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Wat denken ervaringsdeskundigen Ruud De Ridder en Guillaume Van der Stighelen?

De Taal der Talen:
een stand van zaken (1)
Goed nieuws, begin dit jaar. Het Echt Antwaarps
Teater (EAT) zou in januari terugkeren, voor een
vijftal jaar nog, naar de Arenbergschouwburg. Sinds
1981 al was het gezelschap daar actief. Tot het in
1987 een eigen zaal liet bouwen, ook in de Arenbergstraat. Daar stopten ze in juni 2019 om het wat
rustiger aan te doen. In eigen zaal brachten ze jaarlijks acht producties en twee op verplaatsing in heel
Vlaanderen. De terugkeer naar de Arenbergschouwburg impliceerde jaarlijks nog twee producties in
Antwerpen en twee op verplaatsing. Maar de terugkeer was nog maar net aangekondigd, de woorden
nog niet koud, of daar was het coronavirus en de
bijbehorende lockdown. Geen culturele activiteiten
meer, geen theater meer. In plaats van een heropleving met zijn theatergezelschap gooide Ruud De
Ridder (69) in juni de handdoek in de ring. Ruud is
net geen échte sinjoor. Wel binnen de oude Spaanse
omwalling geboren, kwam zijn moeder van Hoboken. “Ja, dan ben je een pagadder.” Ruud stond het
water aan de lippen. Plots was het gedaan met het
EAT. “Ik word bijna 70. Ik kon geen engagement
meer aangaan naar andere artiesten. Wanneer zouden we weer mogen spelen? Hoe groot zou het publiek mogen zijn? Naar hen kijken met mondmaskers op? Dan is er geen interactie mogelijk. Een
groepje hier, een groepje daar. Nee, laat me dan
maar terugblikken op 39 fantastische jaren. Pas op:
dit doet verschrikkelijk veel pijn, hoor. Ik denk dat
ik het er het komende jaar zelfs niet meer over wil
hebben”, aldus een aangeslagen De Ridder.

Het wegebben van ons sappige dialect is
een gevolg van de globalisering en van het
einde van een generatie die het haar kinderen aanleert. “Wij merkten het verschil
in de leeftijd van het publiek”, zegt Ruud
De Ridder van het Echt Antwaarps Teater.
“Nochtans is het dialect de taal van de
emotie. In standaardtaal gaan we dat uit
de weg”, zegt Guillaume Van der Stighelen, drijvende kracht achter De Grungblavers die altijd in het Antwaarps zingen.

Ruud De
Ridder vorig
jaar nog in
zijn eigen
EAT in de
Arenberg
straat.

TEKST: SASKIA CASTELYNS

Het échte Antwerpse dialect op straat is een unicum aan het worden.
Zeker bij de jongere generatie. Citta zoekt in drie afleveringen uit hoe
het met het Antwaarps gesteld is. Aflevering 1: de ervaringsdeskundigen.

Geen toegevingen
Ruud en zijn gezelschap traden steevast op in het
platste Antwerps dialect. Er werden geen toegevingen gedaan, ook al trokken ze door heel Vlaanderen. “Bepaalde woorden waren niet bekend bij nietAntwerpenaars. Maar de context maakte het vaak
duidelijk. Het is niet zo dat je de helft van de show
niet begreep als je het Antwerps dialect niet beheerste.” Helemaal in het begin, in Nederland, probeerden ze de dialogen op te kuisen. “Maar dat
bleek onzin. En het publiek wilde het ook niet.”

