
080.  Eerste groot Herents dictee 
 

Primeur voor Herent 
 
Volgens het zo-even door het college van burgemeester en schepenen van Herent 
verspreide perscommuniqué heeft deze Noordoost-Brabantse gemeente beslist om zo 
spoedig mogelijk een taalambtenaar te rekruteren.  
 
De woordvoerster van de gemeente, die ook persattachee van de gouverneur is, zei dat het 
idee voor zo’n ambtenaar verrassend genoeg afkomstig was van de schepen van Financiën, 
de VLD’er Neels. 
 
Neels is bij het grote publiek vooral bekend als kweker van eiken-  en lindebomen en van 
minder bekende planten als het koninginnenkruid, het vinkenzaad, de berenklauw en de 
bijenorchis.  
 
Toen hij nog quaestor van de Kamer was, had hij op een tournee door Zuid-Afrika gemerkt 
dat vele gemeenten daar in het kader van de antiapartheidspolitiek van de  
regering-Mandela een taalambtenaar in dienst hebben.  
 
Die moet erop toezien dat de taalwetten geëerbiedigd worden en vooral ook dat de 
gemeente-informatie op een voor de ingezetenen begrijpelijke manier wordt gebracht. 
 
Hierdoor geïnspireerd had Neels, na enig weifelen, het voorstel voor een gemeentelijk 
taalambtenaar in het schepencollege aangekaart. Hoewel zijn collega’s eerst geenszins 
geneigd waren hem te volgen, waren ze na zijn vurig pleidooi niet meer zo zeker.  
 
Vooral toen hij ook nog een paar fotokopieën uit gemeentelijke 
informatie-uitgaven ronddeelde met voorbeelden van on-Nederlandse zinsconstructies, 
karamellenverzen, wollig taalgebruik – door Neels hijgestijl genoemd – en dure woorden als 
subsidieafbraakpercentage, anti-Joods, secretaressepool, koers-winstverhouding, 
debiteurenportefeuille, ging iedereen door de knieën. 
 
Het leeuwendeel van de opdracht van de taalambtenaar bestaat erin de gemeentelijke 
publicaties in een helderder stijl te schrijven en ze uit te vlooien op taal- en spelfouten. Er 
wordt ook verwacht dat hij een stevige groei-impuls zal geven aan het depot taalkundige 
naslagwerken in de bibliotheek. 
 
Naast een cultuurfunctionaris en een milieuambtenaar zal Herent dus weldra een 
taalambtenaar hebben. Een primeur in Vlaanderen, die volgens de gedachtegang van het 
schepencollege alleszins van een langetermijnvisie getuigt. 
 
Achteraf lekte uit dat het coalitieoverleg moeizaam was verlopen. Sommigen vonden dat de 
gemeente zich vergaloppeerde door in dezen als pilotgemeente te willen optreden. Ze 
dachten dat de kosten weleens de pan uit konden rijzen en pleitten voor een striktere 
uitgavenbeperking. 
 



Anderen waren nogal balorig geweest omdat Neels zich zonder scrupules zomaar het 
geestelijke vaderschap van het idee toe-eigende. Zij zagen in zijn demarche niets anders dan 
een pre-electoraal manoeuvre om zijn tanende populariteit op te krikken. Maar wie 
verwachtte dat Neels triomfantelijk een apachedans zou uitvoeren, kwam van een kale reis 
thuis. 
 
Wel verklaarde de apetrotse VLD-schepen aan de inderhaast bijeengeroepen pers dat een 
hartenwens van hem in vervulling was gegaan, zonder dat hij daarvoor ook maar enigszins 
gelobbyd had. De oppositie bleef met een weeïg gevoel achter. Woordeloos. 


