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1. Algemene inleiding 

 

 

et Zuid-Nederlandse taalgebied kent de laatste decennia eigenaardige 

taalontwikkelingen. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is in Vlaanderen 

een soort standaardiseringsproces aan de gang dat gepaard gaat met dialectverlies. 

Tegelijkertijd heeft een substandaardvariëteit zich geleidelijk ontwikkeld die het binaire 

model ingrijpend is komen wijzigen. De opkomst van de zogenaamde tussentaal is lang 

door de taalkundigen en taalzuiveraars negatief gewaardeerd. Ze werd door de ene gezien 

als zuivere verloedering van de Nederlandse taal en door de andere als een noodzakelijk 

kwaad in het standaardiseringsproces. 

De laatste onderzoeken vertonen een belangrijke verschuiving in de positie van 

tussentaal. De Vlaamse tussentaal kent tegenwoordig een “elaboration of function” 

(PLEVOETS 2008: 9). Dat betekent dat de substandaardvariëteit een grotere situationele 

functionaliteit krijgt; m.a.w. men gebruikt tussentaal in steeds meer taalgebruiksituaties. 

De “elaboration of function” of functie-uitbreiding wordt in de regel - naast codificatie en 

acceptatie - beschouwd als één van de stappen in het standaardiseringsproces van een taal 

(JANSSENS & MARYNISSEN 2005). Bovendien lijkt tussentaal niet langer het product van 

het onvermogen van Vlamingen om standaardtaal te gebruiken, maar van de onwil om 

standaardtaal als informele spreektaal te hanteren. Degenen die de tussentaal altijd 

beschouwd hebben als een overgangsvariëteit op weg naar de (echte) standaardtaal 

stellen zich daarom nu vragen over de verdere taalontwikkeling in Vlaanderen.  

De taalontwikkeling in Vlaanderen speelt zich dus nu af in het spanningsveld 

tussen standaardtaal en tussentaal. De jongste jaren werd tussentaal daarom intensief 

wetenschappelijk onderzocht (bv. PLEVOETS 2008, VAN GIJSEL et al. 2008, DE CALUWE 

2009). Men probeert de ingrediënten van het tussentalig taalgebruik in kaart te brengen. 

Koen Plevoets heeft in 2008 een nauwkeurig onderzoek uitgevoerd naar het taalgebruik 

van Vlamingen op basis van het Corpus Gesproken Nederlands. De bevindingen van 

Plevoets laten zich in een paradox formuleren: “Terwijl het taalgebruik (zoals 

vertegenwoordigd in de varianten […]) als door een centripetale kracht wordt gehouden, 

kennen de taalgebruikers (de variëteiten […]) daarentegen een centrifugale beweging” 

(PLEVOETS 2008: 179, oorspronkelijk cursief). Aan de ene kant convergeren de varianten 

en taalfenomenen zodat ze steeds meer op elkaar gaan lijken. Aan de andere kant wordt de 

H 
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waaier aan bestaande variëteiten steeds breder. Het continuüm tussen standaardtaal en 

tussentaal “komt daarmee in een zekere zin ten einde: Het wordt namelijk 

uitgekristalliseerd in een veelheid van variëteiten” (PLEVOETS 2008: 179).  

Verder lijkt de sociale distributie van de variëteiten volgens het binaire model 

(dialect voor de lageropgeleiden en standaardtaal voor hogeropgeleiden) niet meer in de 

werkelijkheid verankerd te zijn. Veelmeer blijkt uit Plevoets dat het meest waarneembare 

effect “het feit [is] dat de bevolkingsgroepen die op grond van hun maatschappelijke 

positie de standaardisering (kunnen) inzetten daarbij niet zozeer opschuiven naar een 

welbepaalde spreekstijl (in casu het Journaalnederlands [standaardtaal]), maar veeleer 

hun taalgebruik differentiëren in verschillende variëteiten” (PLEVOETS 2008: 178).  

Deze vaststellingen zijn gebaseerd op een grootschalige analyse van taalproductie. 

Op het einde van deze analyse komt Plevoets tot het besluit dat er nood is aan 

attitudeonderzoek: 

Dat schept enkele interessante perspectieven voor attitudeonderzoek – waarmee 
we aan het einde van onze descriptieve studie gekomen zijn en dan ook enige 
suggesties voor toekomstig onderzoek willen doen. De hier geschetste 
interpretatie maakt namelijk aannemelijk dat de jongste generaties Vlaamse 
taalgebruikers de variatiestructuur van het Belgisch-Nederlands in haar geheel 
positief zullen evalueren, dat wil zeggen: niet alleen het gebruik van 
Journaalnederlandse varianten [standaardtaal] op formeel niveau zal worden 
gewaardeerd, maar dus ook het gebruik van Soapvlaamse varianten [tussentaal] 
op informeel niveau. (PLEVOETS 2008: 179; cursivering van AFP) 

 
In de huidige context die we hierboven hebben geschetst neemt Plevoets dus aan dat de 

taalattitudes van de jonge Vlamingen tegenover het geheel aan bestaande variëteiten 

positief zullen zijn, en dat ze geen last meer hebben van de beruchte taalonzekerheid 

waarmee oudere generaties moesten omgaan. 

 
 
 

Dit vormt het uitgangspunt van deze bijdrage die een tekort aan wetenschappelijk 

onderzoek meent aan te vullen. In het onderzoek van tussentaal in Vlaanderen ligt de 

focus tot nu toe vrijwel exclusief op de taalproductie (taalgebruik) en wordt voorbijgegaan 

aan de perceptie en attitudes van de taalgebruikers. De opzet van deze scriptie is daarom 

de percepties en de taalattitudes van de spraakmakende generatie jonge Vlamingen in 

kaart te brengen. In een tweede instantie zullen we enkele interessante verbanden 

proberen te leggen tussen productie, perceptie en attitudes.  

We hebben hier gekozen voor een diepgaande experimentele bevraging van een 

relatief beperkt aantal respondenten afkomstig uit de provincies Oost- en West-
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Vlaanderen. We pretenderen in geen geval een volledig en onbetwistbaar beeld van de 

percepties en attitudes van de Vlamingen te schetsen. De bedoeling is dat we interessante 

pistes naar voren brengen die binnen een groter onderzoeksproject grootschalig getoetst 

zullen kunnen worden. We menen een poging te doen tot de beschrijving van de Vlaamse 

sociolinguïstische toestand met de rationele en objectieve blik van de ‘Außenseiter’. 

 
 
 

In het volgende hoofdstuk (2) wordt de huidige taaltoestand in Vlaanderen 

geschetst. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende bestaande variëteiten en aan 

de specifieke ontwikkeling van tussentaal in Vlaanderen. 

Het hoofdstuk (3) biedt een theoretisch kader om het design en de resultaten van 

dit empirische onderzoek te kunnen interpreteren.  

Hoofdstuk (4) is methodologisch van aard. We beschrijven hoe het onderzoek 

precies werd gevoerd en verantwoorden de methodologische keuzes die daarbij werden 

gemaakt. Ook de samenstelling van de steekproef krijgt een bijzondere aandacht.  

In het vijfde en belangrijkste hoofdstuk (5) worden de resultaten van het 

onderzoek gepresenteerd. De meest interessante bevindingen werden ingedeeld volgens 

hun betrekking tot percepties of attitudes. Het hoofdstuk wordt afgerond met enkele 

experimentele pistes waar we parallellen proberen te trekken tussen deze twee aspecten 

van het onderzoek.  

Afsluitend volgt het hoofdstuk (6) waarin we de resultaten bespreken en algemene 

conclusies trekken.  
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2. De taaltoestand in Vlaanderen  

 
 

In dit hoofdstuk vatten we nogmaals de taaltoestand in Vlaanderen samen. Deze 

uiteenzetting is de noodzakelijke status quaestionis voor een variatielinguistisch 

onderzoek. De Vlaamse taaltoestand wordt in drie onderdelen geschetst. Eerst behandelen 

we de standaardtaal en de dialecten als de twee polen van het bipolair model. Daarna 

maken we een theoretische omweg via historische taalvariatiebeschouwingen. Uiteindelijk 

wijden we een onderdeel aan de Vlaamse tussentaal. 

 
 
 

2.1. EEN OORSPRONKELIJK BIPOLAIR MODEL 
 
 

Traditioneel wordt de taalvariatie binnen een taalgemeenschap opgevat volgens 

een bipolair model. Deze eenvoudigste weergave van variatie maakt een onderscheid 

tussen twee polen: enerzijds de standaardtaal en anderzijds de dialecten. 

 

2.1.1 De standaardtaal 
 

De eerste variëteit die we hier willen bespreken, is de standaardtalige norm in 

Vlaanderen. De standaardtaal (ST) in Nederlandstalig België wordt ook wel “VRT-

Nederlands” genoemd. De VRT als openbare omroep hanteert immers de standaardtaal als 

“een neutraal medium om de boodschap over te brengen”1. De Grote Van Dale (2005) 

noemt standaardtaal een “taalvorm die als model of norm geldt”. De opvatting van Van 

Haeringen (1924) laat zich als volgt formuleren: de standaard moet een variëteit zijn die 

geen enkel spoor van regionale variatie in zich draagt. Dat vinden we in de ANS (Algemene 

Nederlandse Spraakkunst) ook terug: standaardtaal is “de taal waarin geen elementen of 

structuren voorkomen die duidelijk opvallen als niet-algemeen”2

In bovenstaande omschrijvingen wordt herhaaldelijk verwezen naar de 

algemeenheid van standaardtaal. Dit aspect heeft Geeraerts uitgewerkt in een artikel van 

.  

                                                           
1 HENDRICKX, R. (1998), Het Taalcharter, 
http://taal.vrt.be/taaldatabanken_master/taalbeleid/taalcharter.shtml. 

2  http://www.let.ru.nl/ans/e-ans 
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2002. Hij wijst op de “theoretisch” drievoudige algemeenheid van standaardvariëteiten. 

Standaardtalen zijn ten eerste geografisch algemeen. De standaardtaal is overal 

verstaanbaar en de regionale afkomst van de standaardtaalspreker kan niet louter op 

basis van zijn taal achterhaald worden. Dit aspect vinden we vooral bij Van Haeringen 

terug. In de tweede plaats is de standaardtaal functioneel algemeen. Dat betekent dat de 

standaardtaal over de talige middelen beschikt om in alle omstandigheden en met 

betrekking tot alle onderwerpen aangewend te worden. Ten derde zijn standaardtalen – in 

principe – sociaal algemeen. Het gebruik van standaardtaal karakteriseert niet iemand als 

behorend tot een bepaalde sociale laag, m.a.w. standaardtaalsprekers zouden in se 

vertegenwoordigers uit alle bevolkingslagen kunnen zijn. In de standaardvariëteit gaan 

alle leden van de taalgemeenschap op voet van gelijkheid met elkaar om. Dit “in principe” 

schrijft Geeraerts terecht. In de praktijk wijkt de Belgisch-Nederlandse situatie immers 

tamelijk af. 

 Een uitgebreide discussie van de taalgeschiedenis en de totstandkoming van de 

huidige Nederlandse standaardtaal past niet binnen het bestek van deze scriptie. Toch 

proberen we hier enkele sleutelelementen door te nemen. In deel 2.2. (over 

substandaardisering) zullen we ook verder op interessante feiten uit de Nederlandse 

taalgeschiedenis ingaan.  

De dialecten van het Nederlandstalige gebied hebben een geleidelijk 

standaardiseringsproces gestart in de zeventiende eeuw in het Noorden van het gebied. 

Omdat het zuiden van het taalgebied sinds het einde van de zestiende eeuw een aparte 

politieke (en dus linguïstische) evolutie heeft gekend, heeft het Zuiden niet deelgenomen 

aan dit standaardiseringsproces. Vanaf het einde van de negentiende eeuw koos het 

Vlaamse taalbeleid voor de overname van de Noord-Nederlandse norm. De kunstmatige 

invoering van deze exogene norm in de loop van de twintigste eeuw is maar voor een deel 

geslaagd: in de schrijftaal. Voor de spreektaal ligt de zaak anders. Hierop komen we straks 

nog terug. We beperken ons hier tot wat voor de standaardtaal relevant is: men neemt aan 

dat er zich nu een standaardtalige variëteit van het Nederlands in het Zuiden ontwikkeld 

heeft, het Belgisch Nederlands. Hoewel dit in de laatste jaren fel bediscussieerd werd, 

bestaat er nu een soort consensus onder de meeste Vlaamse taalkundigen: “er heeft zich in 

de hoogste registers van het taalcontinuüm een standaardtaal ontwikkeld die de facto 

verschilt van het Nederlands Nederlands, al was het alleen maar door de pertinent 

verschillende articulatiebasis” (GEERAERTS 2002: 10). 
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2.1.2 De dialecten 
 

De Vlaamse en Nederlandse dialecten vormen een continuüm waarvan men 

aanneemt dat de belangrijkste isoglossen in de taalgeschiedenis Noord-Zuid lopen. De 

oostelijke dialecten vertonen gelijkenissen met Duitse variëteiten, terwijl westelijke 

dialecten ingweoonse eigenschappen bevatten. Het kleine gebied van Vlaanderen vertoont 

daarom een grote dialectale verscheidenheid.  

Deze verscheidenheid wordt echter bedreigd door het fenomeen dialectverlies. Dit 

proces is “in Vlaanderen vrij laat op gang gekomen [althans in vergelijking met andere 

Europese taalgebieden], maar is nu volop bezig en voltrekt zich in snel tempo” 

(WILLEMYNS 2005: 30). Dialectverlies betekent dat het dialect door steeds minder 

mensen in steeds minder omstandigheden wordt gesproken, en tegelijk dat het door een 

andere variëteit wordt vervangen.  

Het dialectverlies is niet even sterk in alle Vlaamse dialectgebieden. We vinden 

enkele cijfers bij Taeldeman (1991). In het algemeen blijkt dat de dialectgebieden Brabant 

en Limburg het meest het dialectverlies ondergaan (minder uitgesproken voor het 

Stadsantwerps), gevolgd door Oost-Vlaanderen. In West-Vlaanderen is dit proces veel 

trager doordat de West-Vlamingen hardnekkiger bij hun dialect blijven.  

 Het dialectverlies in Vlaanderen is niet enkel toe te schrijven aan een natuurlijk 

proces in de moderne maatschappijen. Ook het Vlaamse taalbeleid heeft hier toe 

bijgedragen. Vanaf de jaren zestig begon de ABN-actie, waarbij de Vlamingen 

aangemoedigd werden om ABN te spreken en waarbij het dialect sterk gestigmatiseerd 

werd.  

 

De beschrijving van de twee variëteiten (standaardtaal en dialect) volgens een 

bipolair model is echter niet voldoende om de Vlaamse taalsituatie in kaart te brengen. 

Naast de traditioneel bipolaire voorstelling standaardtaal-dialect heeft zich immers een 

substandaardtaal ontwikkeld tussen die twee polen: de Vlaamse tussentaal. Eerst willen we 

het proces van substandaardisering in een theoretisch en Europees perspectief bespreken. 

Daarna wordt een specifiek deel aan de Vlaamse tussentaal gewijd. 

 

 

2.2. HET SUBSTANDAARDISERINGSPROCES 
 
 
In de talrijke literatuur over de Vlaamse tussentaal wordt de situatie zelden beschreven 

vanuit een algemeen perspectief. Men besteedt vaak aandacht aan de Vlaamse 
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bijzonderheden om de taalsituatie te kunnen uitleggen. Toch lijkt het ons interessant om 

een omweg te maken langs enkele abstractere beschouwingen over taalvariatie. We zullen 

ons hiervoor vooral baseren op een artikel van Peter Auer Europe’s sociolinguistics unity, 

or a typology of european dialect/standard constellations (2005a). In dat artikel vergelijkt 

Auer de evoluties van de Europese talen met elkaar. Zijn algemene vaststellingen willen 

we toetsen aan de Vlaamse taalsituatie.  

Voordat we deze uiteenzetting beginnen, leggen we enkele concepten uit. Ten 

eerste definiëren we een taalvariëteit als “een verzameling taalelementen met dezelfde 

maatschappelijke spreiding” (HUDSON, geciteerd door GEERTS 1989: 529). In het 

bipolaire model hebben we de variëteiten standaardtaal en dialect besproken. Een 

diaglossische taalsituatie wordt echter beter weergegeven aan de hand van een 

taalcontinuüm, een geleidelijke schaal tussen standaardtaal en dialect waar verschillende 

tussenvariëteiten naar voren gebracht kunnen worden. In figuur 2a stelt Willemyns (2004) 

een dergelijk taalcontinuüm voor met vier referentiepunten, waar – naast standaardtaal 

(ST) en dialect (DIA) – de tussenliggende variëteiten Umgangssprache (U) en Regionale 

Standaard (RS) onderscheiden worden.  

 

 

 

Figuur 2a : Schema van taalcontinuüm volgens Willemyns (2004). 

 

 In het artikel van Auer (2005a) vinden we een andere grafische voorstelling van 

het taalcontinuüm die in onze ogen de werkelijkheid beter weergeeft.  
 

standaard (schrijftaal) 
 
 
gesproken (sub)standaard 
 
regiolecten 
      
 
dialecten  

 

Figuur 2b : Pyramidale voorstelling van het taalcontinuüm (diaglossie) (Auer 2005a). 
 