Als we hem vragen of het Antwerps dialect nog echt
leeft, antwoordt hij: “Je merkt overduidelijk dat het
aan het verdwijnen is. Heel erg. Elk dialect heeft
een enorme meerwaarde en dat is gezelligheid. Ik
hoor ook graag Brussels. Het West-Vlaams en Gents
liggen voor een Antwerpenaar al wat moeilijker.
Dan zijn het geen Brabanders meer onder elkaar”,
lacht hij. “En het Limburgs, dat heeft ook zo’n speciale kleur. Een dialect zorgt voor laagdrempeligheid,
voor een soort van nederigheid. Het maakt iedereen
gelijk.”
“Ik spreek tegen mijn kleinkind plat Antwerps. Haar
buik is ‘haren boak’. ‘Ja maar, niemand spreekt dat
nog’, krijg ik dan te horen. ‘Dan ben jij uniek’, lach ik
dan. Maar ze heeft gelijk. Iedereen spreekt tegenwoordig een vorm van Algemeen Nederlands. Ik
kreeg het dialect thuis aangeleerd. Ik heb nooit iets
anders gehoord. Algemeen Nederlands was voor
ons een vreemde taal. Hoewel, op de speelplaats op
school was er geen sprake van dialect. Eigenlijk waren wij tweetalig.”
Volgens Ruud moet het van generatie op generatie
aangeleerd worden, maar ook hij pleit een beetje
schuldig. “Heb ik mijn kinderen in het plat Antwerps opgevoed? Wat is écht plat, natuurlijk? We
gebruikten de typische klanken en woorden als ‘Is
ewe kazak al gemoakt?’ voor ze naar school vertrokken. Ik zou nooit boekentas zeggen”, lacht hij.
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“Daar kan
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LeMC niet
aan tippen.”
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“Maar ik heb me misschien wel wat aangepast.” Of
hij het ooit aan zijn publiek gemerkt heeft dat de
kennis van het Antwerps dialect bij een nieuwe generatie aan het verdwijnen was? “Het is niet zo dat
ze niet kwamen. Van 8 tot 10 jaar was dat meestal
met de grootouders. En dan inderdaad een hele periode niet. Maar op je 13,14,15 jaar heb je ook niet
echt interesse voor theater. Rond hun 20-21 jaar zagen we ze terugkeren. Uit nostalgie misschien. We
kregen toch altijd wel te horen dat het ‘zo’n sappige
taal is’. Ook al spraken ze het niet meer, de jeugd
vond het nog wel leuk. Ik denk niet dat er een afkeer is ontstaan, zeker niet.”
Zal het verdwijnen van het EAT nog meer invloed
hebben op het verval van het pure dialect? “Ik zou
durven hopen dat anderen het overnemen, maar
jongere acteurs spreken het ook niet meer. Het
wordt steeds moeilijker om ze te vinden. En dan
hebben we het niet over de typisch Antwerpse tongval. Acteurs en presentatoren die dat onder de knie
hebben, zijn er te over. Denk maar aan Nathalie
Meskens, Tine Embrechts…je hoort dat ze van Antwerpen zijn, maar ze spreken verre van echt dialect.
Dan moet je eens een plaat van The Strangers opleggen”, lacht hij. “Dat is wat anders. Zelfs Tourist
LeMC kan daar niet aan tippen. Die heeft dan weer
een heel eigen Antwerps taaltje.”

Antwaarpse evergreens
Guillaume Van der Stighelen (64) en zijn Grungblavers zijn daarentegen nog lang niet uitgezongen,

”In het Antwerps kan je
veel meer overbrengen.
Het gebruik van het
dialect heeft iets heel
intiems”
GUILLAUME VAN DER STIGHELEN

ook al gooit het coronavirus hun optredens ook
overhoop. Voor wie even niet mee is: ‘Grungblavers’
is Antwerps voor ‘groenblijvers’. Een erg letterlijke
vertaling van de Engelse term ‘evergreens’, liedjes
die door de jaren heen hun populariteit altijd hebben behouden. Hoewel Engelstaligen het woord
niet gebruiken in die betekenis, veeleer voor wintergroene planten. “Ook dat is weer iets typisch Antwerps”, zegt Van der Stighelen. “Uitvinden van
woorden.” Hij is het brein achter het groepje bekendheden dat menig festival plat zingt met evergreens in het Antwerps. “In het Antwerps kan je
veel meer overbrengen”, zegt hij. “Het gebruik van
het dialect heeft iets heel intiems. Dat is de eerste
gelaagdheid. Als het publiek een liedje erg goed
kent, maar eigenlijk de tekst in het Engels nooit begrepen heeft, zijn de optredens van De Grungblavers een plezante manier om ze beter te leren kennen. Een tweede niveau is dat het lied veel meer
raakt. Het dialect is de taal van de emotie. In stan-

weg. Kijk maar naar de conversaties dokter-patiënt,
advocaat-cliënt. Pas op, dat heeft ook zijn functie.
Ik wil geen journalist op de televisie in het dialect
horen, want dan neem ik hem of haar niet ernstig.”
Volgens Van der Stighelen is het Antwerps dialect
heel erg emotioneel geladen. “Ne me quitte pas van
Jacques Brel is vertaald naar het Nederlands en dan
is het al erg mooi en poëtisch. Maar in het Antwerps
is het niet alleen prachtig, het doet ook pijn. Je kan
een speld in de zaal horen vallen. Dát is de kracht
van zingen in het dialect, voor vele van onze fans
hun moedertaal. Je ervaart emoties die je niet gewoon bent.”
Dat het Antwerpse dialect aan het verdwijnen is,
daar is Van der Stighelen niet helemaal van overtuigd. “Het verandert. Vergelijk Tourist LeMC en
Wannes Van de Velde. Dat is een evolutie, telkens
beïnvloed door vreemde talen. Vroeger was er een
grote Spaanse invloed. Vandaar een van de bekendste woordjes ‘goesting’, van het Spaanse ‘me gusta’.
Nu is de invloed van het Joods, of het Jiddisch, en
het Arabisch groot. Het klopt dat bepaalde uitdrukkingen niet meer gekend zijn. In een van onze liedjes komt een strofe uit Always look on the bright side
of life, ‘Sterft oep a gemak, krupt al lachend in awe
houten frak’. Na de show komen de mensen zeggen
dat ze die uitdrukking niet kennen. ‘Een houten
frak’ is een doodskist.”

