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MARC HOOGHE

POLITICOLOOG

“Ik heb de indruk dat we steeds 
sneller nieuwe termen nodig heb-
ben, omdat de maatschappelijke 
realiteit steeds sneller evolueert. 
‘Openbare onderstand’ ging zes-
tig jaar mee, ‘OCMW’ ondertus-
sen veertig jaar. Eenmaal de be-
naming teveel met miserie wordt 
geassocieerd, wordt het voor de 
doelgroep een te grote drempel 
om er naartoe te stappen. Dus zal 
‘OCMW’ op zijn beurt moeten ver-
dwijnen – misschien niet meteen 
morgen, zoals men in Mechelen 
probeert, maar ooit is het zover.”
“Politici zijn volgens mij trou-

wens bijzonder goed geplaatst om 
oude woorden te schrappen en 
nieuwe te lanceren. Dat is deel van 
hun job: politici moeten mensen 
overtuigen, masseren, charmeren. 
En ze hebben bovendien de macht 
om termen te veranderen. Populai-

re politici maken constant nieuw 
taalgebruik dat media en publiek 
overnemen. Denk aan Steve Ste-
vaert met zijn ‘gat in de haag’, of 
Wilfried Martens met zijn ‘einde 
van de tunnel’. Denk aan Obama, 
die met een goedgekozen slogan 
‘Yes we can’ de hele Amerikaanse 
jeugd wist te enthousiasmeren. Of 
kijk naar Geert Wilders in Neder-
land: in zijn ogen klonk ‘hoofd-
doeken’ veel te respectabel, en dus 
vond hij ‘kopvodden’ uit. Politici 
verbinden emoties aan die nieuwe 
termen, iets waar wij wetenschap-
pers bijvoorbeeld niet mee bezig 
zijn. Wij gebruiken rigide weten-

schappelijk taalgebruik: een term 
als ‘etnisch-culturele minderhe-
den’ zal nooit ingang vinden bij 
het brede publiek. “ 
“Specifiek wat het woord ‘alloch-

toon’ betreft: dat is een term van 

een vorige generatie, inhoudelijk 
klopt hij gewoon niet. De mensen 
die we aanduiden met ‘allochto-
nen’ zijn niet van elders, ze zijn van 
hier. We evolueren naar hyperdi-
versiteit, met de Turken en Marok-
kanen van de vorige generatie, de 
nieuwe instroom uit Centraal- en 
Oost-Europa. Over twintig jaar is 
de werkelijkheid zo complex dat je 
sowieso niet meer kan zeggen wie 
allochtoon is en wie autochtoon. 
Maar De Morgen zal die term niet 
alleen veranderen. Daarvoor moet 
je de VRT mee hebben, en De Stan-
daard. En politici, zoals gezegd.”
“Je hebt wel altijd termen nodig 

om specifieke kansengroepen aan 
te duiden. Je kan dan kiezen voor 
de Franse oplossing – ‘we zijn alle-
maal Fransen’ – maar dan zit je als 
beleidsmaker met een probleem: 
je wil in je beleid wel aandacht aan 
bepaalde groepen besteden, en zo 
worden ze onzichtbaar in de sta-
tistieken. ‘Nieuwe Vlaming’, zoals 
nu in het decreet, zal het ook niet 
halen, dat klopt inhoudelijk en ge-
voelsmatig niet. Ik gok erop dat we 
evolueren naar een hyphened per-
sonality, met een liggend streepje, 
zoals in de VS: ‘African-American’. 
Bij ons zal dat dan ‘Belgisch-Ma-
rokkaans’ zijn.”

DE RAAD
EEN ACTUEEL VRAAGSTUK BELICHT VANUIT DRIE EXPERTISES

KOEN JASPAERT

SOCIOLINGUÏST

“Ik vind het altijd interessant 
als mensen besluiten om iets 
aan de taal te gaan veranderen, 
en denken dat ze ook meteen 
iets aan de werkelijkheid zullen 
veranderen. Er bestaat natuur-
lijk een wisselwerking tussen 
werkelijkheid en taal, maar de 
belangrijkste beweging loopt 
van werkelijkheid naar taal, en 
niet andersom. Taal is een spie-
gel van de wereld waarin we le-
ven, en de manipuleerbaarheid 
van die wereld door taal is niet 
zo groot.”

“Meestal komen zulke initi-
atieven voort uit een verkeerd 
begrip van wat voor ‘ding’ taal 
is. Taal is in eerste instantie wat 
opborrelt uit de interactie tus-
sen mensen: taal is het onkruid 
dat groeit op die interacties. Je 
past constant je taal aan. Maar 
op een bepaald moment leggen 
we ‘een taal’ vast, zodat we niet 
altijd hoeven te onderhandelen 
over wat we bedoelen. We zetten 
die taal in de boekenkast, het is 
een structuur die buiten ons-
zelf bestaat. Wat bij ‘OCMW’ 
gebeurt, is dat men kijkt vanuit 
die structuur: dat men gelooft 
dat de taal die we gebruiken een 
afkooksel is van die ‘ideële’ taal 

in de boekenkast. Natuurlijk is 
het net andersom.”
“Een taalingreep heeft dan 

ook meer kans op succes als ze 
volgt op een maatschappelijke 
ontwikkeling. We stellen vast 
dat de taal in onze boekenkast 
niet meer past bij onze huidige 
samenleving. Dat is het span-
nende met ‘allochtoon’: is de 
poging tot afschaffing een so-
ciale actie, uit onvrede met hoe 
de maatschappij is? Of staat de 
maatschappij al veel verder, en 
beslist een voorhoede dat het 
nu tijd is om de term definitief 
op te bergen? De Morgen had de 
bedoeling om de term ook niet 
door een andere term te ver-
vangen. Dat lijkt me een beetje 
op de feiten vooruitlopen: er is 
nog altijd veel politieke bedrij-
vigheid die zich op die groep 
richt. In Gent zegt het stadsbe-
stuur: we gaan het vanaf nu over 
‘Turkse Gentenaars’ of ‘Marok-
kaanse Gentenaars’ hebben. 
Maar ook dat blijft natuurlijk 
stereotyperend: is een kind van 
de derde generatie Turks?”
“Bij ‘OCMW’ lijkt me de kans 