DIA   U   RS   ST 
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Figuur 2b is gebaseerd op een piramidale voorstellingswijze om een 

taalvariatiecontinuüm voor te stellen. Hoewel we dezelfde taalvariëteiten terugvinden, 

heeft het continuüm deze keer verticaal een diastratische dimensie. Horizontaal vinden we 

de geografische/diatopische dimensie. Dialecten staan bijvoorbeeld beneden in het 

continuüm en hebben een veel grotere horizontale oppervlakte. Dat betekent dat ze veel 

geografische verscheidenheid (minder homogeniteit) kennen.  

 Aan de hand van dergelijke continuümvoorstellingen presenteert Auer de meest 

gangbare evoluties van Europese talen in een soort historisch overzicht van taalvariatie. 

Zoals gezegd willen we een link maken tussen zijn belangrijkste bevindingen en de 

Vlaamse taalgeschiedenis. We hebben in de onderstaande tekst de interessantste schema’s 

opgenomen die met de uitleg gepaard gaan. De overige schema’s zijn opgenomen in bijlage 

I.  

 We starten met het Oudnederlands dat – zoals veel Europese talen in de vroege 

middeleeuwen – gekenmerkt was door een situatie van exoglossische diglossie. Diglossie 

betekent dat we met twee aparte taalvariëteiten te maken hebben: de Germaanse 

dialecten enerzijds en een standaardtaal anderzijds. Het Latijn dat toen nog de enige 

standaardtaal (schrijftaal) was, was een exogene norm (zie schema bijlage I). 

In de zeventiende en achttiende eeuw ontwikkelden endogene standaardtalen zich 

onder invloed van de Europese Renaissancistische en verlichte tijdgeest. De nieuwe 

standaardtalen werden gecodificeerd in woordenboeken en grammatica’s, en werden als 

nationale talen erkend, terwijl dialecten bleven bestaan. Een dergelijke endoglossische 

diglossie heeft enkel het Noorden van het Nederlandse taalgebied bereikt. Vlaanderen 

bleef onder het gezag van verschillende externe politieke machten en kon geen endogene 

standaardtaal ontwikkelen. 

In de negentiende en twintigste eeuw ontwikkelde zich in Nederland een 

gesproken diglossie (‘spoken diglossia’ uit AUER 2005a). Het gebruik van de 

standaardtalige variëteit breidde zich tot spontaan gesproken taalgebruik uit (zie figuur 

2c). Een groter deel van de maatschappij had nood aan een gestandaardiseerde taalvorm 

voor de formelere situaties.  
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Figuur 2c : Voorstelling van de gesproken diglossie. 

 
 

In die tijd behield Vlaanderen daarentegen een exoglossische diglossie: het Frans was de 

enige cultuur-, schrijf- en standaardtaal die naast de Vlaamse dialecten bestond.  

In Nederland – zoals in de meeste andere Europese landen – “there [was] a strong 

tendency for these repertoires [spoken diglossia] to develop into Type C“ (AUER 2005a: 

20): een moderne diaglossie. Het diaglossische model is “presumably the most wide-

spread relationship between dialect and standard in Europe today” (AUER 2005a: 22) en 

wordt gekenmerkt door een aantal tussenvariëteiten die zich verspreiden op een 

continuüm tussen standaardtaal en dialect (zie figuur 2b). Sommigen nemen nu aan dat 

Vlaanderen deze evolutie van diglossie tot diaglossie aan het doormaken is. In ieder geval 

heeft Vlaanderen enkele eeuwen vertraging op zijn Noorderburen en op de meeste andere 

taalgebieden. “De standaardisering in Nederlandstalig België lijkt pas de brede lagen van 

de bevolking bereikt te hebben na de Tweede Wereldoorlog” (GEERAERTS 2002: 91). 

De beschreven diaglossie is op zich ook geen statisch model: het kan nog verder 

evolueren. Hier geven we verslag van heel recente ontwikkelingen die in figuur 2d met 

pijlen gemarkeerd zijn.  

 

 

 

 

 
 
 

Figuur 2d : Verdere evoluties (substandaardisering en regiolectisering)  
in het diaglossich model. 
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Met de pijl van beneden naar boven geven we de tendens van regiolectisering aan. De 

regiolectisering is het vormingsproces van regiolecten dat gepaard gaat met dialectverlies. 

Regiolecten zijn een soort “lingua franca” voor een bepaalde regio: 

Die [regiolecten] ontwikkelen zich doordat in een ruimer gebied de dialectsprekers de 
meest specifieke verschijnselen van de lokale taalvarianten gaan vermijden, en vervangen 
door taalelementen die een wijder bereik hebben, terwijl ze voor de rest hun 
dialectvormen en –constructies in ere houden. (DE SCHUTTER 1998: 241) 
 

De tweede pijl van boven naar beneden interesseert ons hier bijzonder. Hij symboliseert 

het proces van substandaardisering. Geeraerts definieert de substandaardisering als “de 

vorming van een omgangstaal, die enerzijds relatief uniform is, maar anderzijds te ver 

afstaat van de standaardtaal om zonder meer als informele variant daarvan beschouwd te 

kunnen worden” (2002: 89). In Nederland spreekt men over het Poldernederlands en in 

Vlaanderen van Verkavelingsvlaams (tussentaal). Beide termen hebben betrekking op “het 

substandaard taalgebruik dat een groter bereik heeft dan de lokale dialecten, en dat in 

beide gebieden de neiging zou hebben zich tot een informele lingua franca te ontwikkelen” 

(JASPERS & BRISARD 2006: 35). Vaak worden beide fenomenen samen besproken in 

artikelen over substandaardisering (o.a. JASPERS & BRISARD 1996; STROOP 1990, 1992; 

WILLEMYNS 2007). We willen dit onderzoek aan de evolutie van de Vlaamse tussentaal 

als product van het substandaardiseringsproces wijden.  

 De verschijnselen van regiolectisering en substandaardisering zijn geenszins 

typisch voor Vlaanderen noch voor het Nederlandstalige gebied. Toch zien we dat ze in 

Vlaanderen bijzonder snel en sterk aan de gang zijn. We benadrukken het feit dat ze enkel 

betrekking hebben op het gesproken taalgebruik. Voor het geschreven taalgebruik blijft de 

standaardtaal (voorlopig) gelden. 

We hebben tot nu toe de Vlaamse taalsituatie als diaglossisch beschreven. Op het 

individueel sprekersniveau kunnen ons echter afvragen of Vlaanderen werkelijk een stap 

van diaglossie heeft gekend. Zoals De Schutter stellen we vast dat weinig Vlamingen alle 

variëteiten van het continuüm beheersen: 
 
De tijd van het gedurfde naast elkaar cultiveren van verschillende in se harmonische 
taalperken is voorbij. Als die er al ooit geweest is natuurlijk: is er wel een generatie van 
Vlamingen geweest die met verschillende variëteiten van de taal (dialect, regiolect, 
informele en formele ST) kon spelen? Ik betwijfel het; individuen, hier en daar, dat wel, 
maar een redelijk segment van de bevolking? Helaas, nee. (DE SCHUTTER 1998: 248) 
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2.3. DE VLAAMSE TUSSENTAAL 
 
 

Wie zich al een beetje met het fenomeen “tussentaal” in Vlaanderen heeft beziggehouden, 

weet dat de wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke literatuur erover overvloedig is. 

Er bestaan talrijke artikelen waarin taalkundigen en niet-taalkundigen hun mening 

uitspreken over deze nieuwe omgangstaal. Jammer genoeg is de literatuur vrij heterogeen 

in die zin dat de voorgestelde hypotheses soms tegenstrijdig zijn, en dat niet alle 

parameters evenveel aandacht krijgen. Het lijkt daarom noodzakelijk om een overzicht te 

geven van de vaststellingen waarover de meeste taalkundigen het nu eens zijn en waarop 

we ons voor dit onderzoek baseren. We stellen de benadering eerst vanuit een theoretisch 

oogpunt, en daarna vanuit een praktischer oogpunt voor.  

 
2.3.1. Vanuit een theoretisch oogpunt 
 

Het grootste deel van de literatuur over tussentaal heeft een abstract of 

theoretisch karakter. Men probeert het fenomeen in taalkundige termen te benoemen, te 

beschrijven en te verklaren. Daar geven we nu een overzicht van dat in vijf paragrafen 

ingedeeld werd. We gaan nader in op de bestaande terminologie, op de verklaringen voor 

het ontstaan van tussentaal in Vlaanderen, op de waardering van tussentaal, op de 

zogenaamde “Vlaamse taalkloof” en als laatste op de toekomstperspectieven.  

  
2.3.1.1. Terminologie 

Het probleem bij het kiezen van een geschikte benaming voor het fenomeen 

“tussentaal”, is dat verschillende termen naast elkaar bestaan die telkens anders 

connotatief geladen zijn. Daarom willen we hier eerst in grote lijnen een korte paragraaf 

wijden aan de bestaande terminologie.  

De discussie over tussentaal begon met Geert Van Istendael, een schrijver die zich 

in zijn boek Het Belgisch Labyrint (1989) openlijk verontwaardigde over de nieuwste 

taalontwikkeling in Vlaanderen:  

 
Er is trouwens iets nieuws, iets vuils de taal in de zuidelijke Nederlanden aan het aantasten, 
aan het doodknijpen. Het is een manke usurpator in kale kleren, maar hij heeft de 
verwaandheid en de lompheid van een parvenu. Hij heet “Verkavelingsvlaams”. (Van 
Istendael 1989: 108) 

 
“Verkavelingsvlaams”, zo noemde Van Istendael voor het eerst de lingua franca in de 

nieuwe stadswijken. Toch was het Verkavelingsvlaams geenszins iets nieuws op het einde 

van de jaren ’80 zoals Plevoets (2008) het onderstreept. Al in 1970 stelde Goossens vast 
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dat het “toenemende gebruik van het Standaardnederlands in Vlaanderen vooral 

aanleiding gaf tot de vorming van een endogeen Vlaamse bovenregionale standaard die 

met name in de informele registers steeds meer tot norm begon te worden” (GOOSSENS, 

geciteerd PLEVOETS 2008: 8). Het betoog van Van Istendael en de erkenning dat er iets 

nieuws aan de hand was, gaven aanleiding tot vele essays en onderzoeksverslagen in de 

jaren ’90 en in het begin van de éénentwintigste eeuw. Daarbij ontstonden verdere 

benamingen zoals Schoon Vlaams (GOOSSENS 2000), Soap-Vlaams (GEERAERTS 1999b) in 

contrast met het VRT-Nederlands of het minder bekende Koetervlaams (BARNARD, in 

GEERAERTS 1999b). In de wetenschappelijke bespreking werd daar echter steeds vaker 

naar verwezen met de term tussentaal (voor het eerst door TAELDEMAN 1992). Vandaag 

kunnen we ongeveer iedereen tevreden stellen met een definitie van tussentaal als een 

substandaardvariëteit van het Nederlands tussen het dialect/regiolect en de standaardtaal.  

In dit onderzoek gaan we consequent enkel de term “tussentaal” gebruiken. We 

beschouwen die immers als de meest geschikte benaming en dat om twee redenen. Ten 

eerste blijft tussentaal een neutraal begrip. Daarentegen heeft Verkavelingsvlaams een 

duidelijke negatieve connotatie, al was het maar door zijn oorspronkelijke context in het 

boek van Van Istendael. Soap-Vlaams verwijst vooral naar één context waar tussentaal 

wordt gebruikt en niet naar het algemene, taalkundige fenomeen. Ook willen we de term 

Schoon Vlaams vermijden, gezien het adjectief ironisch kan worden verstaan. De tweede 

en belangrijkste reden is dat het woord “tussentaal” een polysemisch karakter heeft. In de 

tweedetaalverwerving verwijst tussentaal (interlanguage) naar een voorlopig 

verwerfstadium op weg naar de volwaardige (standaard)taal. Daarop zullen we hieronder 

nog nader ingaan. 

 

2.3.1.2. Waarom spreekt men tussentaal? Op zoek naar de verklarende factoren 

In de literatuur vinden we veel (soms tegenstrijdige) hypotheses over de 

oorsprong en de verspreiding van tussentaal. Hier willen we vier door de meeste 

taalkundigen aangenomen culturele en materiële verklaringen presenteren.  

Ten eerste wordt er vaak op gewezen dat tussentaal (i.p.v. het dialect) de moedertaal van 

de laatste generaties Vlamingen is geworden. De meeste Vlaamse ouders waren bewust 

van de nadelen van een uitsluitend dialectgerichte opvoeding voor hun kinderen. Zo stelt 

men vast dat ze hun kinderen niet langer in het dialect opvoeden. “Aangezien die ouders 

zelf meestal geen competente AN-sprekers waren, is in veel Vlaamse gezinnen een 

tussentaal als thuistaal gebruikt” (DE CALUWE 2006: 54). In de literatuur spreekt men 

vaak van het niet kunnen spreken. De Vlamingen moesten een exogene norm verwerven. 



 18 

Tussentaal (zoals de “interlanguage” van tweedetaalleerders) is het hoogste bereikbare 

niveau, waarop Vlamingen zijn “blijven hangen” (VAN DE VELDE 1996: 31).  

 

Een tweede verklaring heeft te maken met de nauwe verbondenheid van talige 

ontwikkelingen enerzijds en economische, culturele en politieke ontwikkelingen 

anderzijds. Vanaf grosso modo de jaren ’60 is Vlaanderen gegroeid op allerlei vlakken. De 

welgesteldheid van Vlaanderen heeft onmiskenbaar geleid tot de toename van het 

Vlaamse zelfbewustzijn (DE CALUWE 2002). Taeldeman spreekt van een “Vlaamse 

zelfgenoegzaamheid” van de Vlaamse elite die zich “bewust aan (taal)normverlaging en –

vervalsing bezondigt” (TAELDEMAN 1992: 37, oorspronkelijk cursief). Ook Van Istendael 

had dit al opgemerkt: 
Verkavelingsvlaams, het is de taal van een nieuwsoortig, door en door vals Vlaams 
zelfvertrouwen, het is de taal die uit minachting voor de taal van de gewone mensen en uit 
angst voor het Nederlands geboren is, een wangedrocht is het, die taal van het nieuwe 
Vlaanderen, dat blaakt van intellectuele luiheid. (VAN ISTENDAEL 1989: 116) 
 

“Het klassieke model van standaardisering, waarbij niet enkel een bepaalde regionale 

taalvorm, maar vooral ook het taalgebruik van een bepaalde sociale groep model staat bij 

de geleidelijke standaardisering van de taal, is in Vlaanderen niet van toepassing.” 

(WILLEMYNS 1983: 87). Ook de elite spreekt immers tussentaal. De Caluwe vat dit in zijn 

“vierde stelling” samen: 
De alomtegenwoordigheid van tussentaal bij de zogenaamde elite, is tekenend voor het 
toegenomen zelfbewustzijn van de Vlamingen. Lieten die zich vroeger nog culpabiliseren 
met betrekking tot hun gebrekkige beheersing van de standaardtaal, dan gebruiken ze nu 
onbeschroomd tussentaal waar en wanneer zij dat prettig vinden. (DE CALUWE 2002: 62)  
 

Het gaat dus niet enkel om het “niet kunnen spreken”, maar ook om het niet willen 

spreken. Geeraerts (1993) spreekt van een postmodern tijdsklimaat waar de 

onthiërachisering van de klassieke opdeling tussen hoge en lage sociale klassen met de 

flexibilisering van de omgangsvariëteiten gepaard gaan. Niet verrassend gaat dit verzet 

tegen de norm gepaard met anti-Hollandse gevoelens die tegelijkertijd gevolg en verdere 

oorzaak zijn van de culturele divergentie tussen Noord en Zuid (TAELDEMAN 1992).  

 

Van de Velde (1996) en De Caluwe (2002) wijzen ook op de toenemende 

interdialectale en bovenregionale informele contacten. Een dergelijke schaalvergroting 

vormt een derde verklaring voor de verspreiding van tussentaal. De toename van de 

geografische (en sociale) mobiliteit en de contacten buiten de eigen regio maken een 

breder verstaanbare taalvariëteit noodzakelijk:  
De mensen worden steeds mobieler in hun persoonlijke en professionele contacten, 
waardoor ze zich om objectieve (verstaanbaarheids)redenen steeds vaker verplicht voelen 
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van hun dialect af te stappen en over te schakelen op een bovengewestelijke taalvariëteit. 
(TAELDEMAN 1991: 37, oorspronkelijk cursief)  
 

De verspreiding van tussentaal is ook een oorzaak van dialectverlies. 

  

Ten laatste zien we in de laatste jaren “democratisering en informalisering van de 

omgangsvormen en van de media” (DE CALUWE 2002: 61). In twee domeinen valt dit 

duidelijk op. In de eerste plaats heeft de VRT zijn taalpolitiek gewijzigd. Ruud Hendrickx, 

de bekende taaladviseur bij de VRT schreef in zijn Taalcharter voor de Vlaamse omroep:  
Dialect en tussentaal zijn geenszins uitgesloten, maar ze kunnen alleen worden gebruikt in 
programma’s waarin ze functioneel zijn, met name fictie en uitzendingen over 
streekcultuur. In soaps, feuilletons en comedy-reeksen van eigen bodem mag dialect en 
tussentaal te horen zijn. Als er personages uit een bepaald milieu opgevoerd worden, 
mogen ze klinken zoals die mensen spreken. Het komt de geloofwaardigheid van de 
personages alleen maar ten goede.3

 
 

Op een ander gebied blijkt dat mediafiguren en vooral politici steeds vaker tussentaal 

spreken (VAN LAERE 2003). Op die manier willen ze dichter bij het volk staan en willen ze 

als gewone mensen beschouwd worden. Kortom, tussentaal is ook de taal gehanteerd door 

de “modellen” die de Vlamingen te horen krijgen: politici, soappersonages, mediafiguren, 

enz. 