Protesttaal
In de jaren zestig, toen Van der Stighelen zo’n 16
was, waren Antwerpse bands als The Strangers en
zangers als Wannes Van de Velde bewegingen tegen
de opgelegde standaardtaal. “Ik moest niet proberen op school Antwerps te spreken. Het dialect was
het tegenovergestelde van beschaving. Men sprak
toen ook over ‘Algemeen Beschaafd Nederlands’ als
tegenhanger. Maar kijk nu naar de sociale media.
Het is eigen aan trollen om met spelfouten en
hoofdletters te schrijven. Alsof ze willen zeggen: ‘Ik
ben geen academicus, maar ik heb ook wel een
stem.’ Er zit veel rebellie achter. Ik had het eerder
ook over het uitvinden van woorden. Wel, toen ik
nog een café had in de Hoogstraat, kwam er een
vrouwtje over de vloer met een geweldige woordenschat. ‘Dieje van ongs is ne schiêfzaaiker in de filharmonie.’ Haar man speelde er dwarsfluit. Dat is
toch prachtig, hé. Je kan daar met nostalgie op terugkijken, want die woorden bestaan inderdaad
niet meer. Maar Antwerpenaars zullen dat altijd
blijven doen: de KBC-toren wordt ‘den Boerentoren’, het nieuwe gerechtsgebouw worden ‘de
Frietzakskes’. W

Professor Jan Nuyts (UA):

“In Borgerhout
spreekt de jeugd nog
wel plat Antwerps”
“Gek genoeg: één jonge generatie waarbij
ik nog echt het Antwerps dialect hoor, is te
vinden binnen de Turkse en Marokkaanse
gemeenschap in Borgerhout”, zegt dialectexpert Jan Nuyts, professor Nederlandse
en Algemene Taalkunde aan de Universiteit Antwerpen. “De jongeren spreken onder elkaar iets dat ik herken als plat Antwerps. Het gaat om kinderen van een
tweede, derde generatie die opgegroeid
zijn in de oude Antwerpse context en die
onderling nog een vrij sterk samenhangende groep vormen. Ze zijn veel minder gevoelig voor die extreme mobiliteit en globalisering die in heel Vlaanderen zijn toegenomen. Wat betekent het nog dat je
ergens geboren bent? Het dialect is een eigen taaltje met vreemde woorden van buitenstaanders. Het gevolg: het wordt niet
meer doorgegeven van generatie op generatie en er ontstaat een tussentaal die
meer mensen verstaan. Overigens, het
Antwerps van nu klinkt heel anders dan
dat van pakweg duizend jaar geleden,
en dat van de toekomst zal dus sowieso
anders zijn dan dat van vandaag. Talen
veranderen voortdurend.” W

VOLGENDE WEEK:
Tussentaal wint het van Antwerps dialect

UAprofessor en dialectexpert Jan Nuyts.
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Het échte Antwerpse dialect op straat is een unicum aan het worden.
Zeker bij de jongere generatie. Citta zoekt in drie afleveringen uit hoe het met het
Antwaarps gesteld is. Aflevering 2: de tussentaal, de jongeren, de test en de straat.
Marc Fransen merkte het verval van
het dialect in zijn jaren voor de klas als
leraar Nederlands. “De instroom uit de
Rupelgemeenten lag toen mee aan de
basis van die evolutie.” Hoe jonger de
generatie, hoe minder ze weet dat een
‘aa peeke’ een oude man is. Of dat je
met een ‘affroungt’ in verlegenheid
wordt gebracht, ondervindt dan weer
de Antwerpse dialectgids Leo Wiedemann. Onze test op straat bevestigt
hetzelfde. Verkavelingsvlaams is de
nieuwe jongerentaal.

“Als ik tegen mijn
kleinkinderen in
het Algemeen
Nederlands praat,
zeggen die:
‘Allé vokke, hoe
spreek jij nu?’ ”
MARC FRANSEN

