Vlaanderen en Nederland zullen
volwassenen en kinderen in hun regiotaal onderhouden met
toneel, voordracht, figurentheater, vertellingen en acts. Volks-
muziekgroepen zorgen voor ‘ambiance’ en dialectverenigingen
uit de verschillende Vlaamse provincies presenteren zich op een
speelse manier, aansluitend bij het Bokrijkjaarthema ‘Kansen,
gokken en spelen’. Meer info op www.bokrijk.be.