 

2.3.1.3. Hoe denkt men over tussentaal? Op zoek naar de waardering van tussentaal onder de 

taalkundigen en de Vlamingen 

Zoals reeds boven vermeld werd in de voorbije jaren opvallend veel geschreven 

over tussentaal in Vlaanderen. Het doel van deze paragraaf is tweezijdig. Ten eerste willen 

we de manier analyseren waarop door de taalkundigen over tussentaal werd geschreven. 

Ten tweede stellen we enkele feiten vast over de manier waarop Vlamingen met de 

taalvariatie omgaan ter inleiding tot ons attitudeonderzoek naar tussentaal.  

 

 We willen hier een heel beknopt overzicht geven van de posities van taalkundigen 

over tussentaal. We baseren ons daarbij op drie artikelen: (1) het artikel van Johan De 

Caluwe  Conflicting language positions within the Dutch speaking part of Belgium (2005); 

(2)  Het Vlaamse stigma. Over tussentaal en normativiteit (2001) van Jürgen Jaspers; en (3) 

het eerste deel van het artikel Verklaringen van substandaardisering (2006) van Jürgen 

Jaspers en Frank Brisard. 

                                                           
3 HENDRICKX, R. (1998), Het Taalcharter, 
http://taal.vrt.be/taaldatabanken_master/taalbeleid/taalcharter.shtml. 
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 Uit de bovenstaande titels blijkt al dat de posities tegenover tussentaal 

tegenstrijdig en voor een groot deel negatief zijn. De opvattingen van taalkundigen ten 

opzichte van tussentaal classificeren we in twee tendensen4

 Een eerste tendens tekent zich aan de kant van taalkundigen af (o.a. GEERAERTS, 

GEERAERTS et al. 1999, VAN DE VELDE 1996) die tussentaal opvatten als “de reflectie van 

een alsnog onvoltooide evolutie van standaardisering” (JASPERS & BRISARD 2006: 40). De 

Caluwe (2005) beschrijft deze tendens als een meer “elitaire” tendens waarbij de 

vertegenwoordigers een traditionelere, academischere opvatting over taal hebben. Ze 

stellen vast dat het standaardiseringsproces in Vlaanderen later is begonnen, en zichtbaar 

moeilijker/trager verloopt als in andere Europese regio’s. “Het zal ongetwijfeld nog enkele 

generaties duren eer er zich in Vlaanderen een normaal taallandschap heeft ontwikkeld, 

waarbij substandaardtaal als de natuurlijke voedingsbodem voor de standaardtaal kan 

functioneren” (VAN DE VELDE 1996: 269, cursivering van AFP). Sommige 

vertegenwoordigers van deze opvatting hebben uitgesproken “tussentaalvijandige” 

uiteenzettingen geproduceerd. Tussentaal wordt opgevat als een bedreiging voor de 

standaardtaal en/of als symptoom voor een maatschappelijk verval. Onder de woorden 

van De Caluwe (2005) voorspellen ze “loss of (international) status for Dutch if the 

Flemish would stick to their interlanguage for everyday speech”. Tussentaal lijkt hun niet 

alleen het prestige van de standaardtaal te ontberen, maar ook de authenticiteit van de 

dialecten. 

. Het spreekt voor zich dat we 

met een dergelijk vereenvoudigende tweedeling geen aanspraak maken op de beschrijving 

van alle bestaande posities en opvattingen, noch op een dichotomische indeling van de 

taalkundigen. We willen hiermee zonder meer twee algemene tendensen beschrijven.  

 De tweede tendens onderscheidt zich van de eerste door het feit dat de 

substandaardisering als “het hybride product van een situatie van taalcontact” wordt 

opgevat (JASPERS & BRISARD 2006: 41). Dit fenomeen wordt hier als een volledig 

natuurlijke ontwikkeling beschouwd waartegen het geen nut heeft zich te verzetten. 

“Tussentaal is een volkomen natuurlijke variëteit” luidt de tweede stelling van De Caluwe 

(2002). Ook Stroop legt de nadruk op de gemeenschappelijke natuurlijkheid van het 

Poldernederlands en de Vlaamse tussentaal. De verdedigers van deze instrumentelere en 

“populairdere” opvatting van taal beweren dat Vlamingen het recht hebben om tussentaal 

in informele contexten te gebruiken, en vooral dat tussentaal aan reële behoeften 

beantwoordt (DE CALUWE 2002, 2005).  

                                                           
4 Jaspers en Brisard (2006) onderscheiden drie tendensen, waarvan we de eerste en de derde 
samen hebben beschouwd. 
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We hebben gezien dat deze twee tendensen tegenstrijdig zijn en naast elkaar 

bestaan. Toch hebben we de laatste jaren het gevoel dat er een soort verschuiving 

plaatsvindt waarbij de eerste posities steeds minder vertegenwoordigd zijn, terwijl de 

tweede tendens voortleeft. Vroeger beweerde men dus dat het nieuwe fenomeen een 

noodzakelijk kwaad was op de weg naar standaardtaal. Nu denkt men nog altijd in termen 

van “tijdelijk”. De Vlaamse taalsituatie is een overgangsituatie, enkel is men er zich nu van 

bewust dat het eindstadium onwaarschijnlijk het Standaardnederlands zal zijn, de Noord-

Nederlandse variëteit al zeker niet. Mogelijke toekomstperspectieven presenteren we in 

2.3.1.5. 

 

Los van de precieze parameters waaraan elke taalkundige aandacht besteedt, lijkt 

iedereen het er over eens te zijn dat tussentaal zonder meer een andere taal dan het 

Standaardnederlands is. Tussentaal bestaat náást de officiële standaardtaal (PLEVOETS 

2008). In dat verband trekt Cajot een veel geciteerde conclusie: “deze omgangstaal is 

integendeel een zelfstandige talige grootheid (aan het woorden), d.w.z. moedertaal van 

veel dialectlozen en doeltaal van veel dialectsprekenden: het tastbaar maar wankel 

resultaat van een autonome informele taalstandaardisering” (CAJOT 1998: 1005).  

 

Naast het feit dat er divergenties bestaan in de posities van taalkundigen lijkt het 

ons noodzakelijk om de opvatting van de sprekers ten opzichte van de taalvariatie erbij te 

betrekken. Uit vorig attitudeonderzoek hebben we een overzichtelijk beeld van de 

attitudes van Vlamingen tegenover standaardtaal en dialect. Wat het dialect betreft 

hebben de Vlamingen nogal negatieve attitudes ontwikkeld die uit de zogenaamde “ABN-

acties” voortvloeien. Vanaf de jaren ’60 voerde het Vlaamse taalbeleid campagnes ter 

bevordering van het ABN (Algemeen Beschaafd Nederlands). Deze ABN-propaganda ging 

noodzakelijk gepaard met de stigmatisering van het dialect. De taalzuiveraars hebben het 

ABN aangeprezen zonder te beseffen dat de Vlamingen geen ABN konden spreken of 

schrijven, omdat ze die vanuit het Noorden geïmporteerde taal onvoldoende kenden. De 

talige vorming was bijvoorbeeld gericht op vervangingsstrategieën op lexicaal vlak (zeg 

niet…, zeg wel…). De Vlamingen hebben de exogene Nederlandse taalvarianten echter 

nooit als hun eigen taal beschouwd. Ze stond te ver van de Vlaamse dialecten af. Wanneer 

Vlamingen deze taal probeerden te spreken, voelden ze zich onzeker. Deze 

taalonzekerheid van Vlamingen wordt als verklarende factor voor het ontstaan van 

tussentaal gebruikt. Volgens De Schutter (1998: 234) is tussentaal “een taal die uit angst 

geboren wordt: angst om dialect te spreken omdat dat niet “netjes” is, en angst om de 

standaardtaal te spreken, omdat men denkt het niet aan te kunnen, of omdat men wel 
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zeker weet dat men die niet aankan”. Vlaanderen heeft zijn dialect afgeleerd en werd naar 

de tussentaal gedreven, al was dit niet de bedoeling van de actie (TAELDEMAN 1992). 

 Vandaag aarzelt de Vlaming nóg altijd om zich van de standaardtalige variëteit te 

bedienen en behoudt ten aanzien van de standaardtaal de zogenaamde zondagse-

pakmentaliteit (GEERAERTS 2001): “zoals een zondagspak is de hoogste taalnorm iets 

waarvan de noodzaak buiten kijf staat, maar je er echt goed in voelen doe je niet” 

(GEERAERTS 2001: 343).  

 Over de attitudes tegenover tussentaal als aparte variëteit naast het dialect en de 

standaardtaal weet men tot nu toe vrij weinig (zie attitudeonderzoek 3.2.1.3.). Daarom 

nemen we ons voor die hier te onderzoeken.  

 

2.3.1.4. De Vlaamse taalkloof 

Typerend voor de Zuid-Nederlandse taalsituatie is de “Vlaamse taalkloof”. Dit is 

een belangrijke vaststelling van de Leuvense taalkundigen (o.a. GEERAERTS 1999a, 2003). 

We kunnen die als volgt samenvatten: “de heterogeniteit tussen het formele en informele 

register in België is beduidend groter dan de heterogeniteit tussen analoge registers in 

Nederland” (PLEVOETS 2008: 15). We kunnen dit visualiseren aan de hand van figuur 2e 

die gebaseerd is op dezelfde piramidale voorstellingswijze als de taalvariatiecontinua 

hierboven. De afstanden tussen de componenten van het model geven de linguïstische 

afstand weer. Hoe kleiner de afstanden, hoe uniformer de variëteiten. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 2e : De Vlaamse taalkloof (uit GEERAERTS 2001: 339). 
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Terwijl het informele taalgebruik in Nederland betrekkelijk dicht bij de standaardtaal ligt, 

sluit het Belgische informele Nederlands eerder bij de dialecten aan. In Nederlandstalig 

België is er dus een bijzonder grote afstand tussen de informele omgangstaal en de 

verzorgde taal (in het vet gemarkeerd). 

 

2.3.1.5. Hoe zit het met de toekomst van tussentaal? Op zoek naar de toekomstperspectieven  

Willemyns (2005: 38) gelooft dat “voorspellingen daarover [over de toekomst van 

de tussentaal] niet echt vruchtbaar zijn”. De bal ligt zonder meer in het kamp van de 

taalgebruiker. Toch willen we een kort overzicht bieden van de mogelijkheden. 

 Geeraerts heeft drie scenario’s onderscheiden (1999; geciteerd door CAJOT 2000). 

Aan het eerste scenario waarin de huidige posities van standaardtaal en tussentaal stabiel 

zullen blijven, gelooft niemand, zelfs Geeraerts niet. Bij het tweede scenario sluiten zich 

onder andere De Caluwe en Plevoets aan. “De taalkloof tussen standaardtaal en tussentaal 

zal m.a.w. verkleinen, en er zal een continuüm groeien waarbij de informele variëteiten 

van het Standaardnederlands in Vlaanderen naadloos zullen overgaan in wat nu nog 

tussentaal wordt genoemd” (DE CALUWE 2002: 66). Al wie zowel standaardtaal en 

tussentaal beheerst, zal ingrediënten van beide moeten doseren zodat zijn taal geschikt 

blijft voor de (in)formaliteit van de gesprekssituatie. Ook Impe en Speelman (2007) leggen 

de nadruk op de eigen functionaliteit van tussentaal die ze geenszins als concurrent voor 

de standaardtaal opvatten. In dit scenario spreken we niet van een functie-uitbreiding van 

tussentaal, maar veelmeer van een functiedifferentiatie.  

Er blijft nog een derde scenario: de standaardtaal wordt geïnformaliseerd in de 

richting van tussentaal. Het tussentalig taalgebruik dat oorspronkelijk slechts in informele 

omstandigheden aan bod kwam, dringt door tot gebruikssituaties waar traditioneel 

standaardtaal gebruikt werd. Er is sprake van een diepgaande functie-uitbreiding van 

tussentaal waarbij het Standaardnederlands geleidelijk terrein zou gaan verliezen. Als dit 

fenomeen effectief en consequent doorgaat, zou de taalsituatie vlug kunnen evolueren 

naar een soort monoglossie. Willemyns  (2007) beschrijft dit als een 

destandaardiseringsproces dat op een “one variety speech” kan uitlopen. “People are 

gradually restricting their choice of possible varieties to just one single variety” 

(WILLEMYNS 2007: 277). Als we dit schematisch omschrijven, krijgen we een model zoals 

figuur 2f waar de dialecten verdwenen zijn (het logisch gevolg van het dialectverlies) en 

waar de functies van standaardtaal zijn overgenomen door de substandaardvariëteiten 

met min of meer uitgesprokene regionale verschillen.  
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standaard 

substandaard 

regiolecten 

dialecten 

 
Figuur 2f : Grafische voorstelling van een monoglossie. 

 
Jan Stroop is een van de eersten die deze opvatting heeft aangenomen zoals het uit zijn 

artikelen Towards the end of the Standard Language (1990) en Weg standaardtaal (1992) 

blijkt. Recentelijk heeft Joop Van der Horst een essayistisch boek gepubliceerd waarvan de 

titel veelzeggend is: Het einde van de standaardtaal (2008). Beide taalkundigen zien in de 

opkomst van substandaardvariëteiten zowel in Vlaanderen (tussentaal) als in Nederland 

(Poldernederlands) het bewijs dat de uniforme standaardtaal niet meer het doel is van de 

taalgemeenschap. Van der Horst gaat nog een stap verder en veralgemeent het 

verschijnsel op Europees niveau. Hij postuleert dat er in Europa nu al een grootschalige 

regiolectisering aan de gang is, waarbij eenheidstalen geleidelijk verdwijnen. Dit 

substandaardiseringsproces zou te maken hebben met de toenemende democratisering 

van de gemeenschappen: We leven in een steeds meer egalitaire samenleving en “the 

more equal people are, the more they will stick to their own language. […] finally we will 

reach a situation in which all types and variants of language are equal, just as it is our 

opinion that people are equal” (STROOP 1990).  Verder brengen ze voor het “einde van de 

standaardtaal” een ander modern verschijnsel als verklaring naar voren: de zogenaamde 

glocalisering. Door de nieuwe ontwikkelingen en technologieën worden we allemaal 

wereldburgers die geen echt vaderland meer nodig hebben. Deze globalisering zorgt 

ervoor dat de complexiteit van onze samenleving toeneemt zodat vele burgers opnieuw op 

zoek zijn naar de lokale eenvoud (dus ook op het vlak van taal). Deze tegenstrijdige 

gevoelens noemt men glocalisering. Een overzicht van deze positie is uiterst interessant, 

maar ver buiten het bereik van deze bijdrage. We verwijzen naar het boek van Van der 

Horst en het werk van Stroop voor een volledige uiteenzetting.  

 

In ieder geval blijven de scenario’s allemaal hypothetisch. We kunnen bij de 

afsluiting van dit hoofdstuk niets anders beweren dan dat de Vlaamse taalevolutie in de 

volgende jaren uiterst spannend zal worden.  
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2.3.2.Vanuit een praktisch oogpunt 
 

Tot nu toe hebben we vooral theoretische hypotheses en verklaringen voor 

tussentaal besproken waaraan het grootste deel van de literatuur besteed wordt. We 

willen hier nog kort enkele concrete feiten in verband met tussentaal beschrijven 

waarmee we in dit onderzoek onmiskenbaar rekening moeten houden.  

 
2.3.2.1. Kenmerken van tussentaal  

Jammer genoeg is er vandaag nog maar weinig descriptief onderzoek verricht naar 

linguïstische criteria die het taalgebruik als typisch tussentalig markeren. In dit onderzoek 

naar perceptie moeten we desalniettemin een inventaris opstellen van de meeste typische 

kenmerken voor tussentaal. De Caluwe benadrukt het feit dat ”definiërende kenmerken 

niet in de vorm van noodzakelijke en voldoende voorwaarden op te sommen [zijn]; er 

moeten wel voldoende afwijkingen van de standaardtaal in zitten én voldoende 

afwijkingen t.o.v. dia/regiolect” (2006: 19). Hij probeert vervolgens een aantal 

bijzonderheden op het vlak van fonologie, lexicon en morfo-syntaxis te bepalen: 
 “Deze opsomming van de ingrediënten van tussentaal is noch exhaustief noch exclusief. Ze 
is niet exhaustief, want afhankelijk van hun dia/regiolectische achtergrond zullen 
tussentalige sprekers nu eens dit en dan weer een ander kenmerk uit hun dialect of 
regiolect integreren in hun tussentaal. De ingrediënten zijn ook niet exclusief tussentalig: 
een aantal verschijnselen dringt niet alleen door in de tussentaal, maar ook in de 
(informele) standaardtaal van heel wat Vlamingen.” (DE CALUWE 2006:21) 

 

Naast dit artikel van De Caluwe hebben we verschillende werken geraadpleegd om onze 

eigen inventaris op te stellen (in hoofdstuk 4): het artikel van Lebbe uit 1996, een 

overzicht van Ruud Hendrickx in het kader van de tussentaalcampagne van de VRT5

 

 en 

drie masterscripties – van Annelies Van Laere (2003), Leen Impe (2006) en Griet 

Lemahieu (2008). Belangrijk is dat het onze bedoeling niet is een volledig overzicht op te 

stellen, maar wel een selectie van twintig typische kenmerken die concreet in onze 

fragmenten voorkomen.  