TEKST: SASKIA CASTELYNS

De Taal der Talen:
een stand van zaken (2)
Hallo Marc Fransen? Waar staat het Antwerps dialect volgens jou? Jarenlang tv-anker bij de regionale
zender ATV, maar ook oud-leraar Nederlands. Grappig genoeg is hij ook de ‘gatekeeper’ bij De Grungblavers, de groep die Antwerpse evergreens zingt en
die in de vorige aflevering van deze reeks aan bod
kwam. “Als er wordt getwijfeld over de uitspraak in
een van onze liedjes, mag ik - na soms felle discussies - de knoop doorhakken”, lacht hij. ”Ik zoek wel
de origine en correcte Antwerpse uitspraak op. Het
is geen nattevingerwerk.”
Marc (65) blikt terug op zijn lange schoolcarrière
en op het Antwerpse dialect met een veelzeggende
anekdote. “Eind jaren zeventig sprak iedereen het
dialect, ook migranten. Maar op school was dat anders, natuurlijk. Dat werd niet getolereerd. Nochtans begon ik mijn lessen steevast in het plat Antwaarps. Dat was een goede binnenkomer. En zachtjes aan ging ik over naar het Algemeen Nederlands.
Soms werd het zo onnozel dat er leerlingen waren
die ook op hun examen in het Antwerps antwoordden”, lacht hij.
In de jaren negentig zag Fransen het langzaam veranderen. Hij kon er toen niet meteen de vinger op
leggen. Zijn grappige binnenkomer werd niet meer
begrepen. ‘Mijnheer, dat gaan wij nooit kunnen,
hoor.’ Dat moest ook niet, maar je zag de kennis van
het dialect afbrokkelen. Ze herkenden het wel van
thuis, of veeleer van bij de grootouders, maar verstonden het niet.”
Volgens Fransen kwam dat vooral door de grote instroom uit randgemeenten, zoals Boom en de andere Rupelgemeenten. “Taal is mens. Dat is mijn
grond. En als de mens verandert, dan verandert ook
de taal. En als de taal verandert, verandert de mens
ook. Iets simpeler: als je moedertaal een dialect is,
dan is dat een deel van de mens. Vroeger waren we
heel regionaal beperkt. We hadden geen andere taal
nodig. Later wel, door bredere contacten. We zijn
ons gaan aanpassen. En taal verandert altijd van boven naar beneden: wiens brood men eet, diens
woord men spreekt. Vandaar bijvoorbeeld ook ‘The
Queen’s English’ in het Verenigd Koninkrijk en
‘Hoogduits’ voor de Duitse standaardtaal. Gelukkig

hebben wij dat niet met ons koningshuis”, lacht hij.
“Hoewel, prins Laurent is een fan van De Grungblavers. Hij verbeterde me ooit toen ik het woordje ‘bijna’ gebruikte: ‘Het is wel bekan, hé.’ ”
Fransen zag gaandeweg bij zijn collega’s de tussentaal ontstaan. “Dat vreselijke taaltje tussen het dialect en het Algemeen Nederlands. Ik blijf dat dialect
nog even volhouden. Als ik tegen mijn kleinkinderen in het Algemeen Nederlands praat, zeggen die:
‘Allé vokke, hoe spreek jij nu?’ ”
Hoe Marc de overlevingskansen van het aloude,
sappige Antwerpse dialect inschat? Niet. “Het gaat
eruit. Als mijn generatie weg is, is het Antwerps ook
voorgoed verdwenen.”

Steekproef op straat
Maar we trokken toch de straat op om het de jongeren zelf te vragen. We zijn gewapend met een lijst
van tien Antwerpse woorden, opgesteld door een
dialectgids. Hoe erg is het echt gesteld met de kennis van het Antwerps dialect bij de scholieren en
jongvolwassenen? Behoorlijk erg, moeten we concluderen. Van de tien jongeren die we aanspraken,
scoorde niemand een voldoende. Diezelfde test bij
ongeveer evenveel mensen van iets oudere leeftijd
gaf een hoopvoller resultaat. Maar het zijn de zestigers en zeventigers die écht scoorden.
Of ze zelf nog plat spreken? “Ik wel”, zegt Vera Stey-
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Onze test op straat
‘somel’ = teiltje
‘nen oempestoemper’ = atleet
‘akketaat’ = oorveeg
‘as is verbraande kole’ = het heeft geen zin na
te denken of te praten over iets dat niet is
‘das de zaaik van boere mie’ = slappe koffie
‘twiej blaa brieve’ = 2.000 Belgische frank
‘de wubbe krijgen’ = ergens niet tegen kunnen
‘spelde ga na wa?’ = ben je gek?
‘den amigo’ = een politiecel
‘nen houten frak’ = een doodskist
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Céderique Van Delm (29)
“Ik ben opgegroeid op het Eilandje en ging
eerst naar school op de Luchtbal, waar men
sowieso meer plat sprak. Tijdens mijn mid
delbare schooltijd woonde ik in Merksem,
waar nog iets platter werd gepraat. Op de
universiteit kom je er minder mee in contact,
maar ik heb toch nog steeds mijn Antwerps.”

Christof Ugau (46)
“Ik ben vertrouwd met het Antwerps dialect.
Ik heb in de Seefhoek school gelopen en ben
nog van een generatie waarin nog vrij veel
dialect werd gepraat in de informele om
gang. Tegen mijn kinderen kuis ik de taal op,
ja.”

“Jeugd heeft geen
affiniteit meer
met dialect”
Reinhild Vandekerckhove, professor Nederlandse Taalkunde en
Sociolinguïstiek (UA),
liet enkele thesisstudenten tussen 2007 en
2011 zo’n 550 scholieren en studenten ondervragen over hun affiniteit met het dialect. “Vaak adopteren
jongeren nog wat dialectkenmerken van
hun leeftijdsgenoten, maar de geënquêteerde jongeren – allen uit het ASO – zagen dialect niet als iets wat de band met hun vrienden kon versterken. Jongerentaalvarianten
hebben geleidelijk de plek ingenomen van
het dialect als groepstaal. Binnen die jongerentaal is er – zeker bij de jongens – wel
nog plaats voor een stoer woordje dialect,
maar niet meer voor consequent dialectgebruik. De poel waaruit gevist wordt, is veel
groter geworden: het Engels is een belangrijke bron voor taalvernieuwing bij jongeren en in de steden put de jeugd ook uit de
talen van jongeren met een migratieachtergrond. De kans dat zo’n jongerentaal een
nieuw dialect zou kunnen worden dat van
generatie op generatie wordt doorgegeven,
is quasi onbestaande. Een jongerentaal vernieuwt zich altijd en is niet meer aantrekkelijk als ouderen het ook spreken.”