groot dat het niet gaat lukken. 
Het OCMW zal exact dezelfde 
groepen blijven bedienen, die 
vandaag niet minder gestig-
matiseerd worden dan vroe-
ger. Nieuwe woorden zijn als 
sneeuwballen die rondrollen in 
de context waarin ze gebruikt 
worden: ze verzamelen alles 
wat eromheen aanwezig is. Kijk 
naar de evolutie van ‘gebrek-
kigen’ naar ‘mensen met een 
handicap’: op een bepaald mo-
ment vonden we de emotie van 
medelijden te sterk verbonden 
aan ‘gebrekkige’, en moest er 
een nieuw woord komen: in de 
structuurtaal werd ‘gebrekkige’ 
geschrapt. Maar de structuur-
taal is emotioneel gezien ste-
riel, de taal van onze dagelijkse 
interactie is dat niet. Binnen de 
kortste keren pikte het nieuwe 
woord die emotie van medelij-
den opnieuw op.”

NADIA FADIL

SOCIO-ANTROPOLOOG

“Woorden zijn verre van onschul-
dig. Een term als ‘allochtoon’ 
speelt een cruciale rol in het ra-
cialiseren, het creëren van schei-
dingslijnen tussen bevolkings-
groepen die als onoverbrugbaar 
beschouwd worden. Het defini-
eert vooral de andere: we hebben 
allemaal een duidelijk beeld van 
wie ‘allochtoon’ is, maar veel min-
der wie ‘autochtoon’ is. We dui-
den met ‘allochtoon’ zelden Euro-
pese burgers aan, en al helemaal 
geen Nederlanders of Fransen. 
De term beklemtoont verschillen 
die als ‘hard’ worden ervaren: we 
zijn het erover eens dat Marok-
kanen en Turken de ‘outgroup’ 
zijn, de anderen. Wie exact die 
ander is, shift voortdurend: vóór 
de Europese eenmaking was het 

minder duidelijk of Zuid-Europe-
anen – Italianen, Grieken – deel 
waren van ‘ons’. Sinds de Euro-
pese eenwording is de grens daar 
ook scherp getrokken: mensen uit 
Zuid-Europa horen bij ons, en wie 
zuidelijker roots heeft, niet.”
“Woordenstrijd en terminologi-

sche discussies maken essentieel 
deel uit van elke politieke machts-
strijd, van het bewustwordings-

proces binnen een maatschappe-
lijke groep. Denk maar aan ‘negro’ 
in de VS, of aan de feministische 
strijd en het gebruik van ‘hij’ of 
‘zij’, of de term ‘ontwikkelingslan-
den’ voor landen uit het Zuiden. 
Voor mij gaat het er ook niet om 
of de term ‘allochtoon’ nu juist of 
fout is, maar om wat die term doét. 

Het klopt bijvoorbeeld niet dat 
alle autochtonen de term graag 
gebruiken en alle allochtonen er-
tegen zijn. Sommige minderhe-
den noemen zich zelfs graag ‘al-
lochtoon’, ze vinden dat die term 
hen toch een bepaalde positie ver-
leent binnen onze maatschappij. 
Vergelijk het met de evolutie van 
‘neger’, of ‘negro’. Sommige Afro-
Amerikanen noemen elkaar on-
derling nog parodiërend ‘nigger’, 
president Obama zal dat woord 
nooit gebruiken.”
“Natuurlijk is sleutelen aan ter-

minologie voor een deel symbool-
politiek, en worden daarmee niet 
automatisch ‘echte’ problemen 
zoals maatschappelijke achterstel-
ling opgelost. Er gaan ook niet van-
zelf meer vrouwelijke proffen zijn 
als we het exclusieve gebruik van 
‘hij’ afschaffen in aanwervingspro-
cedures. Wetenschappers worden 
ook getraind om symbolen weg te 
relativeren, maar de realiteit is dat 
symbolen wel degelijk van groot 
belang zijn. Er worden oorlogen 
uitgevochten voor symbolen. Ons 
land heeft bijna twee jaar geen re-
gering gehad omwille van het sym-
booldossier B-H-V.”

Onlangs besliste Mechelen om de term ‘OCMW’ 
niet meer te gebruiken wegens te negatief gela-
den. In september vorig jaar al besloot De Mor-
gen dat ‘allochtoon’ zijn beste tijd gehad heeft, 
en in maart droeg de Stad Gent de ‘allochtoon’ 
zelfs officieel ten grave. Voor de één de afschaf-
fing van een voorbijgestreefde, stigmatiserende 
term, voor de ander nutteloze symboolpolitiek 
van wereldvreemde politici. Kan dat zomaar, 
woorden begraven? En heeft het nut?

WOUTER VERBEYLEN

“POLITICI ZIJN GOED 
GEPLAATST OM 
NIEUWE WOORDEN 
TE LANCEREN”

“HET GAAT EROM 
WAT EEN TERM 
DOÉT, NIET OF HIJ 
JUIST OF FOUT IS”

“TAAL IS HET 
ONKRUID DAT 
GROEIT OP ONZE 
INTERACTIES”
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Allochtonen 
niet langer 
welkom bij 
OCMW 
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