2.3.2.2. De Brabantse expansie 

We hebben tot nu toe gezien dat er in de tussentaal zowel elementen uit de 

standaardtaal zitten als uit de dialecten. Daarnaast heeft taalgeografisch onderzoek 

aangetoond dat “de perifere dialectgebieden in Nederlandstalig België lexicale invloed van 

het centraal Brabantse gebied ondergaan” (GEERAERTS et al. 1999: 24). Met andere 

woorden neemt de substandaardisering de vorm aan van een verbreiding van 
                                                           
5 HENDRICKX, H. (2001). Laat ons ne keer te goei naar onszelf luisteren, 
http://taal.vrt.be/taaldatabanken_master/taalbeleid/tussentaalcampagne.shtml. 
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voornamelijk Brabantse elementen (PLEVOETS 2008: 8). Ook in de tussentaal van niet-

Brabanders duiken Brabantse elementen op.  

Voor deze Brabantse expansie geven Goossens (2002) en Willemyns (2005) 

verschillende verklaringen. Ten eerste hebben de Brabanders als eersten de behoefte aan 

een dialect-vervangende omgangstaal aangevoeld, omdat Brabant ook in het 

dialectverliesproces is vooropgegaan. Ten tweede wordt “de as Antwerpen-Brussel met 

Mechelen en Leuven” (GOOSSENS 2000:7) beschouwd als het machtscentrum van 

Vlaanderen (en van België). De “kern” heeft op die manier zijn toonaangevende rol 

voortgezet en versterkt (GOOSSENS 2007). De Brabantse expansie gebeurt in de praktijk 

via de talrijke pendelaars die elke weekdag naar Antwerpen en Brussel rijden enerzijds en 

via de Brabants gekleurde media anderzijds. 

Van Keymeulen en Devos (2008) waarschuwen echter “tegen het al te 

ongenuanceerd gebruik van het begrip Brabantse expansie”. De motivatie voor de 

ontlening van Brabantse varianten zal meestal wel exogenisme zijn (iets beter vinden 

omdat het in het eigen dialect onbekend is), en niet het bewustzijn van het Brabantse 

suprematisme. 
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PRODUCTIE 

PERCEPTIE ATTITUDES 

3. Theoretische achtergrond 

 
 

 

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan bestaande theorieën rond de twee domeinen 

die ons bezighouden, namelijk percepties en attitudes. Deze twee domeinen zullen hier 

vooral afzonderlijk beschouwd worden. Toch mogen we niet uit het oog verliezen dat ze 

deel uitmaken van een interactioneel systeem waarbij taalproductie, taalperceptie en 

taalattitudes elkaar beïnvloeden. Preston stelt vast: “It seems to me that perception, 

evaluation and production are intimately connected in language variation and change 

(2002: 50). In de literatuur vinden we verschillende pogingen om deze relaties te 

modelleren (o.a. PRESTON 2009). Figuur 3a stelt het eenvoudigste model voor waar 

productie, perceptie en attitudes elkaar onderling beïnvloeden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 3a : Model voor de interacties tussen productie, perceptie en attitudes. 

 

 

Volgens Giles and Coupland (1991) “it is the individual’s perception of the other’s speech 

that will determine his or her evaluative and communicative responses.” (1991: 15). Met 

andere woorden zou de perceptie centraal staan en zowel de aansluitende taalproductie 

als de taalattitudes bepalen. In deze bijdrage leggen we de nadruk op perceptie en 

attitudes en proberen we in een tweede instantie na te gaan hoe beide domeinen met 

elkaar samenhangen (relatie aangegeven door de rode pijl in Figuur 3a). Op het einde van 

het hoofdstuk formuleren we vragen waarop dit onderzoek dient te antwoorden.  
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3.1. PERCEPTIES 
 
 
Twee belangrijke fenomenen zullen hier beschreven worden: het verschijnsel van code 

switching (CS) en de Speech Accommodation theorie (SAT). Deze fenomenen hebben 

zowel met productie als perceptie te maken. Afsluitend houden we nog enkele 

beschouwingen over de bewustheidsgraad van beide fenomenen en kunnen we 

interessante hypotheses en verwachtingen formuleren voor dit onderzoek. 

 

3.1.1. Code switching  
 

Tot nu toe hebben we vooral gezien dat de Vlaamse taalgemeenschap allesbehalve 

homogeen was (horizontale en verticale variatie). In dit gedeelte leggen we de nadruk op 

het feit dat we ook met heterogeniteit te maken hebben op het niveau van de spreker zelf 

(intra-sprekervariatie). Elk individu heeft een persoonlijke voorkeur voor bepaalde 

segmenten van het continuüm (‘The preferred code’ zie RAMAT 1995: 51-52). Ook kunnen 

de sprekers gemakkelijk van variëteiten wisselen binnen hetzelfde gesprek wat meestal 

“code switching” genoemd wordt. Jaspers en Brisard (2006: 44) betreuren dat 

taalgebruikers die code-wisselen (tussen standaardtaal en tussentaal bijvoorbeeld) zelden 

of nooit deel uitmaken van de analyses. “Dit alles brengt het gevaar mee van de 

veronderstelling van een homogene taalgemeenschap, waarbij praktijken van talige 

variatie en code-wisselen naar het niveau van de performantie worden 

weggeabstraheerd.” Omdat we met taalvariatie in zijn geheel rekening willen houden, lijkt  

het ons nodig code-switching bij dit onderzoek te betrekken.  

 
Code-switching, code-mixing, code-shifting of nog style shifting zijn in de literatuur 

vaak voorkomende benamingen voor het taalkundig fenomeen waarbij één spreker meer 

dan één code gebruikt binnen een gesprek. Een code wordt gedefinieerd als een systeem 

dat mensen hanteren om met elkaar te communiceren (taal, creooltaal, een dialect, een 

pidgin, enz.). Een volledig overzicht van de literatuur over code-switching en de 

terminologische en conceptuele problemen die ermee verbonden zijn, past duidelijk niet 

in het bestek van dit werk. Op basis van interessante artikelen (AUER 2005b, ECKERT 

2000 & 2001, MILROY & MUYSKEN 1995, RAMAT 1995) onderstrepen we de belangrijkste 

eigenschappen van het fenomeen en leggen we onze eigen terminologie vast als 

referentiekader voor dit onderzoek. 
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Het begrip code switching (Nederlands: codewisseling6

Wij hebben tot nu toe gewerkt met een geabstraheerd concept van taalvariatie als 

een continuüm van taalvariëteiten, maar “from a linguistic point of view speaking of 

switching makes sense only if the two systems [the variety in this case] are independent” 

(RAMAT 1995:46). In de praktijk is het trouwens ook moeilijk om te kunnen 

onderscheiden of een uiting tot de ene of de andere variëteit (code) behoort. We moeten 

dus het lineair taalcontinuüm dat we eerder geschetst hebben in aparte entiteiten indelen. 

Zulke theoretisch aparte variëteiten bestaan in de werkelijkheid niet, maar zijn hier 

conceptuele voorwaarden voor de code switching theorie en voor variatieonderzoek 

überhaupt. 

) wordt traditioneel 

gebruikt voor het overschakelen van de ene taal naar de andere door dezelfde spreker. 

Volgens de primaire betekenis van code als (standaard)taal wordt verondersteld dat dit 

fenomeen enkel bij twee- of meertaligen kan voorkomen. In de inleiding van hun boek 

definiëren Milroy en Muysken (1995) code-switching als “the alternative use of several 

languages by bilingual speakers”. Toch wordt de term steeds meer gebruikt in een licht 

andere betekenis, namelijk voor het wisselen tussen variëteiten binnen één taal. Dat is veel 

interessanter in de context van dit variatieonderzoek. Om op deze opvatting nadruk te 

leggen, gebruiken Ecker et al. (2000 & 2001) de term style-shifting. Als style beschouwen 

ze “any intra-speaker variation that is not directly attributable to performance factors (in 

the strict sense) or to factors within the linguistic system” (2001: 2). Zoals Ramat lijkt ons 

deze terminologie echter problematisch: “[we] take CS [code switching] as being different 

in nature from monolingual ‘style shifting’, the change of formality levels within the same 

language” (1995: 46).  

 Belangrijk is ook dat “pure” code switching zelden voorkomt. Een abrupte 

wisseling tussen twee variëteiten is in de praktijk niet zo frequent. Meestal hebben we 

veeleer te maken met een zachte overgang van de ene variëteit naar de andere. De term 

code mixing geeft die subtiliteit weer. In taalvariëteit A vinden we een paar elementen 

terug van taalvariëteit B en omgekeerd. Dit is ook het geval in het fragment dat we voor dit 

onderzoek gekozen hebben (zie analyse van het fragment met CS: 4.2.3.2.2.).  

Ramat (1995) onderscheidt twee functies/verklaringen voor code switching. Ten 

eerste vervult code switching een belangrijke ‘conventional function’ or ‘discourse related 

function’ waar de ‘switches’ het gesprek organiseren. De “code-switches occur at the 

points of conversational relevance and mark the organisation of conversations in 
                                                           
6 We gaan hier verder de Engelse benaming “code switching” gebruiken omdat we het Nederlandse 
equivalent als minder geschikt beschouwen om de denotatie van ‘switch’ weer te geven. Ook in de 
literatuur wordt trouwens meestal naar de Engelse term verwezen.  
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sequences, the change of topic, the beginning of, or the exit from a topic, the introduction 

of a side sequence, of a facetious comment, etc.”(RAMAT 1995: 51). De code switches in de 

gebruikte stimulus hebben vooral een dergelijke organiserende functie. Ten tweede kan 

dit fenomeen uitgelegd worden in het licht van de SAT (Speech Accommodation Theory). 

 

3.2.1. Speech Accommodation theory 
 

De SAT (Speech Accommodation Theory), ook bekend als CAT (Communication 

Accommodation Theory) werd oorspronkelijk geformuleerd in 1973 door Giles en 

geassocieerden. Het houdt in dat sprekers - onder bepaalde omstandigheden - tendensen 

vertonen om hun taal aan te passen aan hun gesprekspartner. Deze theorie is gebaseerd 

op de concepten van convergentie en divergentie tussen sprekers.  

Convergence has been defined as a linguistic strategy whereby individuals adapt to 
each other’s speech by means of a wide range of linguistic features, including 
speech rates, pauses and utterance length, pronunciations and so on. […] 
Divergence refers to the way in which speakers accentuate speech and nonverbal 
differences between themselves and others. (GILES, COUPLAND & COUPLAND 
1991: 7,8 ; cursivering van AFP)  

 

Giles et al. (1991) leggen de nadruk op het feit dat deze fenomenen “upward” of 

“downward” kunnen zijn. “Upward accommodation” is een verschuiving naar een 

aanvaarde “hogere” prestigevariëteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld in een situatie waarbij een 

dialectspreker in een gesprek met een standaardtaalsprekende arts ook naar 

standaardtaal zal streven. “Downward accommodation” is het omgekeerde effect: een 

verschuiving naar meer gestigmatiseerde of minder gewaardeerde variëteiten.  

Meestal convergeren de gesprekspartners “to where they believe their partners are 

linguistically” (GILES  et al. 1987:18). Dit betekent dat een groot deel van het verschijnsel 

gebaseerd is op verwachtingen. Een patiënt verwacht van zijn huisarts dat hij 

standaardtaal spreekt en is daarom bereid om een convergerend gedrag naar deze 

variëteit aan te nemen. Dit soort convergerend of divergerend taalgedrag gebeurt op 

allerlei niveaus, zowel verbaal als non-verbaal. Verbale elementen die kunnen 

convergeren of divergeren, zijn bijvoorbeeld fonologische, morfologische of lexicale 

varianten, het spreektempo, enz. 

Ramat (1995) beschouwt de ‘speech accommodation’ als een oorzaak van code 

switching. Een spreker kan bijvoorbeeld in het begin van een conversatie plots van 

standaardtaal naar dialect overschakelen (CS) omdat hij beseft dat zijn gesprekspartner 

ook van dezelfde regio afkomstig is. Hij vertoont dan een downward convergerend gedrag: 

hij past zijn taal aan om de sociale afstand te verkleinen.  
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  De wederkerige relatie tussen productie en perceptie is centraal voor de SAT. 

Afhankelijk van wat hij percipieert, past de spreker zijn productie aan. Wat hij produceert 

wordt ook op een bepaalde manier gepercipieerd door de gesprekspartner die op zijn 

beurt een aangepast antwoord gaat produceren. 

Dit verschijnsel is nog belangrijker in Vlaanderen waardoor we met een (in 

principe) diaglossische situatie te maken hebben waar de keuze van de aangepaste 

variëteit heel breed is. In zijn tussentaal verwerkt de Vlaming standaardtalige en 

dialectische elementen. Door zijn bedachte keuze van elementen creëert de spreker via de 

taal nabijheid (convergentie) of afstand (divergentie) ten opzichte van zijn 

gesprekspartner. In dit onderzoek proberen we daarom de fonologische, lexicale en 

morfo-syntactische elementen die de spreker in taaluitingen kan onderscheiden, in kaart 

te brengen. Op die manier proberen we te verstaan waarop de spreker zich baseert om 

een oordeel te vormen over een spreker en op zijn beurt convergerende of divergerende 

taal te produceren.  

 

3.1.3. Bewustheidgraad  
 

Een belangrijke eigenschap, gemeenschappelijk aan beide fenomenen (CS en SAT) 

is de graad van bewustzijn waarop ze gebeuren:  
It should be noted […] that seemingly purposive designs are not necessarily enacted or 
evaluated with full awareness; indeed, even accommodative bilingual and dialectal code 
switching can occur without the sender’s knowledge or memory of it” Berger and Roloff 
(1980) suggest that much communication is produced and received at low levels of 
awareness, and that in many instances speech accommodation may be scripted behavior. 
(GILES, COUPLAND & COUPLAND 1991: 24). 
 

“We are not conscious of the words we use” schrijft Shibata (1999). “Words” is hier 

een metafoor voor taal in het algemeen. Deze bewering kunnen we op basis van de 

bovenstaande uitleg uitbreiden tot de perceptie: we zijn ons niet of nauwelijks bewust van 

de taal die we gebruiken noch van de taal die anderen gebruiken. Productie én perceptie 

gebeuren dus op heel lage niveaus van bewustzijn.  

In dit onderzoek zullen we nagaan in welke mate de proefpersonen zich van het 

fenomeen code switching en van tussentalige elementen in verschillende taaluitingen 

bewust zijn. 
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3.2. “REGARD” 
 
 
“Regard” is een term gebruikt door Dennis Preston (2009) als overkoepelend begrip voor 

de bewuste en onbewuste evaluaties, beoordelingen of attitudes tegenover taal die een 

individu van een taalgemeenschap ontwikkelt. De onbewuste (of onderbewuste) oordelen 

worden traditioneel beschreven in attitudeonderzoeken. Bewuste attitudes daarentegen 

maken deel uit van de zogenaamde “folk linguistics” waaraan een veel beperkter deel van 

de literatuur wordt besteed. In de “folk linguistics” wordt er verondersteld dat alle 

taalgebruikers van een bepaalde taalgemeenschap “a general folk theory of language” 

ontwikkelen (PRESTON 2002). De resultaten van zowel de folk linguistics als de 

attitudinele studies moeten gecombineerd worden in “a more linguistically-oriented 

interpretation, one which tries to develop a connection among performance, attitudes, 

perceptions, acquisition and […] variation” (PRESTON 2002: 40). 

 
3.2.1. Taalattitudes 
 

Naast het onderzoeken van percepties hebben we ons in deze bijdrage 

voorgenomen de taalattitudes van Oost- en West-Vlamingen te beschrijven. Terwijl er tot 

nu toe weinig onderzoek rond perceptie gevoerd is, zijn attitudeonderzoeken courant in 

variatielinguïstiek. Taalattitudes spelen immers een beslissende rol in allerlei 

taalfenomenen zoals bijvoorbeeld dialectverlies, standaardisering, substandaardisering, 

enz. Waar het gebruik van traditionele sociolinguïstische variabelen zoals leeftijd, sekse en 

opleiding beperkt is tot de beschrijving van talige variatie, bieden taalattitudes een groter 

verklarend potentieel aan (KNOPS & VAN HOUT 1988). Attitudeonderzoek blijkt des te 

interessanter doordat attitudes in de bijzondere taalontwikkeling van het Nederlandse 

taalgebied en vooral van Vlaanderen beslissend zijn. Het Nederlandse taalgebied heeft 

daarom een rijke traditie van attitudineel onderzoek (o.a. WILLEMYNS 1979; GEERTS et 

al. 1980; DEPREZ 1984; KNOPS & VAN HOUT 1988; KUPPENS 2003; VAN BEZOOIJEN 

2004; VANDEKERCKHOVE & CUVELIER 2007; IMPE & SPEELMAN 2007). Voordat we op 

de typisch Vlaamse attitudinele verschijnselen nader ingaan, schetsen we de theoretische 

achtergrond. 