Ook dialect
gids Leo,
die toeris
ten rond
leidt in plat
Antwerps,
ondervindt
dat het
Antwerps
dialect
stilaan
uitsterft.

Elien Ugau (12)
“In familiale kring praten we nauwelijks
Antwerps dialect. Buiten wat typische
uitspraken. We letten wel een beetje op ons
taalgebruik. Vooral bij de oma’s kom ik nog in
aanraking met het Antwerps.”

nen (69). “Het zal wel geëvolueerd zijn, maar Algemeen Nederlands staat niet in mijn woordenboek.”
Een paar anderen bevestigen Vera’s uitleg. Maar de
iets jongere generatie geeft toe zich te hebben aangepast en meer en meer standaardtaal te praten.
“Dat is iets dat ontstaat als je kinderen opvoedt”,
zegt Christof Ugau (46). “We hoorden het doorheen
de jaren zelf minder en minder om ons heen, dus
kies je voor een soort tussentaal.”
De uitleg van de meeste jongeren: in familiale kring
wordt er vrij weinig Antwerps dialect gepraat. “Buiten wat typische uitspraken of klanken en misschien
hier en daar een typisch woordje”, zegt Elien Ugau
(12) die amper 1 op 10 scoort. “Alleen in gesprekken met de oma’s kom ik nog wat in aanraking met
het Antwerps. In schoolverband of in mijn sociale
leven is dat zelden of nooit.” Haar vader beaamt:
“We letten een beetje op ons taalgebruik. Ik ben erg
vertrouwd met het Antwerps dialect en heb in de
Seefhoek school gelopen. Ik ben nog van een generatie die nog vrij veel dialect gebruikte in de informele omgang. Ik vind wel dat ook het internet, zoals Youtube en Tiktok, het dialect helemaal wegdrukt, ten voordele van het Algemeen Nederlands
en nog meer het Engels.” Matthias Janssen (16)
scoort ook armzalig. “Ik heb dat thuis nooit geleerd
en kom ook niet meteen in aanraking met mensen
die het Antwerps dialect nog wél spreken. Op televisie ja, of op platen van The Strangers. Maar het begrijpen is niet altijd vanzelfsprekend”, lacht hij.

Dialectgids
De man die ons de lijst bezorgde, werkt al tien jaar
als gids in Antwerpen. Leo Wiedemann (65) vertelt
zijn weetjes over de Vlaaikensgang en de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal tijdens vijf verschillende wandelingen, georganiseerd door de vzw Lekker Ant-

werpen. Niet in het Algemeen Nederlands, zodat alle toeristen het zouden begrijpen. Integendeel. Hij
spreekt het platste Antwerps dat je je maar kan
voorstellen.
Ook Leo bevestigt dat je het dialect bijna niet meer
hoort. “Het sterft uit. Jongeren kennen het niet
meer. Het is echt uitzonderlijk dat ik nog iemand
dialect hoor praten. En ook echte dialectsprekers
schaven hun klanken toch wat bij als ze met kinderen en kleinkinderen converseren. Ik vind dat erg
jammer, ja. Maar er is weinig aan te doen. Ik probeer er op mijn manier wat leven in te houden.
Maar als het er niet van kindsbeen af wordt inge-

pompt, kennen jongeren het niet meer. Ik ben opgegroeid in het Schipperskwartier en sprak op school
Algemeen Nederlands. Maar zodra we buitenkwamen, schakelden we meteen over op plat Antwerps.
Dat was de normale gang van zaken.”
Ondanks de teloorgang van het dialect die Leo ook
opmerkt, hebben zijn rondleidingen de jongste jaren wél meer succes. “Zelfs als ik probeer mijn taal
wat bij te schaven, omdat ik hoor dat er mensen uit
Bergen-op-Zoom of pakweg Hulst bij zijn, zeggen ze
heel snel: ‘Spreek maar gewoon dialect.’ Mensen
horen het dus toch nog altijd wel heel graag van
iemand die het nog echt onder de knie heeft.”

