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Les mémoires de nos lauréats 

Selon une tradition désormais établie, nous demandons aux diplômés ayant obtenu les meilleurs 
résultats dans chacune des langues germaniques de résumer les lignes de force de leur 
mémoire. Pour le néerlandais : 

Julien Perrez, De perceptie van het Poldernederland s in Vlaanderen, of hoe reageren 
Vlamingen op een Noord-Nederlands taalverschijnsel?  

Het Poldernederlands is in de huidige Nederlandse taalkunde een uiterst hip onderwerp. Terwijl 
sommigen zich ergeren aan een zogenaamde verloedering van de taal in het algemeen of van de 
uitspraak in het bijzonder, pleiten anderen voor een buitengewone kans om taalevolutie 
synthetisch te kunnen benaderen. Aangezien het Poldernederlands een uitsluitend Noord-
Nederlands verschijnsel is, sluit de studie ervan dan ook onrechtstreeks aan bij de Noord-Zuid 
problematiek. Terwijl het politieke en taalkundige Vlaanderen zich vandaag de dag nog steeds 
voor het instandhouden en cultiveren van de Belgisch gekleurde Nederlandse standaardtaal 
uitspreekt, ondergaat het Nederlands in het noorden allerlei ingrijpende veranderingen waardoor 
de taalkloof tussen Nederland en Vlaanderen onvermijdelijk groter wordt. Als men ervan uitgaat 
dat in Nederland een gesproken substandaardvariëteit aan het ontstaan is, waarvan de 
Poldernederlandse kenmerken deel uitmaken, dan is het de vraag of Vlaanderen zich, aan de 
ene kant, zal blijven richten op een veranderende Noord-Nederlandse norm terwijl zich, aan de 
andere kant, ook een eigen Vlaamse (sub)standaardtaal ontwikkelt. Deze vraag is de 
onderliggende leidraad van dit onderzoek.  

1. Het Poldernederlands en de Noordelijke Substanda ardtaal 

Wat het Poldernederlands op zich is, is in de literatuur al uitbundig besproken. Ik ga er daarom 
slechts heel kort op in. Het Poldernederlands kan worden omschreven als een gesproken 
variëteit van het Nederlands, die voornamelijk fonologisch wordt gekenmerkt door de verlaging 
van de tweeklanken [εi], [œy] en [� Ζu]. Deze verlaging brengt verdere veranderingen in de 
klinkerdriehoek teweeg, met name de diftongering van de lange klinkers [e.], [o.] en [ø.] aan de 
ene kant en de verhoging van de korte klinkers [α] en [ε] aan de andere kant. In dit onderzoek wil 
ik nochtans de Poldernederlandse kenmerken benaderen als deel uitmakend van een bredere 
zogenaamde (noordelijke) substandaardtaal, waartoe andere fonologische (verstemlozing van [z] 
en [v], ‘Gooise r’), syntactische (het gebruik van ‘hun’ als onderwerp, en van ’wat’ als betrekkelijk 
voornaamwoord) en morfologische (het diminutiefsuffix ‘-ie’) verschijnselen ook behoren (zie De 
Vries 2000 voor andere voorbeelden van dit type).   

2. Resultaten en bespreking 

Uit het onderzoek komen vooral drie observaties naar voren, namelijk het gebrek aan 
aantrekkingskracht van het ABN in Vlaanderen, de lage waardering van het Poldernederlands  
door de Vlaamse proefpersonen, en de graduele depreciatie van de Noordelijke variëteiten in het 
algemeen door de Vlaamse generaties. 
Als deze resultaten, waaruit opgemaakt kan worden dat het Poldernederlands in Vlaanderen 
geen vruchtbare voedingsbodem zal vinden, vergeleken worden met de resultaten van 
onderzoeken naar de perceptie van het Poldernederlands in Nederland (Edelman 1999, Van 
Bezooijen 1999, 2001), waaruit vooral blijkt dat jonge Nederlanders heel enthousiast ingaan op 
het Poldernederlands, en dat “het Poldernederlands (…) […] terrein [lijkt] te winnen en het 
traditionele ABN terrein te verliezen” (Van Bezooijen 2001: 269), dan is de voornaamste 
conclusie die ik uit dit onderzoek meen te mogen trekken dat de dagen van de Noord-
Nederlandse invloed op het Nederlands in Vlaanderen geteld zijn, en dus dat het Nederlands uit 
Nederland en dat uit Vlaanderen zich langzaam maar zeker steeds meer van elkaar verwijderen; 
Een mooie illustratie hiervan vindt men in de respectievelijke Vlaamse en Nederlandse realisatie 
van de klank [εi]: deze wordt in Nederland verder verlaagd tot een [a:i] (‘taaid’), terwijl die in 
Vlaanderen steeds meer wordt verhoogd tot een monoftong ([(ε)i], ‘tèèd’).Het is dan de vraag wat 
het eindpunt zal zijn van deze divergerende beweging. 
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Het Nederlands uit Vlaanderen en dat uit Nederland gaan  

niet meer dezelfde kant op. Is het al zo erg? 