 
3.2.1.1. Wat zijn taalattitudes? 

De sociaal-psycholoog Gordon Allport definiëerde het begrip attitude als “a mental 

and neural state of readiness, organized through experience, exerting a directive or 

dynamic influence upon the individual's responses to attitude objects or situations with 
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which it is related” (ALLPORT 1956: 45). Een attitude bestaat uit drie componenten: een 

cognitieve, een affectieve en een conatieve component (LAMBERT 1977, geciteerd door 

KUPPENS 2003: 12). Het gaat respectievelijk om de kennis/overtuigingen die we van het 

object hebben, de gevoelswaarden en emotionele reacties die ermee gepaard gaan en als 

gevolg onze neiging tot een bepaald gedrag. Deze drie componenten zijn nauw verbonden 

en daarom vaak moeilijk uit elkaar te houden.  

In dit sociolinguïstische onderzoek focussen we op taalattitudes. Knops en Van 

Hout (1988) onderscheiden twee benaderingen van de definitie van taalattitudes. 

Enerzijds kunnen we taalattitudes definiëren ten opzichte van hun referent taal. 

“Language attitudes are attitudes toward language, language varieties, language variants 

and language behaviors”. Een tweede mogelijke benadering legt de nadruk op het effect of 

de functie van taalattitudes. Taalattitudes worden dan beschreven als “attitudes which 

influence language behavior and behavior toward language” (KNOPS & VAN HOUT 1988: 

1-2). In deze definitie stellen we vast dat een attitude het gedrag van een individu kan 

beïnvloeden, maar niet bepalen. 

 “The standard way of measuring attitudes is through self-report questionnaires or 

interviews” (FAIRCLOUGH 2001: 82). De veronderstelling die hier ten grondslag ligt, is dat 

we in staat zijn onze attitudes (als taalfenomenen) onder woorden te brengen. In Knops & 

Van Hout (1988) en Bradac (1990) vinden we een overzicht van de geschiedenis en de 

methodes van attitudeonderzoek. Hier wordt echter de nadruk gelegd op één specifieke 

techniek met verschillende varianten, namelijk de matched guise techniek. De specificiteit 

van deze techniek is dat de attitudes ten opzichte van taal niet direct gemeten worden, 

maar wel de attitudes ten opzichte van de sprekers van die taal. Uit vorig onderzoek is 

gebleken dat er een heel sterk verband bestaat tussen de evaluatie van de sprekers en de 

evaluatie van de taalvariëteit: “It was demonstrated that there is a very strong relation 

between evaluations on speech scales en evaluations on personality scales” (KNOPS 1988: 

119). De onderzoeker moet de taalattitudes afleiden uit de uitspraak die de proefpersonen 

ten opzichte van de sprekers gedaan hebben. In het hoofdstuk (4) over de methodologie 

wordt deze techniek nader besproken.  

 

3.2.1.2. Dimensies power en solidarity.  

Bij de verwerking van resultaten uit attitudeonderzoeken worden de variabelen 

meestal in groepen (dimensies) ingedeeld. De indeling die heel frequent gevolgd wordt, is 

het model van Ryan (1979) waarbij twee dimensies centraal worden gesteld, met name 

status en solidarity. In de literatuur vinden we heel vaak dat “status and ingroup solidarity 

are presented as the two primary evaluative dimensions of language attitudes” (RYAN 
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1979, geciteerd in GILES, RYAN & SEBASTIAN 1982: 8). Dit model gaat terug op de theorie 

van Brown-Gilman uit 1960 die de twee dimensies oorspronkelijk power en solidarity had 

genoemd. Verder bestaan er variaties op dit model. Lambert heeft in 1960 een driedelig 

model ontwikkeld waarbij de dimensie solidarity opgesplitst werd in twee subdimensies: 

sociale attractiviteit en persoonlijke integriteit.  

 De statusdimensie (power) wordt traditioneel geassocieerd met de standaardtaal. 

In situaties waar sociaal prestige en macht op het spel staan gebruikt men standaardtaal, 

terwijl het dialect overwegend gebruikt wordt in een informele context van solidariteit. 
Door het gebruik van de standaardtaal levert men als het ware het bewijs dat men zich in 
formele omstandigheden weet te gedragen en dus tot de klasse behoort, die daarin pleegt 
te verkeren. Omgekeerd kan het dialect ook de solidariteit met de plaatselijke 
gemeenschap symboliseren. (GEERTS, geciteerd door WILLEMYNS 1979: 291) 

 

 Dat tweeledige model zal in dit onderzoek gebruikt worden, dat wil zeggen dat we 

een deel van de attituderesultaten volgens de dimensies power7

Onze verwachtingen voor dit attitudeonderzoek lopen parallel met de 

voorspellingen van Impe en Speelman (2007): we verwachten positieve attitudes ten 

opzichte van de standaardtaal wat betreft de statusgerichte vragen (dimensie power). 

Voor de tussentalige fragmenten verwachten we iets minder positieve evaluaties bij de 

power aspecten, maar bij de solidariteitsgeoriënteerde stellingen verwachten we wellicht 

positievere evaluaties dan het standaardtalige fragment.  

 en solidarity gaan 

verwerken. Dat zal ons toelaten na te gaan of de gewone Vlaming nog altijd een dergelijk 

bipolair model hanteert. Toch willen we aan dit model andere dimensies toevoegen (zie 

later in de methodologie 4.3.2.).  

 

3.2.1.3. Taalattitudeonderzoek in Vlaanderen 

Zoals reeds boven vermeld heeft het Nederlandse taalgebied - en vooral 

Vlaanderen - een rijke traditie van attitudeonderzoek. In de jaren ’70 en ’80 van vorig 

eeuw is veel onderzoek gebeurd naar de attitudes van Vlamingen tegenover standaardtaal 

en dialect. “More extensive analyses of language attitudes in Flanders can be found in 

articles by Deprez and De Schutter (1980) en Deprez (1984), but their work needs an 

update in view of the rapidly changing linguistic climate in Flanders.” 

(VANDEKERCKHOVE & CUVELIER 2007: 244). In de jaren ’90 verschoof de focus naar de 

standaardtalige convergentie en divergentie tussen Nederland en Vlaanderen. Sinds de 

eeuwwisseling komen verschillende onderzoekers (VANDEKERCKHOVE & CUVELIER 

                                                           
7 We gebruiken verder consequent de oorspronkelijke benaming power van Brown-Gilman. 
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2007, DE CALUWE 2005, PLEVOETS 2008) tot de conclusie dat we dringend nood hebben 

aan data over perceptie en attitudes van Vlamingen, niet meer zo zeer met betrekking tot 

dialect en standaardtaal, maar veel meer met betrekking tot de Vlaamse tussentaal.  

  

3.2.2. Folk perceptions 
 

In Folk Linguistics wil men inzicht krijgen in bewuste “folk beliefs” over 

verschillende aspecten van taal om de oorsprong van gevormde taalattitudes te kunnen 

onderscheiden. Deze “folk beliefs” bestaan vooral uit vooroordelen en stereotypes. 

“Attitudes towards languages and their varieties seem to be tied to attitudes towards 

groups of people” (PRESTON 2002: 40). Duitsers bijvoorbeeld worden als ruw beschouwd. 

Hun taal zelf heeft ruwe, gutturale klanken. Het Frans daarentegen klinkt melodieus, de 

Fransen zijn romantisch enz. De veronderstelde sociale kenmerken van een groep worden 

geassocieerd met talige eigenschappen.  

Binnen dit type onderzoek is het noodzakelijk te weten welke taalvariëteit(en) en 

regionale variëteiten gewone sprekers kunnen onderscheiden. Daarin kunnen we 

bijvoorbeeld inzicht krijgen aan de hand van de zogenaamde “mental map”. De 

proefpersonen worden verzocht een kaart te tekenen met de verschillende regionale 

taalgebieden die ze van elkaar kunnen onderscheiden. Door de kaarten van een grote 

steekproef samen te zetten, krijgen we een algemeen beeld van de door gewone sprekers 

bekende geografische variëteiten. Dit kan uiteraard heel interessant zijn voor nader 

attitudeonderzoek. 

 Jammer genoeg houden zich vrij weinig taalkundigen met dat soort 

beschouwingen bezig, hoewel dit sterk relevant voor de Vlaamse situatie zou zijn. Volgens 

Vandekerckhove and Cuvelier (2007):  
There seems to be a major gap between academic focus on the make-up of the linguistic 
repertoire of many Flemings and on the functional distribution of several varieties 
constituting that repertoire on the one hand and the “folk perceptions” of these matters on 
the other hand. (2007:254) 
 

Deze bijdrage probeert de eerste hypotheses te formuleren en de nood aan onderzoek 

naar perceptie en attitudes van gewone taalgebruikers aan te vullen. 
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3.3. VRAAGSTELLING 
 

 

Samenvattend moet dit onderzoek een antwoord bieden op vragen binnen drie thema’s. 

Vragen (1) en (2) hebben betrekking op de perceptie van de taalgebruiker, terwijl vraag 

(3) op de attitudes focust. 

 

(1) Hoe percipieert/concipieert de gemiddelde jonge Vlaming de talige variatie in 

Vlaanderen op macroniveau? Wie hanteert (nog) een bipolair model dialect-

standaardtaal? Is het begrip tussentaal in de ogen van de gewone taalgebruiker een 

duidelijk herkenbare variëteit waar hij/zij voor kan kiezen? Of blijft het een taalkundig 

abstract concept? Hanteren meer en meer mensen een monovarietymodel (WILLEMYNS 

2007)? Zijn de informanten in staat om te herkennen uit welke regio de sprekers 

afkomstig zijn? 

 

(2) Welke kennis heeft de gemiddelde Vlaming van de talige variatie op microniveau? 

Herkent hij/zij fonologische, lexicale en morfo-syntactische varianten die typisch zijn voor 

dialect, tussentaal of standaardtaal?  

 

 (3) Hoe oordeelt de gemiddelde Vlaming over de geschiktheid van een variëteit? Welke 

associaties maakt men met bepaalde soorten van taalgebruik? Welke variëteit wekt 

sympathie, bewondering, afstand, enz.? Stemmen de attitudes tegenover standaardtaal en 

niet-standaardtaal nog altijd met de dimensies power en solidarity overeen?  

 

 

In het volgende hoofdstuk beschrijven we de manier waarop we het onderzoek hebben 

gevoerd. 
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4. Methodologie 

 
 

Dit hoofdstuk is methodologisch van aard. We overlopen eerst de procedure en de 

taalfragmenten die voor dit onderzoek gebruikt werden. Daarna gaan we gedetailleerd in 

op de samenstelling van de vragenlijst en de steekproef. Ook worden er hier hypotheses 

geformuleerd op basis van de theoretische achtergrond. 

 
 
 

4.1. PROCEDURE 

 

De Matched Guise Techniek wordt vaak gebruikt bij het onderzoek van taalattitudes. De 

oorspronkelijke, zuivere methode heeft een strak protocol: de proefpersonen krijgen 

meermaals hetzelfde taalfragment te horen. Het fragment wordt altijd door dezelfde 

persoon gelezen, maar met een verschillend accent of een verschillende taalvariëteit. “The 

subjects are then asked to evaluate what they imagine to be different speakers in terms of 

such characteristics as intelligence, ambitiousness, friendliness, honesty and so on.” 

(FAIRCLOUGH 2001: 295) Het grote voordeel van deze methode is dat ze de onderzoekers 

toelaat om de taalattitudes aan het licht te brengen zonder dat de attitudes door andere 

factoren beïnvloed worden. Heel interessant is dat éénzelfde individu anders beoordeeld 

wordt in functie van het accent of de taalvariëteit die hij gebruikt. Accent is zoals 

Fairclough (2001: 295) onderstreept a “marker of (group) identity” (cursivering van AFP). 

 

De methode die voor dit onderzoek gebruikt werd, is verwant met de Matched 

Guise Techniek. Er werden drie fragmenten gekozen die de proefpersonen te horen 

kregen. In een eerst deel gaat het om de percepties van de informanten en in een tweede 

deel wordt er naar de taalattitudes gepeild op dezelfde manier als hierboven uitgelegd. 

Toch onderscheidt zich onze methode van de Matched Guise Techniek in twee aspecten. 

Ten eerste krijgen de informanten telkens verschillende sprekers te horen. Ten tweede 

bevinden deze sprekers zich in verschillende situaties en voeren ze dus gesprekken die 

niets met elkaar te maken hebben. Het gaat dus duidelijk om drie verschillende 

fragmenten, wat de uitvoering van het onderzoek en het doelbewust kiezen van 

fragmenten vergemakkelijkt. Vooral het natuurlijke karakter van de situaties wordt hier 
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bewaard, dit in tegenstelling tot onderzoeken die binnen het kader van een strikte 

Matched Guise Techniek gevoerd werden. Desalniettemin moeten we niet uit het oog 

verliezen dat secundaire factoren een invloed kunnen uitoefenen op de percepties en 

vooral de taalattitudes van de proefpersonen. Dergelijke factoren zijn bijvoorbeeld 

persoonsgebonden factoren (de stem van de spreker, de intonatie), situatiegebonden 

factoren, enz. 

 

Er wordt dus zowel naar de perceptie, alsook naar de attitudes van jongvolwassen 

Vlamingen gepeild. Het tweedelige karakter van dit onderzoek (perceptie en attitudes) 

stemt overeen met de structuur van de vragenlijst (zie 4.3.).  

 
 

4.2. HET CORPUS GESPROKEN NEDERLANDS 
 
 

De drie taalfragmenten die we hebben gebruikt, zijn onderdelen van het Corpus 

Gesproken Nederlands (CGN).  

 
4.2.1. Corpussamenstelling 
 

Het CGN bestaat uit opnames van gesproken Nederlands die tussen 1998 en 2003 

verzameld werden.  

Het project was gericht op de aanleg van een databank van het hedendaags Nederlands 
zoals dat wordt gesproken door volwassenen in Nederland en Vlaanderen. […] In totaal 
ging het daarbij om circa 1000 uur spraak. Het eindresultaat zoals beschikbaar in versie 1.0 
omvat ongeveer 9 miljoen woorden: zo'n 3,3 miljoen woorden daarvan zijn afkomstig uit 
Vlaanderen, ruim 5,6 miljoen woorden werden opgenomen in Nederland. […] Al het 
materiaal werd orthografisch getranscribeerd.8

 
 

Het CGN werd in een aantal ‘componenten’ gestratificeerd die “gekarakteriseerd 

kunnen worden in termen van parameters zoals dialogisch/monologisch, 

spontaan/voorbereid, privé/publiek, en dergelijke” (PLEVOETS 2008: 19). In de 

onderstaande tabel vindt men een overzicht van de vijftien componenten van het corpus. 

Alle componenten behalve component e (zakelijke onderhandelingen) bevatten materiaal 

uit beide Nederlandstalige gebieden: Vlaanderen en Nederland. 

                                                           
8 http://lands.let.kun.nl/cgn/doc_Dutch/topics/project/pro_info.htm#intro, geraadpleegd op 
24.04.09. 

http://lands.let.kun.nl/cgn/doc_Dutch/topics/project/pro_info.htm#intro�
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Tabel 3a : In het corpus onderscheiden componenten (versie 1.0). 
 

 
De drie componenten waaruit onze fragmenten gehaald werden, zijn in het vet 

gemarkeerd. De fragmenten (een spontane conversatie (‘face-to-face’) (a.), een interview 

met leraar Nederlands (b.), een fragment uit een les (h.)) maken deel uit van het materiaal 

opgenomen in Vlaanderen. Hieronder worden de fragmenten nauwkeuriger besproken. 

 
4.2.2. Gekozen fragmenten 
 

De drie gekozen fragmenten vormen een waaier aan spontane variatie, gespreid 

over verschillende situaties en dus bijzonder geschikt voor de beoordeling van de 

steekproef. Hieronder en in de documenten die voorgelegd werden aan de proefpersonen 

werden de fragmenten telkens met hun officiële benaming in het CGN aangeduid, namelijk 

“interview met leraar Nederlands”, “spontane conversatie” en “les geschiedenis”. Toch 

staan de fragmenten hier als representatief voor de bestudeerde taalvariëteiten: 

standaardtaal (ST), tussentaal (TT) en een fragment waar standaardtaal en tussentaal 

naast elkaar gebruikt worden (MIXED). De geselecteerde passages van de langere 

fragmenten 1 (Interview) en 2 (les geschiedenis) werden aan de hand van de computer 

software Audacity 1.2.6 geknipt en verwerkt. De orthografische transcriptie van de 

fragmenten is opgenomen als bijlage III. In een mapje op het einde van deze scriptie vindt 

men een CD met de drie fragmenten. 

 
4.2.2.1. Interview met leraar Nederlands (ST) 

Het eerste fragment is een interview met een leraar Nederlands uit Oost-

Vlaanderen (Zottegem). De leraar was 49 jaar op het moment van de opname en legt in het 

interview uit waar hij zijn vrije tijd aan besteedt. Het fragment duurt 2 min 31 sec. De taal 

Componenten 
A Spontane conversaties ('face-to-face') 
B Interviews met leraren Nederlands 
C Telefoondialogen opgenomen (a) 
D Telefoondialogen opgenomen (b) 
E Zakelijke onderhandelingen 
F Interviews en discussies uitgezonden op radio en televisie 
G Discussies, debatten, vergaderingen (m.n. politieke) 
H Lessen 
I Spontane commentaren (o.a. sport) uitgezonden op radio en televisie 
J Actualiteitenrubrieken en reportages uitgezonden op radio en televisie 
K Nieuwsbulletins uitgezonden op radio en televisie 
L Beschouwingen en commentaren uitgezonden op radio en televisie 
M Missen, lezingen, plechtige toespraken 
N Colleges, voordrachten, lezingen 
O Voorgelezen teksten 
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die hij gebruikt, is een voorbeeld van standaardtaal (ST) zoals ze in België in formele 

contexten gebruikt wordt (Belgisch Nederlands). 