“Verkavelingsvlaams is
een taalgemiddelde”

Het gaat eigenlijk om een zuidelijke variant van het Nederlands en een kruising
van vroegere dialecten, maar dan genivelleerd. De oude dialecten, en dus ook het
échte Antwerps, zijn daarin niet meer te
herkennen.”
Zelf is professor Nuyts geboren en getogen
in de Antwerpse Seefhoek. Maar ook hij is
uitgeweken. Naar het Waasland. “Ik was
gedoemd om mijn dialect op zak te steken. Als je
daar Antwerps praat, kijken ze je raar aan of verstaan ze je zelfs niet. Maar onlangs woonde ik een
klasreünie bij en automatisch begonnen we met
elkaar in het Antwerps te praten. En toch blijkt
dan dat mijn vroegere klasgenoten ook vaak naar
tussentaal grijpen en die wellicht ook met hun
kinderen spreken. Want die kinderen zijn niets
meer met dat dialect. In de Seefhoek zijn de enige
mensen die nog echt Antwerps dialect beheersen
en gebruiken, diegenen die er al jaar en dag wonen en nooit verhuisd zijn. W

Jan Nuyts, professor Nederlandse en
Algemene Taalkunde (UA), legt uit hoe
die tussentaal tot stand is gekomen.
“Vooral de laatste paar decennia is onze
beweeglijkheid – binnen Vlaanderen,
binnen Europa, en internationaal – te groot geworden om dialect nog een kans te geven. Het is
niet meer mogelijk een taaltje te praten dat zo veel
anderen in je omgeving niet gebruiken of zelfs
niet verstaan. We zijn ons dus gaan aanpassen
door breder hanteerbare taalvarianten te gebruiken. Dat is uiteraard geen dialect meer. Er is inderdaad een soort van tussentaal ontstaan, ook wel
verkavelingsvlaams genoemd, waardoor grotere
groepen wél met elkaar kunnen communiceren.
Het is een taalgemiddelde, een variant die verstaanbaar en hanteerbaar is voor grote groepen.
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Alleen revival in de
culturele sector

stad

De Taal der Talen:
een stand van zaken (3)

Het sappige Antwerpse dialect ebt weg
in de gewone omgang. Maar in de muziek en onder stand-upcomedians lijkt
het sinds een aantal jaren wél helemaal
te herleven. Helaas is het alleen een culturele revival, zo blijkt uit onderzoek.

Het échte Antwerpse dialect op straat is een unicum aan het worden. Zeker bij de
jongere generatie. Citta zoekt in drie afleveringen uit hoe het met het Ant

Uit het theater is met de ondergang van het Echt
Antwerps theater (EAT) het Antwerps dialect bijna
volledig verdwenen. Dat schreven we in de eerste
aflevering van deze reeks al. Al spreken veel standupcomedians op de planken nog wél in het Antwerps. Denk maar aan Alex Agnew, Philippe Geubels en pakweg Michael Van Peel. Hoewel die laatste twee hoofdzakelijk een erg zware tongval
hebben en niet zozeer de typische uitspraken onder de knie hebben. “Hmmm, dat laatste moet ik
toch weerleggen”, reageert Van Peel. “Zodra ik buiten ’t Stad ben, pas ik mijn moppen wel taalkundig
aan. Dat is nodig als je wil dat het publiek de pointe begrijpt. Uitspraken als ‘ambras’, ‘camion’ of een
wijf met ‘zjaaar’ worden buiten Antwerpen al snel
niet meer begrepen. De meesten kennen mij ook
van de eindejaarsshow op de VRT, waarvoor ik
mijn taal ook telkens stevig opkuiste. En toch kwamen er elke keer weer klachten over mijn taalgebruik. Erg ironisch is dat want ik ben zelf een grote
taalpuritein, maar een gesproken taal leeft nu eenmaal. Maar comedy moet je begrijpen, muziek
moet je gewoon leuk vinden.”
Ook Van Peel moet de impasse van het échte dialect erkennen. “Ik zie al mijn vrienden met kinderen ook plots ‘je’ en ‘jij’ zeggen. Ik gruwel van die
tussentaal. Maar je zou mij eens moeten horen op
écht Antwerps grondgebied, dan ga ik er nog wel
vol voor”, lacht hij.

ANTWAARPS

waarps gesteld is. Aflevering 3: de revival van het dialect in de cultuursector.
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Rouwlied

Er zijn genoeg nieuwe zangers en groepjes die in
onvervalst Antwerps dialect optreden. De bekendste is waarschijnlijk hiphopster Slongs Dievanongs,
voormalige cafébazin, die een aantal zomers geleden wekenlang in de Ultratop op één stond met de
oorwurm Lacht nor mij. Toen, in 2015, won ze ook

Nog iemand die scoort door te rappen in het Antwerps is Tourist LeMC. Onder meer het nummer
Horizon dat hij samen zong met Wally, werd ongewild het officiële rouwlied om de slachtoffers van
de aanslagen op de luchthaven van Brussel te eren.
Tourist LeMC, pseudoniem van Johannes Faes
(34), is een hiphop- en kleinkunstartiest. Zijn
grootste muzikale invloed is de Franse hiphopscene, eind jaren negentig. Zijn muziek wordt gekenmerkt door invloeden uit de reggae, maar voor-

“Het Antwerps leeft volop op de
tribunes van de Bosuil en in
bruine kroegen. Er zijn plekken
waar het dialect standhoudt. Ik
zie het daarom ook niet meteen
verdwijnen”

“Ik maak er mijn missie
van om het Antwerps
dialect in stand te houden.
En het enige dat ik in de
strijd kan gooien, is mijn
muziek”