 
4.2.2.2. Les geschiedenis (MIXED) 

Het tweede fragment is een fragment uit een les geschiedenis in het eerste 

middelbaar. De lerares legt uit waarom de koning Hammurabi (Babylonië) belangrijk is 

geweest voor het neerschrijven van de wetgeving. De lerares is 30 jaar op het moment van 

de opname en is afkomstig uit de streek van Ieper (West-Vlaanderen). Toch kan men aan 

haar taal en haar uitspraak nauwelijks horen dat ze in het West-Vlaams opgevoed is. Het 

fragment is een deel van een redelijk lang lesgedeelte. Deze passage werd bewust gekozen 

ten eerste voor de samenhang van de inhoud, maar vooral voor de interessante 

fenomenen die de taal van de lerares vertoont.  

Het fragment werd geanalyseerd door Walraet (2004) in een studie over het 

gebruik van tussentaal in het onderwijs en door De Caluwe (2006) in een artikel over 

tussentaal als omgangstaal in Vlaanderen. Zoals De Caluwe (2006:27) uit de studie van 

Walraet (2004) concludeert, doen de Vlaamse leerkrachten opvallend vaak aan code 

switching. Dit fragment is een mooi voorbeeld daarvan. Het fenomeen van code switching 

in het fragment laat ons toe, ook intra-sprekervariatie bij het onderzoek te betrekken. Op 

die manier bieden we een aanvulling bij analyses die volgens Jaspers en Brisard (2006) al 

te vaak op homogeen taalgebruik gericht zijn (zie 3.1.1.).  

De code switching tijdens de les is erg functioneel gericht (“discourse related 

function”). De oorspronkelijke ‘lesvariëteit’ is een informele Belgische vorm van 

standaardtaal, maar de lerares schakelt duidelijk op tussentaal over zodra de lesinhoud 

emotiegeladen, persoonlijker en concreter wordt. Om de leerlingen beter te laten inzien 

hoe belangrijk de ontwikkeling van een geschreven wetgeving is geweest, stelt ze concrete 

vragen en vertelt ze een verhaal waarin twee leerlingen de hypothetische hoofdrollen 

spelen (Frieda en Virginie). Het vertellen gebeurt bijna uitsluitend in een tussentalige stijl 

(cfr. analyse van het fragment 4.2.3.2.). Als er weer nood is aan veralgemenen en zakelijk 

beschrijven, schakelt de lerares terug naar standaardtaal.  

Het komt in het dagelijkse leven vaak voor dat men verschillende variëteiten door 

of naast elkaar gebruikt (respectievelijk ‘code mixing’ of ‘code switching’). Dit gebeurt – 

zoals boven uitgelegd – onopgemerkt door de gesprekspartner(s) en meestal onbewust. 

Dit fragment is bijzonder interessant door de duidelijke overgang van standaardtaal naar 

tussentaal zodra het verhaal begint en van tussentaal naar standaardtaal als het verhaal 

eindigt. Bovendien worden de woorden ‘stel u voor’ en ‘goed’ door de intonatie benadrukt 

zodat de leerlingen het begin en het einde van het voorbeeldverhaal opmerken. Ondanks 
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de (over)duidelijkheid van code-switching veronderstellen we dat de meeste 

proefpersonen de overgang van standaardtaal naar tussentaal en omgekeerd niet zullen 

opmerken. Code switching en code mixing zijn immers heel courante fenomenen en 

gebeuren bijna onbewust in het dagelijkse leven.  

 

Dit fragment, verder als “MIXED” aangeduid, is langer dan de twee andere: het 

duurt in totaal 5 min 27 sec. Dit leek noodzakelijk om een evenwicht te bewaren tussen de 

zakelijke beschrijving in standaardtaal (de lesvariëteit) en het lange verhaal in een 

tussentaliger register. Soms was de aandachtige beluistering van dit langere fragment 

lastig voor de proefpersonen, maar het was wel volledig geschikt om na te gaan of ze het 

fenomeen van code switching gemerkt hebben.  

 

4.2.2.3. Spontane conversatie (TT) 

Het derde fragment is het volledig stuk conversatie dat twee jongvolwassenen met 

elkaar voeren. Beide gesprekspartners zijn 22-jarige studenten die in Antwerpen wonen 

(een meisje en een jongen, die hier gemakshalve Sarah en Tom genoemd worden). Ze 

voeren een spontaan, informeel gesprek aan tafel: Tom plaagt Sarah over haar 

intellectueel vermogen. Interessant is dat de deelnemers de opdracht gekregen hadden om 

ST te spreken tijdens de opname. Toch blijkt dat ze een tussentalig register hanteren (zie 

4.2.3.2.3.).  

De keuze van dit fragment berust vooral op een analyse van Lemahieu (2008) over 

het gebruik van TT in spontane conversaties. In deze analyse scoorde dit fragment vrij 

hoog voor het “tussentaligheidsgehalte”. Het “tussentaligheidsgehalte” is een percentage 

berekend voor alle sprekers van het onderzoekscorpus. Op basis van zes typisch 

tussentalige varianten heeft Lemahieu voor elke spreker de verhouding berekend tussen 

het aantal tokens in tussentaal en het totale aantal verschijningsvormen. De zes varianten 

waren het diminutief op –ke, het gij-systeem, de redundantie van dat bij een voegwoord, 

de vervoeging van lidwoorden, van aanwijzende en bezittelijke voornaamwoorden en van 

adjectieven. Voor een spreker die bijvoorbeeld tien lidwoorden gebruikte, waarvan twee 

met vervoeging (bv. den i.p.v. de), berekende ze een tussentaligheidsgehalte van twee op 

tien, dus van 20%. De tussentaligheidsgehalten voor de bestudeerde sprekers bewegen 

zich tussen 1,6% en 86,5%. Vanaf 50% nam ze aan dat tussentaal de hoofdvariëteit was 

van de conversatie. In het hier gekozen fragment haalde Sarah een 

tussentaligheidspercentage van 71% en Tom 51,7% (LEMAHIEU 2008: 29). Omdat vooral 

Sarah uitgesproken tussentaal gebruikt, werd er voor dit onderzoek aan de proefpersonen 

gevraagd om enkel aan haar aandacht te schenken.  
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Dit fragment is niet enkel een voorbeeld van een spontane conversatie zoals 

jongvolwassenen dagelijks voeren, maar ook van de Brabants (zelfs Antwerps) gekleurde 

tussentaal die ze vaak in de media te horen krijgen. De vrij gemarkeerde Antwerpse 

klanken van de hier gebruikte tussentaal laat ons toe om het probleem van 

Vanderkerkhove & Cuvelier (2007) te vermijden. In dat onderzoek kregen 281 

proefpersonen drie fragmenten te horen, één in het dialect, één in tussentaal en één in 

standaardtaal. Volgens de matched guise techniek werd er vervolgens naar de attitudes 

tegenover de sprekers gepeild. Jammer genoeg lag de tussentaal van de fragmenten te 

dicht bij standaardtaal en miste ze een duidelijke regionale kleur.  

On the continuum between dialect and standard language, the variety of tussentaal used in 
the scenes was situated too close to standard language. In other words: tussentaal would 
have required more distinct regional features in order to be attractive for particular groups 
in particular contexts. (VANDEKERCKHOVE & CUVELIER 2007: 253) 

 

Daaruit zijn heel lage en onstandvastige scores op taalattitude voortgevloeid voor de 

tussentalige fragmenten die verder niet verwerkt konden worden. Dit willen we met een 

duidelijk regionaal gekleurde tussentaal vermijden. 

 

In tabel 3b werd een samenvatting gemaakt van de belangrijkste informatie over 

de gekozen fragmenten. De recordingID is het nummer van het fragment in het CGN en de 

speakerID is het nummer van de spreker. “V” betekent telkens dat de spreker uit 

Vlaanderen afkomstig is.  

 

 Situatie Variëteit Afkomst 
van de 
spreker(s) 

recordingID speakerID Duur Deel van 
het 
fragment 
in CGN 

1 Interview van 
een 
leerkracht 
Nederlands 

Voornamelijk 
ST 

Zottegem 
(Oost-

Vlaanderen) 

fv400127 V40127 2’31’’ 10’00’’- 
12’30’’ 

2 Les 
geschiedenis 

MIXED 
(code-

switching TT 
& ST) 

Ieper (West-
Vlaanderen) 

fv400020 V40050 5’27’’ 8’43’’ - 
14’10’’ 

3 Spontane 
conversatie 
(“face-to-
face”) 

Voornamelijk 
TT 

Antwerpen fv400380 V40095 
V40096 

2’47’’ 0’ - 
2’47’’ 

 
Tabel 3b : Gegevens over de drie gekozen fragmenten uit het CGN. 
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4.2.3. Kermenken tussentaal 
 
4.2.3.1. Geselecteerde kenmerken 

In de inleiding over tussentaal hebben we gezien dat deze variëteit zich door een 

lijst varianten laat karakteriseren. Misschien dienen we hier te herhalen dat de 

ingrediënten van tussentaal noch exhaustief noch exclusief zijn (zie 2.3.2.). We willen ons 

hier beperken tot de meest voorkomende kenmerken in de gekozen fragmenten. In totaal 

werden er twintig kenmerken geselecteerd en gesorteerd in drie types: typische 

kenmerken van TT met betrekking tot het klankensysteem (fonologisch-fonetisch; 5 

kenmerken), met betrekking tot de gebruikte lexemen (lexicale; 3 kenmerken), en met 

betrekking tot de woordvorming en syntaxis (morfo-syntactisch; 12 kenmerken). In 

bijlage IV vindt men een overzicht van de varianten per type en het aantal tokens in elk 

fragment. De kenmerken werden in het vet gemarkeerd in de orthografische transcriptie 

van de teksten (bijlage III). Hieronder worden de varianten nauwkeuriger uitgelegd en 

geïllustreerd met voorbeelden uit de teksten. 

4.2.3.1.1. Fonologische kenmerken 
 

- h-procope 
Deletie van het foneem /h/ in het begin van een woord (in anlaut) 
bv. [h]et, [h]ier  

- Apocope en syncope bij korte functiewoorden 
Deletie van een foneem (vaak het foneem /t/) binnen of op het einde van een kort 
functiewoord 
bv. da[t], nie[t], ma[ar] 

- Apocope van eind-sjwa als volgend woord met vocaal begint 
Deletie van het foneem /ə/ (sjwa) als het volgende woord met een vocaal begint 
bv. w[e] [h]ebben  

- Verbindings-n  
Toevoegen van het foneem /n/ tussen klinker 
bv. voor  dat bandje [n]alleen   

- Progressieve i.p.v. regressieve assimilatie 
Vooral /t/ + /d/ wordt geassimileerd in /t/ + /t/ i.p.v. /d/ + /d/ 
bv. wat [t]oede gij hier?, wat is dat [t]aar?   

 
4.2.3.1.2. Lexicale kenmerken 
 

- Onomasiologische alternatieven 
Lexicale alternatieven voor standaardtalige woorden 
bv. subiet, schoon/mooi, oppakken/opvatten, zeer/pijn 

- Tussenwerpels 
bv. hela, enfin, awel, amai man 

- Veralgemening van zo’n 
In het AN  kan ‘zo’n’ ‘zulke’ vervangen enkel bij substantieven in het enkelvoud die 
een onbepaald lidwoord kunnen hebben. In TT wordt dit gebruik veralgemeend. 
Ook meervoudige substantieven en andere woordsoorten kunnen gecombineerd 
worden met zo’n. 
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Bv. zo’n appels, zo’n beetje 
 
4.2.3.1.3. Morfo-syntactische kenmerken  
 

- Gij-systeem 
Voorkomen van gij/ge-vormen voor de 2de persoon enkelvoud en de bijhorende u-
vormen als object of reflexief 
bv. gij hebt, waarom dat gij hier staat  

- Verbuiging van lidwoorden en voornaamwoorden 
Verbuiging van bepaalde en onbepaalde lidwoorden en de bezittelijke en 
aanwijzende voornaamwoorden.  
bv. mijne fiets, den afwas, haren dag  

- Vormen op -n bij 1ste p. enkelvoud 
Infinitiefvormen van een werkwoord bij de 1ste persoon enkelvoud 
bv. vanaf nu doe[n] ik…  

- Diminuering op -ske, ke, eke i.p.v. -je 
bv. wandelingske  

- Redundant gebruik van dat bij voegwoord en voornaamwoord 
door Lebbe (1996: 163) genoemd als expletieve ‘dat’. 
bv. terwijl dat, waarom dat  

- Subjectreduplicatie 
Naast elkaar plaatsen van twee voornaamwoorden als subject 
bv. krijg’k ik  

- Clitische vormen van persoonlijk voornaamwoorden  
Clitica als vervanging of versterking van het subject 
bv. wat doede gij hier?, weette  

- Afwijkende voegwoordconstructies van vergelijking 
bv. 'tzelfde systeem lijk van Frieda i.p.v. als 

- Dubbele negatie 
Ook negatiecongruentie genoemd: het voorkomen van twee negaties zonder dat ze 
elkaar opheffen 
bv. niks niet meer 

- Imperatief met –t 
bv. excuseert 

- van als citaat 
Gebruik van het voorzetsel van als inleiding van een citaat of een 
gedachteweergave 
bv. Jullie zitten mij zo te bekijken van zeg is dat dan zo belangrijk mevrouw. 

- Varia 
bv. d’r i.p.v. er 

 
 
4.2.3.2. Analyse van de fragmenten 

In de tabel in bijlage V werden alle gevonden tokens in alle drie de fragmenten per 

type gesorteerd en geteld.  

 
4.2.3.2.1. Interview (ST) 

Zoals boven vermeld is de taal van de leerkracht Nederlands hoofdzakelijk 

standaardtalig. Toch hebben we zes varianten gevonden die heel licht van de ST afwijken: 

drie fonologische (bv. w[e] [h]ebben), twee lexicale en één morfo-syntactisch kenmerk.  
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4.2.3.2.2. Les geschiedenis (MIXED) 

De lerares doet aan code switching zodat we het fragment in drie delen kunnen 

opsplitsen: een eerste, inleidend deel waar ze vooral standaardtaal hanteert, een tweede 

deel waar ze het verhaal in een tussentalige variëteit vertelt en een derde deel waar ze 

weer naar het Standaardnederlands overschakelt. Wij vinden dus de meeste 

tussentaalkenmerken terug in het tweede gedeelte, maar er zijn ook hier en daar in het 

eerste en derde deel attestaties van TT. Een zuivere code switching tussen twee 

variëteiten gebeurt immers zelden.  

In totaal werden er 92 tussentalige varianten gebruikt. Dit op het eerste gezicht 

hoge aantal varianten blijft toch relatief beperkt in verhouding tot de lengte van de tekst. 

We onderscheiden drie categorieën van varianten: 45 fonologische, 25 lexicale en 22 

morfo-syntactische varianten. Hier vallen vooral de fonologische afwijkingen “h-procopes” 

op ([h]aar, [h]ad, enz.) en de apocopes bij korte functiewoorden zoals da[t], nie[t], enz. Bij 

de lexicale afwijkingen zijn er veel onomasiologische alternatieven van het type oppakken 

i.p.v. opvatten, alstemblieft i.p.v. alstublieft, enz. Vormen van het gij-systeem zijn de meest 

voorkomende morfo-syntactische fenomenen.  

 
4.2.3.2.3. Spontane conversatie (TT) 

In totaal gebruiken beide gesprekspartners 67 tussentaalkenmerken (43 voor 

Sarah en 24 voor Tom). In tegenstelling tot het vorige fragment ligt dit aantal vrij hoog en 

geconcentreerd in een korte tekst. Zoals eerder uitgelegd is het vooral de taal van het 

meisje die ons hier interesseert. Zij gebruikt 17 fonologische, 7 lexicale en 19 morfo-

syntactische kenmerken (vooral verbuigingen van lidwoorden en voornaamwoorden zoals 

mijne fiets, nen, den afwas) die zo typisch zijn voor de Brabants gekleurde tussentaal.  

 

In de bovenstaande analyse werden de tokens voor elk fragment berekend. Voor de 

verwerking van de resultaten worden de tokens echter kwalitatief verwerkt, en niet meer 

kwantitatief. Daarmee bedoelen we dat er niet geteld zal worden hoeveel tokens de 

proefpersoon heeft herkend, maar eerder welk type kenmerken (fonologisch, lexicaal of 

morfo-syntactisch).  

  
 

4.3. BEVRAGINGSPROTOCOL 

 
De interviews werden tussen eind december 2008 en eind februari 2009 afgenomen. 

Concreet werd er een vragenlijst van vier pagina’s aan de proefpersonen voorgelegd (zie 
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bijlage II). Het hele interview nam per proefpersoon gemiddeld één uur in beslag. Het 

effectief beluisteren en beantwoorden van de vragen duurde ongeveer 40 minuten. Het 

werd voorafgegaan door een inleidend gesprek over de procedure en algemene vragen 

over het taalprofiel van de informant. Wat is zijn/haar thuistaal? Is hij/zij opgevoed in het 

dialect? Heeft hij/zij dialect op school geleerd? Welke taalvariëteiten gebruikt hij/zij in het 

dagelijkse leven? Op die manier werd er een beeld van de proefpersoon gevormd zonder 

dat deze gegevens systematisch verwerkt worden in de analyse. Het interview eindigde 

met een afrondend gesprek. We vroegen de mening van de proefpersoon over de ervaren 

moeilijkheidsgraad van dit soort onderzoek en we gaven wat uitleg over het doel van dit 

werk.  

De informanten werd expliciet uitgelegd dat ze geen aandacht moesten besteden 

aan de inhoud van de fragmentjes zodat ze zich al vanaf de eerste beluistering op de taal 

concentreerden. De informanten konden herbeluisteren en terugspoelen als het nodig 

was. Het noteren van de antwoorden gebeurde gemakshalve meestal direct in 

‘taalkundige’ termen door de onderzoeker. 

 Er werden vier verschillende types van vragenlijst samengesteld waarbij de 

fragmenten telkens in een verschillende volgorde beluisterd werden om een volgorde-

effect te vermijden. We vreesden dat een proefpersoon die bijvoorbeeld eerst een zeer 

standaardtalig fragment te beluisteren kreeg, daarna tussentalige varianten – door 

vergelijking - veel gemakkelijker zou herkennen. Door vier verschillende vragenlijsten te 

gebruiken, vermeden we een dergelijk effect. Toch werd in de samenstelling van de vier 

types opgelet dat het fragment “MIXED” (met code switching tussen standaardtaal en 

tussentaal) nooit als eerste beluisterd moest worden. De analyse van dit fragment is 

immers subtieler (twee variëteiten naast elkaar). Daarom kwam het fragment pas als 

tweede of derde aan bod als de proefpersonen bekend waren met het type vragen dat we 

stelden. Hieronder in tabel 3c wordt de volgorde van de fragmenten voor elk type 

vragenlijst weergegeven. 

 
 

Type 1 ST MIXED TT 
Type 2 ST TT MIXED 
Type 3 TT ST MIXED 
Type 4 TT MIXED ST 

 
Tabel 3c : Volgorde van de fragmenten voor de vier types vragenlijst. 

 
 
De vragenlijst bestond uit twee luiken: één over perceptie en een andere over taalattitude. 

Diezelfde structuur werd herhaald voor de drie fragmenten.  
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4.3.1. Perceptie 
 

De meeste informanten hebben de fragmenten twee keer beluisterd. De bevraging 

gebeurde dus in twee stappen. De eerste beluistering was globaal: de informant kreeg het 

fragment integraal te horen en rapporteerde mondeling aan de onderzoeker. De tweede 

beluistering was gesegmenteerd: de informanten konden met andere woorden de band 

stoppen wanneer ze iets herkend hadden en aanvullingen geven op hun eerdere 

rapportering. Toch was het hier niet de bedoeling dat ze alle segmentjes meermaals 

beluisterden. De beluisteringscondities bleven op deze manier vergelijkbaar met de 

normale talige interactiesituatie van het dagelijkse leven waar de mensen het taalgebruik 

van hun gesprekspartner inschatten op basis van de totaalindruk van het gehoorde. De 

aanpak hield een bepaalde vrijheid in voor de informanten zodat sommige er meer 

gebruik van hebben gemaakt en andere minder. Dit heeft echter geen invloed op de 

validiteit van de gegevens. Voor iemand die bijvoorbeeld het gebruik van “gij” in een 

fragment niet herkent, heeft het geen nut om de passage vijf keer te laten beluisteren als 

hij/ zij het toch niet herkent. Dit is volstrekt mogelijk volgens de theorie van Berger en 

Roloff (1980) beschreven in Giles et al. (1991: 24): “much communication is produced and 

received at low levels of awareness” (cursivering van AFP).  

Er werden twee verschillende kleuren gehanteerd om een onderscheid te kunnen 

maken tussen de eerste rapportering en de tweede rapportering. 

 

 In dit gedeelte over percepties werden drie parameters gemeten: het herkennen 

van de sprekersafkomst, het benoemen van taalvariëteiten en het herkennen van 

taalvarianten. 

Bij de eerste vraag moesten de informanten uitmaken uit welke regio de spreker 

afkomstig was. Dit was de enige vraag die betrekking had op de geografische taalvariatie 

in Vlaanderen. Geen nauwkeurigheidsniveau werd opgelegd zodat de indeling in 

afgebakende taalgebieden bij de informanten zelf berustte. Er wordt echter verondersteld 

dat de indeling vooral volgens de traditionele dialectgebieden (West-Vlaanderen, Oost-

Vlaanderen, Brabant9

De twee volgende vragen hadden betrekking op de taalvariëteit in het fragment. De 

proefpersoon moest eerst aangeven of hij/zij vond dat de spreker AN sprak. Indien dit niet 

het geval was, werd hij/zij verzocht om de van het AN afwijkende variëteit te noemen. 

 en Limburg) gaat gebeuren. Deze methode zal ons ook een algemeen 

inzicht geven in de ‘mental map’ van de informanten (zie PRESTON 2002, 3.2.2.).  

                                                           
9 Soms met onderscheid tussen Brabant en Antwerpen. 
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Mogelijke antwoorden op deze vraag waren alle bestaande benamingen van variëteiten; 

bijvoorbeeld tussentaal, dialect, regiolect, Schoon Vlaams, Belgische tussentaal, enz. Uit 

vorig onderzoek (o.a. PINGET 2007; VANDEKERCKHOVE & CUVELIER 2007) weten we dat 

de gemiddelde Vlaming heel weinig vertrouwd is met het concept “tussentaal” en wat het 

inhoudt. Ook verwachten we dat de proefpersonen minder moeilijkheden zullen hebben 

bij het bepalen van de sprekersafkomst dan bij het bepalen van de gebruikte 

taalvariëteit(en). 

 De bedoeling van de derde vraag was dat de informant alle 

taalfenomenen/taalkenmerken/taalvarianten op een rijtje zette die hij/zij herkend heeft, 

die volgens hem/haar van de standaardtaal afwijken en die als aanwijzingen hebben 

gediend voor het benoemen van de taalvariëteiten. Een dergelijke, systematische 

vergelijking van varianten (op het microniveau) als basis om een taalvariëteit 

(macroniveau) te bepalen, wordt heel vaak aangewend in taalproductie-onderzoek (zie bv. 

PLEVOETS 2008). We willen dit model dat gebruikt wordt bij de analyse van de productie 

herformatteren voor de studie van de perceptie van varianten.  

 

De gegevens van dit eerste gedeelte zijn kwalitatief verwerkt. 

 
 
4.3.2. Attitudes  
 

In het onderdeel ‘waardering’ werd naar de taalattitudes gepeild. Zeven stellingen 

werden aan respondenten voorgelegd. Deze stellingen dienden als basis voor een gesprek 

waarin de proefpersoon zijn/haar keuze moest motiveren en staven met voorbeelden. Er 

werd geopteerd voor een kwantitatieve verwerking van de antwoorden. Daarom werd een 

vijf-puntenschaal gebruikt.  

 De inhoud van de zeven stellingen betrof de attitude tegenover de spreker aan de 

ene kant en de in de fragmenten gebruikte taalvariëteit(en) aan de andere kant (niet de 

taalvarianten apart). Onderzoeken volgens de principes van de Matched Guise Techniek 

(CUVELIER 2007, KNOPS 1988, WILLEMYNS 2007) functioneerden als model voor 

stellingen die de spreker betreffen. De andere stellingen zijn traditioneler voor 

variatielinguïstische onderzoeken. Toch zijn de huidige methodes van variatielinguïstiek 

vooral geschikt om situaties van dialectverlies te bestuderen (AUER 2005) want ze zijn 

gebaseerd op dichotomieën als power-solidarity of overt-covert prestige (zie 3.2.1.2.). Hier 

hebben we aan dit power/solidarity-model parameters willen toevoegen zoals 

verstaanbaarheid, ingeschatte intentie/vermogen en identificatie met een bepaalde regio 
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(in het gedeelte over percepties). De zeven beweringen voor taalattitudes zijn 

gerangschikt in vier aspecten die hieronder beschreven worden.  

Het eerste aspect geschiktheid wordt traditioneel gebruikt in attitudeonderzoeken. 

De proefpersoon moet bepalen of hij/zij de gebruikte taalvariëteit geschikt vindt voor de 

situatie waarin de spreker zich bevindt. Het gaat hier in de drie fragmenten respectievelijk 

om een formeel interview, een les in het eerste middelbaar onderwijs en een spontane, 

informele conversatie tussen jongvolwassenen. De voorgelegde stelling luidde als volgt: 

“Ik vind zijn/haar taal geschikt voor deze situatie”.  

Onder een tweede aspect werden de parameters verstaanbaarheid en ingeschatte 

intentie/vermogen verzameld. Met de stelling “Ik versta die taal goed” moest de 

proefpersoon zich uitspreken over de verstaanbaarheid van de gebruikte taalvariëteiten. 

Hierbij werd er veel met behulp van vergelijking gewerkt: Was het ene fragment 

gemakkelijker/moeilijker te verstaan dan het andere? Alle kwesties van opnamekwaliteit 

of dergelijke zijn natuurlijk buiten beschouwing gelaten. Bij de stelling ingeschatte 

intentie/vermogen moeten de informanten het taalgebruik van de Vlamingen in het 

algemeen schatten. Deze parameter werd getoetst aan de hand van de volgende bewering: 

“De meeste Vlamingen spreken zo in deze situatie”. Deze stelling is nauw verbonden met de 

variëteit die de informant denkt te hebben herkend. Als de proefpersoon bijvoorbeeld 

denkt dat standaardtaal in een fragment gebruikt wordt, vragen we of de “meeste 

Vlamingen” ook standaardtaal zouden spreken in de voorgestelde situatie. Het gaat 

tegelijkertijd om het vermogen van de meeste Vlamingen om standaardtaal te gebruiken 

en de wil/de gewoonheid om dit te doen.  

Het derde aspect heeft betrekking op power (ook macht of competentie). Het gaat 

hier ook om een traditionele parameter binnen het veld van attitudeonderzoeken. De 

informant moet de spreker beoordelen in termen van intelligentie en opleiding (“Ik denk 

dat de spreker intelligent/hoogopgeleid is”) en in termen van zelfzekerheid (“Ik denk dat de 

spreker zelfzeker is”). Traditioneel wordt het volgende verwacht: hoe beter iemand 

standaardtaal beheerst, hoe hoger de inschatting van zijn intelligentie/opleiding en 

zelfzekerheid (zie WILLEMYNS 1979; 3.2.1.2.). 

De parameters solidariteit en natuurlijkheid vormen samen het laatste besproken 

aspect. Zulke parameters zijn veeleer typisch voor de Matched Guise Techniek door het 

feit dat ze een directe (affectieve) betrekking hebben tot de spreker. De parameter 

solidariteit is één van de moeilijkste om in een concrete stelling te verwoorden. Hier werd 

gekozen voor een formulering betreffende de sympathie: “Ik heb sympathie voor deze 

spreker”. Deze bewering is zeer algemeen zodat het risico bestaat dat andere factoren het 

antwoord zouden kunnen vervalsen of ten minste beïnvloeden. Bijvoorbeeld de stem van 
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de spreker, de inhoud van het fragment, de sekse van de spreker enz. zijn factoren die in 

het spel kunnen zijn als de proefpersoon zijn sympathie ten opzichte van de spreker 

probeert in te schatten. Toch hopen we dat de resultaten – door vergelijking met die van 

het aspect power – interessante feiten zullen kunnen opleveren (zie 3.2.1.2.). “Ik vind dat 

de spreker op een spontane/natuurlijke manier spreekt” geeft inzicht in de ervaren 

natuurlijkheid van de taal van de spreker (deze stelling is van CUVELIER 2007 

overgenomen). 
 

 

Tabel 4d. vat de aspecten samen. 

 

 Aspecten Stellingen 

1 Geschiktheid Ik vind zijn/haar taal geschikt voor deze situatie. 

2 Bereik a. Ik versta die taal goed.  
b. De meeste Vlamingen spreken zo in deze situatie. 

3 Power a. Ik denk dat de spreker zelfzeker is.  
b. Ik denk dat de spreker intelligent/hoogopgeleid is. 

4 Solidarity 
a. Ik heb sympathie voor deze spreker.  
b. Ik vind dat de spreker op een spontane/ 

natuurlijke manier spreekt. 
 

Tabel 4d : De vier aspecten en de zeven stellingen.  

 

 We hebben dus te maken met stellingen die betrekking hebben op de sprekers 

(zelfzekerheid, intelligentie en sympathie), stellingen die op de taalvariëteit slaan 

(geschiktheid, verstaanbaarheid en natuurlijkheid) en één stelling die betrekking heeft op 

de door de respondent ingeschatte taalwil en -competentie van de Vlamingen (ingeschatte 

intentie/vermogen). 

 

Het zijn hier veel meer de attitudes tegenover taalvariëteiten die gemeten moeten 

worden, en niet attitudes tegenover de regionale kleur van sommige klanken of varianten. 

Een effect dat we hier willen vermijden, is een soort autocentrisme. Hiermee bedoelen we 

de typische tendens om de klanken/varianten van zijn eigen regio hoger te waarderen dan 

die van andere regio’s. Dit effect probeerden we te vermijden door een doordachte keuze 

van de fragmenten: De West-Vlaamse afkomst van de lerares geschiedenis is moeilijk 
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herkenbaar evenals de Oost-Vlaamse afkomst van de leerkracht Nederlands die door zijn 

verzorgde AN niet opvalt. Op die manier zullen Oost- en West-Vlamingen geen 

uitgesproken positievere attitudes vertonen voor de spreker van hun eigen regio zodat we 

op een objectievere beoordeling van de variëteiten mogen rekenen. 

   
 

 
4.4. INFORMANTEN 

 
 

De steekproef bestond uit twintig jonge Vlamingen afkomstig uit de provincies West- en 

Oost-Vlaanderen. Ze waren allemaal moedertaalsprekers van het Nederlands. Dit wil 

echter niet altijd zeggen dat de thuistaal van de informanten de Nederlandse 

standaardtaal was. In de samenstelling van de steekproef werd met vier sociolinguïstische 

variabelen rekening gehouden die hieronder besproken worden. We onderscheiden twee 

factoren die variëren, namelijk afkomst en sekse en twee factoren die constant blijven, 

namelijk leeftijd en opleidingsniveau.  

 

 

 
 

 

 

 
Tabel 3e : Overzicht van de onafhankelijke variabelen en aantal per cel (n=20). 

 
 
 
4.4.1. Afkomst: West- en Oost-Vlamingen  
 

Er werden twintig jonge Vlamingen ondervraagd afkomstig uit de provincies West-

Vlaanderen (n=10) en Oost-Vlaanderen (n=10). Deze twee regio’s die ooit samen tot het 

Graafschap Vlaanderen behoorden, vertonen tegenwoordig heel aparte 

taalontwikkelingen, zodat de vergelijking in dit onderzoek interessant is.  

 

 

 

Opleidingsniveau Hoog 

Leeftijd geboren rond 1990 

Afkomst WV (West-Vlamingen) OV (Oost-Vlamingen) 

Sekse M V M V 

n= 5 5 5 5 
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Figuur 4f : Kaart van Vlaanderen. 

 

West-Vlaanderen (in het geel) is vandaag bekend als de regio van Vlaanderen die 

nog het meest aan het dialect gehecht is. Het dialectverlies en zijn consequenties zijn daar 

het minst zichtbaar. Dat heeft bijzonder grote gevolgen op het gebruik van de andere 

variëteiten. Willemyns (2007: 272) postuleert dat “the intermediate variety [tussentaal] is 

used to a much lesser extent than in other parts of the country and that even the attitudes 

toward it are different”. Dat is vooral toe te schrijven aan de grotere situationele 

functionaliteit van het dialect in West-Vlaanderen. Deze vaststelling heeft ook direct te 

maken met de hypothese dat tussentaal in de andere regio’s zogezegd in de plaats van 

dialect is gegroeid, terwijl de rol van tussentaal in West-Vlaanderen gering is gebleven en 

de diglossische situatie bewaard is. Volgens Lemahieu (2008) in haar onderzoek over het 

gebruik van TT in spontane conversaties ligt het gemiddeld tussentaligheidspercentage10

De resultaten van dit onderzoek zouden de huidige situatie mooi in kaart moeten 

brengen. We hebben immers te maken met tegenstrijdige verwachtingen. Volgens de 

bovenstaande uitleg is het legitiem om uitgesproken negatieve attitudes tegenover TT bij 

de West-Vlaamse proefpersonen terug te vinden. Anderzijds hebben we gezien dat de 

 

van West-Vlamingen bijzonder laag. Dit percentage lag bij 16,4%, terwijl het in de vier 

andere taalgebieden tussen 58,7% en 66,8% schommelt. Oost-Vlaanderen behaalt het 

tweede hoogste percentage (64,5%) na Antwerpen (66,8%). Dezelfde tendens vinden we 

terug bij Auman (2008) waar Oost-Vlaanderen het hoogste tussentaalpercentage behaalt 

(meer dan 70%) en West-Vlaanderen het laagste (minder dan 40%). Ook de taalattitudes 

in West-Vlaanderen correleren met de zwakke positie van TT: “The attitudes of the West-

Flemings toward the intermediate variety [are] more negative than elsewhere” 

(WILLEMYNS 2007: 275).  

                                                           
10 Uitleg: zie 4.2.2.3. 
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jonge generatie Vlamingen positieve attitudes ontwikkelt tegenover de 

substandaardisering. Geldt dat ook voor West-Vlaanderen?  