TOURIST LEMC

SLONGS DIEVANONGS

Strijden om het échte dialect

Tourist
LeMC en
Slongs
Dievanongs
zingen
allebei in
het dialect,
maar elk
toch op hun
eigen
manier.

een Music Industry Award (MIA) voor ‘Beste Doorbraak’. “Dat was eigenlijk niet te geloven. Als hiphopper, als ‘maske’ met een urban song én in het
dialect een MIA gaan halen, eigenlijk is dat ‘not done’. Ik groeide op in de volkswijk Sint-Andries en
hoorde het dialect overal. Thuis, bij mijn stiefmoeder en in haar bruine kroeg. Dat was nog een authentieke plek waar oudere Antwerpenaars het in
de jaren tachtig, negentig nog vlot spraken en aan
anderen doorgaven.”
Het Antwerps accent van Charissa Parassiadis (38),
Slongs’ echte naam, is pittig. “Ik ga er in mijn muziek wel over. Hoe platter, hoe beter. Ik ben trots op
mijn roots en kan me zo duidelijker uitdrukken. Het
dialect geeft emotionele geladenheid. Ik merk zelf
dat ik me in andere omgevingen ook wel aanpas…
dat doe je automatisch. Maar ik wil mensen graag
platter doen praten. Het Antwerps dialect is op
straat duidelijk met uitsterven bedreigd. Ik zie ook
dat velen de liedjes niet begrijpen en maar wat
meemompelen, zoals ik dat doe bij de West-Vlaamse liedjes van Het Zesde Metaal. Dat maakt het wat
exotisch. Ik maak er mijn missie van om het Antwerps dialect in stand te houden. En het enige dat
ik in de strijd kan gooien, is mijn muziek. Het Antwerps is een soort van cultuurhype geworden, ja.
En daardoor dreigt het een beetje een elitair taaltje
te worden. Maar pas op: ik geraak op de radio.
Maar het zijn rappers als de Sint Andries MC’s die
het als eersten weer cool maakten om in het Antwerps te rappen. Het is jammer dat dialect geassocieerd wordt met marginaliteit. Het zou erkend
moeten worden als cultureel erfgoed.”

KANYACHALAO, JEROEN HANSELAER, FREDERIK BEYENS, RR
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Favoriete uitdrukkingen
al ook uit de kleinkunst en de folk.
Zeggen dat Johannes echt plat Antwerps zingt, is
overdreven. Hij heeft al een eigen variant ontwikkeld, wél met de typische tongval en hier en daar
wat typische woorden. Ook Arabische invloeden
zijn bij hem terug te vinden. “Ik zing hoe ik spreek”,
reageert Tourist LeMC. “Maar dat is inderdaad
geen plat Antwerps. Het is properder. Ik ben een
kind van een superdiverse stad, opgegroeid en wonend in de Seefhoek, beïnvloed door de straat.
Soms zeggen ze mij wel eens: ‘Zou je niet wat platter zingen om het dialect in leven te houden?’ Maar
ik zie dat niet als mijn taak. Ik wil zoiets niet doordrijven. Andersom heb ik het er ook lastig mee dat
mensen hun taal forceren. In het vierde middelbaar
ging ik naar een school in Wijnegem. In de allereerste les moest ik iets voorlezen. Ik kreeg te horen:
‘Goed, en nu opnieuw, maar in het Nederlands dan
graag.’ ”
Of het Antwerps niet elitair dreigt te worden door
alleen in culturele omgevingen gebruikt te worden?
“Helemaal niet. Voor mij vertegenwoordigt cultuur
de elite niet. Het Antwerps leeft bijvoorbeeld volop
op de tribunes van de Bosuil en in bruine kroegen.
Er zijn plekken waar het dialect standhoudt. Ik zie
het daarom ook niet meteen verdwijnen. Toch zeker niet de licht opgekuiste moderne variant. Het is
niet erg dat weinigen nog het échte dialect spreken,
zolang we ons eigen taaltje maar supernostalgisch

Standupcome
dian Michael
Van Peel past
zijn moppen
taalkundig aan,
van zodra hij
buiten Antwer
pen moet
optreden.

“Antwerpenaars
spreken ‘breed’, ze
trekken hun lippen
in een brede grijns
terwijl ze spreken.
Daarom klinkt een
doffe korte i als een
heldere halflange ie”

Van Slongs Dievanongs:
‘nieverans’ = nergens
Van Tourist LeMC:
‘zijn hartje slopt al’ = wegdommelen
Van Michael Van Peel:
‘zjaar’ = streken
‘fooraap’ = onnozelaar

”

Van Tom Lanoye:
‘bietskoemer’ = strandjutter

LOGOPEDISTE EN STEMCOACH
BERNADETTE TIMMERMANS

blijven koesteren en in leven houden met woorden
als ‘blaffeturen’ tot ‘absjaar’. Die gaan we blijven gebruiken en in leven houden.”

Tongval
Op dat vlak is er goed nieuws voor de Antwerpenaars. We zullen altijd herkenbaar blijven door onze tongval, ook al spreken we geen dialect meer.
Want onze tongval is amper weg te krijgen, denk
maar aan de scherpe i’s en de vuile a-klank.
“Als je over dialecten spreekt, dan hebben we het
eigenlijk over ‘regionale articulatiebasissen’ ”, legt
logopediste en stemcoach Bernadette Timmermans
uit. “Dat wil zeggen dat bij elke dialectische klank,
of het nu om een a of een i gaat, een welbepaalde

mondstand en tongbeweging hoort. Een articulatiebasis is er voor elk dialect, maar ook voor elke
taal. Voor elk dialect zijn er specifieke kenmerken:
Antwerpenaars spreken ‘breed’, ze trekken hun lippen in een brede grijns terwijl ze spreken. Daarom
gaat hun mond niet genoeg open en klinkt een doffe korte i als een heldere halflange ie. Antwerpenaars verlengen ook klinkers: ze spreken over ‘mijnen hieiel’, de ‘ie’ duurt veel te lang. Sinjoren spreken bepaalde klanken ook mediaal uit. Hun
tongbeweging is niet goed. De tong ligt niet plat,
maar gaat in het midden omhoog en zo klinkt de aa
in ‘aan’ dan als een oa. Als je deze klanken vanaf je
geboorte hoort en blijft horen, dan lijkt dat de
norm en dat zit er diep ingebakken.”

Schrijver Tom Lanoye:

Professor Reinhild Vandekerckhove (UA):

“Ik ben een grote fan van onze standaardtaal”

“Ondanks culturele revival geen heropleving”

In deze driedelige reeks ging het hoofdzakelijk
over gesproken en gezongen dialect. Maar waarom wordt er nooit in het dialect geschreven? Volgens schrijver Tom Lanoye heeft dat vooral te
maken met commerciële doeleinden. “Zou je in
een dialect een boek schrijven, dan verkoop je alleen in die streek. Hoewel, Guido Gezelle heeft
het in zijn West-Vlaams wel gedaan.”
Er is volgens Lanoye ook een politieke reden.
“Naar het Franse model is er een Standaardnederlands gecreëerd, een ruim en goed onderbouwd instrument waardoor geschriften door zo
veel mogelijk Nederlandstaligen gelezen zouden
worden. Dat gaf directe kennisoverdracht in het
hele taalgebied. In Vlaanderen heeft men taal
ook gebruikt om dankzij die ene standaardtaal de
natie te vormen uit veel verschillende dialecten.

De Vlaamse Beweging was bij aanvang zeer sociaal en verstandig. Ze heeft destijds goddank beslist geen apart Vlaams te creëren, maar gekozen
om ons te richten op een al bestaande taal: het
overkoepelende Nederlands. Met de Nederlandse
Antillen erbij geteld bereik je zo toch een 25 miljoen Nederlandstaligen.”
Lanoye vindt het tegelijk niet erg dat zijn Waaslandse tongval wordt herkend. “Dat is iets helemaal anders dan mijn beheersing van onze standaardtaal, waarvan ik een grote fan ben. Ik heb
ook nooit overwogen om in mijn dialect te schrijven, omdat ik echt dol ben op ons fantastische
Nederlands waarin nog zo veel kleuren en beïnvloedingen kunnen zitten. Ons Nederlands is
absoluut geen stugge, lelijke taal, zoals velen
denken.”
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Door de culturele revival van het Antwerps dialect, zou je kunnen denken dat er toch nog hoop
is voor de Antwerpse jeugd. Maar niets is minder
waar. Reinhild Vandekerckhove, professor Nederlandse Taalkunde en Sociolinguïstiek (UA), liet
enkele thesisstudenten tussen 2007 en 2011
zo’n 550 scholieren en studenten ondervragen.
“Je ziet dat jongeren zich niet meer thuis voelen
in het dialect, terwijl de tussentaal hoog scoort.”
Vandekerckhove spreekt daarom van ‘de mythe
van de dialectrevival’. “Op een gegeven moment
was het Antwerps dialect zo fel in de aandacht
dat ik het de moeite vond om te onderzoeken of
de jeugd beïnvloed werd door de Antwerpse rappers en de succesvolle tv-series in het dialect. Op
basis van onze gegevens was er sprake van een
culturele revival, maar niet van een heropleving

van het dialect. Hoewel de jongeren meenden
dat dialectmuziek dialect een positief imago kon
bezorgen, waren ze er helemaal niet van overtuigd dat dit hen zou aanzetten om het zelf te
spreken. Minder dan 20% bleek dialect cool te
vinden en meer dan de helft vond het plat en
grappig.”
“Dat laatste toont dat jongeren vervreemden van
het dialect, wat niet hoeft te verwonderen, aangezien amper 10% het als thuistaal bleek te gebruiken. Maar dat betekent niet dat het Algemeen Nederlands het overneemt als thuistaal:
80% van de jongeren rapporteerde thuis tussentaal te spreken. Dus wellicht hoor je dan nog wel
de Antwerpse herkomst, maar de typische vervoegingen van het dialect kennen ze niet meer”,
aldus nog de professor. W
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