 

De taalsituatie in Oost-Vlaanderen (in het groen) is volledig anders. Dit taalgebied 

kent een sterk dialectverlies en vertoont grote gevolgen van de Brabantse expansie (zie 

2.3.2.2.). In de analyses van Lemahieu (2008) en Willemyns blijkt dat “tussentaal het 

weligst [tiert] waar het dialectverlies het grootst is”(2005:34). Tussentaal dient daar als 

vervangvariëteit voor het dialect. Tussentaal neemt dus een belangrijke plaats in het 

taalgebruik van de jonge generatie Oost-Vlamingen in (zie cijfers hier boven).  

 

 

4.4.2. Sekse 

In productie- of attitudeonderzoek blijkt de factor sekse vaak een belangrijke rol te 

spelen. Mannen blijken meer gehecht te zijn aan het dialect of ten minste aan variëteiten 

die links staan op het horizontaal continuüm (BELEMANS & VANDEKERCKHOVE 1999, 

PINGET 2007, WILLEMYNS 2004, enz.). Hun ingesteldheid tegenover die regionale 

variëteiten is dan ook uitgesproken positiever dan die van vrouwen. De negatievere 

attitude van vrouwen wordt vaak verklaard door het feit dat ze ambitieuzer zijn. Deze 

ambitie vertaalt zich in een tendens om meer standaardtaal te spreken, aangezien dat als 

beter voor hun carrière en voor de omgang met kinderen wordt beschouwd. In dit 

perceptieonderzoek gaan we na of een dergelijk effect terug te vinden is. 

 
 
4.4.3. Leeftijd: een spraakmakende generatie 

De twintig informanten waren op het moment van het interview tussen 18 en 23 

jaar oud, dus geboren rond 1990. Dit onderzoek mikt op de jongere generatie Vlamingen 

waarvan men aanmeent dat ze niet langer in het dialect opgevoed werden, maar ook dat 

ze in de praktijk weinig standaardtaal gebruiken. Toch beweren de 20-jarigen vaak dialect 

te kunnen spreken. Zulke vragen naar de thuistaal of opvoedingstaal werden niet 

systematisch verwerkt in de vragenlijst, maar kwamen altijd aan bod in het gesprek met 

de proefpersonen. Het blijkt dat velen (vooral West-Vlamingen) het dialect verworven 

hebben op de basisschool in de omgang met andere kinderen die dan wel het dialect van 

thuis uit machtig waren. 

Er wordt vaak aangenomen dat de psychologische en attitudinele toestand van een 

individu nog nauwelijks verandert na de leeftijd van twintig. Daardoor richten we onze 

focus in het bijzonder op de jongste generatie van wie de percepties en taalattitudes 
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consequent gaan blijven voor de volgende decennia. Deze jongvolwassenen maken – door 

hun leeftijd en opleidingsniveau – deel uit van de toonaangevende generatie van morgen. 

4.4.4. Opleidingsniveau 

De proefpersonen maken deel uit van de hogeropgeleide middenklasse. Ze volgen 

allemaal een universitaire of hogeschoolopleiding. We gaan – zoals Willemyns – van het 

feit uit dat “the more highly educated middle classes seem to be playing an important part” 

in taalverandering (WILLEMYNS 2007: 269).  

De steekproef bestond uit studenten van allerlei richtingen. Er werd echter opgelet 

dat geen enkele proefpersoon een taalkundige opleiding gekregen had. Concreet betekent 

dat, dat studenten in talen aan het onderzoek niet mochten deelnemen. De algemene 

kennis van de studenten op het vlak van taalvariatie moest vergelijkbaar zijn met die van 

de gemiddelde Vlaming die geen bijzonder inzicht in taalkundige fenomenen, noch in de 

recentere taalveranderingen in Vlaanderen heeft. 

 
Een overzicht van de gegevens van de proefpersonen vindt men in de tabel van bijlage V. 
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5. Resultaten 

 
 

Na de uitvoering van dit onderzoek beschikken we over een tamelijk groot aantal 

gegevens waarvan de bewerking in dit hoofdstuk gepresenteerd wordt. Na een korte 

uitleg over de statistische analyse van de resultaten bespreken we de meest interessante 

bevindingen wat perceptie betreft. Vervolgens wordt er een deel aan taalattitudes besteed. 

Afsluitend gaan we nog verdere correlaties tussen perceptie en attitudes na.  

 
 

5.1. STATISTISCHE ANALYSE 
 
 

De resultaten werden opgenomen in het programma SPSS 16 (Statistical Package for the 

Social Sciences). Onafhankelijke variabelen kregen telkens value labels. De resultaten 

werden verwerkt met de statistische univariate variantie-analyse die aan de hand van een 

ANOVA-test de significantie van de bevindingen moest toetsen. 

De resultaten zullen vaak grafisch voorgesteld worden aan de hand van lineaire 

figuren die op de linkerpagina’s staan. De precieze cijfers worden opgenomen in tabellen 

in bijlage VI. In deze tabellen staan telkens de significantiewaarden van de gepresenteerde 

resultaten. Bij de interpretatie van de analyses werd een foutenkans van kleiner dan of 

gelijk aan 0,05 als significant beschouwd (p-waarde < 0,05). In de tabellen zijn significante 

p-waarde en χ² typografisch extra onderstreept.  

Het blijkt in het algemeen dat weinig verschillen in de resultaten statistisch 

significant zijn. Dit is vooral te wijten aan het beperkte aantal proefpersonen. Onze huidige 

resultaten beschouwen we dus als verkennend voor een grootschaliger onderzoek waar 

meer significante verschillen aan het licht zullen kunnen worden gebracht. 

 

 

5.2. PERCEPTIES 
 

 

De resultaten over perceptie werden in drie subthema’s ingedeeld: de sprekersafkomst, de 

variëteiten (macrovariatie) en de herkende tussentalige kenmerken (microvariatie). 
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Binnen elk thema worden de resultaten van de drie fragmenten afzonderlijk voorgesteld, 

afgesloten door een algemenere conclusie. We ronden met enkele opmerkingen over de 

beluisteringprocedure af.  

We leggen in dit gedeelte de focus op de verschillen tussen variëteiten en tussen 

regio’s. Verschillen in sekse zijn hier zelden voorgekomen en verdienen geen uitgebreide 

bespreking.  

 
5.2.1. Sprekersafkomst 

De allereerste vraag na de beluistering van elk fragment was de vraag naar de 

sprekersafkomst. Opvallend was dat een groot deel van de proefpersonen spontaan 

antwoordde dat ze “heel slecht waren in dialect herkennen”; misschien om eventuele foute 

antwoorden te rechtvaardigen. De meesten beweerden dus een beperkte taalkundige 

kennis van regionale taalverschillen te hebben.  

Voor elk fragment geven we een verslag van de resultaten.  

 
 
5.2.1.1. Sprekersafkomst in fragment ST (Interview) 

De spreker in fragment ST was een leraar Nederlands afkomstig uit Oost-

Vlaanderen. Zijn taalgebruik was standaardtalig zodat regionale klanken niet opvielen.  

Zeventien van de twintig proefpersonen hebben een antwoord geformuleerd op de 

vraag naar zijn afkomst; drie informanten hebben niets aangegeven. In de tabel 5.2.a 

worden de resultaten van deze zeventien informanten voorgesteld.  

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 5.2.a : bepalen van de sprekersafkomst bij fragment ST (n=17). 
 
 Slechts twee verschillende antwoorden kwamen aan bod. 59% van de 

respondenten heeft aangegeven dat de spreker van Oost-Vlaanderen afkomstig was (10 op 

17) en gaf hiermee het correcte antwoord. De resterende 41% (7 op 20) was ervan 

overtuigd dat hij uit West-Vlaanderen kwam.  

 
5.2.1.2. Sprekersafkomst in fragment MIXED (Les geschiedenis) 

Ter herinnering: de spreekster van het fragment MIXED was afkomstig van Ieper 

(West-Vlaanderen). Haar taalgebruik was echter niet typisch voor West-Vlaanderen zodat 

 n % 
   

Oost-
Vlaanderen 

10 59 

West-
Vlaanderen 

7 41 

Totaal 17 100 
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haar afkomst op basis van het fragment moeilijk te bepalen was. De antwoorden van de 

proefpersonen zijn daarom meer gediversifieerd. Men vindt ze in tabel 5.2.b terug. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 5.2.b: bepalen van de sprekersafkomst bij fragment MIXED (n=16) 
 
Zestien informanten op twintig hebben een antwoord geformuleerd. 12,5% beweerde dat 

de lerares uit Antwerpen afkomstig was; 6,2% uit Limburg. De meerderheid (50%) 

antwoordde dat ze een Oost-Vlaming was. De overige 31,3% dacht dat ze van West-

Vlaanderen kwam (5 op 16). De vijf informanten die dit beweerden, waren allemaal West-

Vlamingen. Dit is interessant en we komen er daarom straks op terug. 

 
5.2.1.3. Sprekersafkomst in fragment TT (Spontane conversatie) 

Sarah, de spreekster van het fragment TT komt van Antwerpen. Dit was blijkbaar 

vrij herkenbaar, gezien elf informanten op twintig (55%) een correct antwoord gaven. 

Verder hebben zeven respondenten Oost-Vlaanderen als afkomstregio aangegeven. We 

zien dus dat achttien informanten (90%) ervan overtuigd zijn dat ze vanuit het centrum 

komt; en niet van een perifeer gebied van Vlaanderen. Het blijkt dat het taalgebruik van 

een Oost-Vlaming en dat van een Brabander/Antwerpenaar enigszins moeilijk uit elkaar te 

houden zijn.   

 De overige twee respondenten (10%) gaven perifere gebieden aan.  
 

5.2.1.4. Sprekersafkomst: conclusies 

 Dankzij deze resultaten hebben we inzicht gekregen in de “mental maps” (zie 

3.2.2.) van onze proefpersonen. Ze kunnen een duidelijk onderscheid maken tussen 

perifere en centrale taalgebieden. De taalgebieden die de respondenten onderscheiden 

zijn vaak: West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Antwerpen (“Brabant” kwam 

niet echt aan bod). 

Verder stellen we vast dat het herkennen van de regionale afkomst vaak door 

vergelijking gebeurt: 

 

 n % 

Antwerpen/ Brabant 2 12,5 

Oost-Vlaanderen 8 50 

West-Vlaanderen 5 31,3 

Limburg 1 6,2 

Totaal 16 100 
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“Ze spreekt zoals Goedele Liekens, dus ze moet van dezelfde regio komen.” (Informant 16) 

“Hij spreekt precies zoals mijn nonkel, hij is een Oost-Vlaming.” (Informant 11) 

 

 Tijdens de opname van de enquêtes hadden we de indruk dat de proefpersonen 

vaak dachten dat de spreker uit hun eigen regio kwam. Ze herkenden tussentalige 

varianten die ze ook gebruiken en besloten dat de spreker een regiogenoot moet zijn. Deze 

hypothese hebben we getoetst aan de resultaten. Voor de twee fragmenten waar de 

sprekers van Oost- en West-Vlaanderen afkomstig zijn (ST en MIXED) hebben we het 

aantal informanten (Oost- en West-Vlamingen) berekend die dachten dat de spreker een 

regiogenoot was. Het fragment TT werd buiten beschouwing gelaten omdat de sprekers 

uit een ander gebied kwamen dan de informanten zelf. De resultaten zijn in tabel 5.2.c te 

vinden.  

 
Tabel 5.2.c : Aantal antwoorden afkomst gelijk  

aan de eigen regio: bij 2 fragmenten (ST+MIXED)(n=40). 
 
 

In de linkerkolom zien we dat 60% van de West-Vlamingen de spreker van het fragment 

ST als een West-Vlaming beschouwt; 50% beweert dat de spreekster van het fragment 

MIXED een West-Vlaming is. De linkerkolom toont aan dat 80% van de Oost-Vlaamse 

informanten denkt dat de spreker in het fragment ST uit Oost-Vlaanderen komt en 60% 

voor de spreekster van het fragment MIXED. Er is dus wel degelijk een tendens om een 

spreker als regiogenoot te identificeren. Deze tendens lijkt sterker in Oost-Vlaanderen 

(gemiddelde van 70%) dan in West-Vlaanderen (gemiddelde van 55%). In totaal gaven de 

informanten in 62,5% van de gevallen aan dat de spreker uit hun eigen regio kwam. Een 

gokeffect is uitgesloten, gezien dit cijfer veel hoger ligt dan 25% (gemiddelde kans dat een 

regio gekozen wordt).  

 Voor de sceptici kunnen we een ander cijfer berekenen, indien we de resultaten in 

het grijs buiten beschouwing laten. Deze grijze resultaten zijn immers de gevallen waar de 

aangegeven regio ook de correcte was. Als we enkel de gevallen bewaren waar de 

 West-Vlamingen Oost-Vlamingen Totaal 

 n % n % n % 

ST 
(interview) 6 60 8 80   

MIXED (les) 5 50 6 60   

Totaal 11/20 55 14/20 70 25/40 62,5 % 
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informanten een fout antwoord gaven, zien we dat ze toch in 60% van de gevallen hun 

eigen regio vermeld hebben. In punt 5.4.3. proberen we dit in verband te brengen met de 

attitudes.  

 
 
5.2.2. Taalvariëteiten  

 In een tweede vraag moesten de respondenten de taalvariëteit aangeven die ze in 

de fragmenten dachten herkend te hebben. Tijdens de interviews werd bijna systematisch 

uitleg gegeven over het woord “taalvariëteit” dat meestal geen bekend begrip was. De 

proefpersonen moesten eerst bepalen of het taalgebruik al dan niet AN was. Indien niet, 

moesten ze de taalvariëteit aangeven die gehanteerd werd. Hieronder staan de resultaten 

voor de drie fragmenten. 

 
5.2.2.1. Taalvariëteiten in fragment ST (Interview) 

Het taalgebruik van de leerkracht Nederlands is standaardtalig. Dat hebben 

negentien mensen op twintig (95%) juist gepercipieerd. Wat een beetje verrassend is, is 

dat een paar respondenten eerst dachten dat hij de Noord-Nederlandse variëteit 

hanteerde. Dit is niet gemakkelijk te interpreteren. Vanuit een linguïstisch standpunt is 

zijn taalgebruik (helemaal) niet typisch voor een Nederlander. Men zou kunnen aannemen 

dat de proefpersonen de standaardtaal nog altijd associëren met het Noorden. Dit bleek 

echter niet uit het gesprek met de betroffen informanten.  

Ondanks het feit dat men uit de inhoud van het fragment kon afleiden dat de 

spreker een vrij asociaal iemand moest zijn, toonden veel respondenten respect en 

bewondering voor zijn standaardtalig taalgebruik, zijn manier van praten en zijn 

stemkwaliteit. Daarom verwachten we positieve taalattitudes voor dit fragment. 

 
5.2.2.2. Taalvariëteiten in fragment MIXED (Les geschiedenis) 

Het hoofdkenmerk van het fragment MIXED was de code switching. Hoewel de 

code switching opvallend en functioneel was, is het meestal onopgemerkt gebleven. De 

concrete resultaten vinden we in tabel 5.2.d terug.  

 

 
 
 
 
 
 

 
Tabel 5.2.d : Aangegeven variëteit(en) bij het fragment (MIXED) (n=20). 

 n % 

AN 9 45 
geen AN 6 30 
AN + TT (mixed) 5 25 
Totaal 20 100 
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45% van de informanten vonden dat het taalgebruik standaardtalig was. De overige 55% 

voelde aan dat het taalgebruik eerder tussentalig was: zes informanten (30%) dachten dat 

het taalgebruik van de lerares geen (zuiver) AN was en vijf informanten (25%) 

percipieerden de twee variëteiten die effectief aanwezig waren (AN en TT). Van deze vijf 

laatste informanten hebben er vier de code switching kunnen herkennen. Dat betekent dat 

ze zowel beide variëteiten als de functie van de code switching konden percipiëren. Met 

andere woorden: slechts 20% van de informanten was zich bewust van het feit dat de 

lerares tussentaal gebruikte om een verhaal aan de leerlingen te vertellen dat hen de 

theorie gemakkelijk moest laten begrijpen. 

 
5.2.2.3. Taalvariëteiten in fragment TT (Spontane conversatie) 

 De resultaten voor dit fragment TT zijn heel interessant. Op de vraag naar de 

gebruikte taalvariëteit gaven namelijk West- en Oost-Vlamingen antwoorden die sterk van 

elkaar afweken. Tabel 5.2.e presenteert deze resultaten.  

 

Tabel 5.2.e : Aangegeven variëteit bij het fragment TT opgesplitst in regio (n=20). 
 
Ten eerste stellen we vast dat geen enkele proefpersoon aangaf dat het taalgebruik AN 

was. Dit is wellicht logisch, gezien het taalgebruik erg afweek van de standaardtaal. 45% 

beschouwde het fragment als tussentalig, terwijl 55% duidelijk aangaf dat het hier om 

(Antwerps) dialect ging. Onder TT verzamelen we alle termen van de respondenten 

waarmee ze tussentaal bedoelden.  

 We hebben geen verschillen gevonden tussen antwoorden van mannen en 

vrouwen. Daarentegen waren de verschillen voor de variabele regio heel opvallend en 

daarmee ook statistisch significant (χ² = 0,035). In tabel 5.2.e zijn de resultaten opgesplitst 

in regio. Het blijkt dat 80% van de West-Vlamingen het taalgebruik als dialect 

beschouwde. Bij de Oost-Vlamingen is het omgekeerd: 70% beschouwde Sarahs 

taalgebruik als tussentalig. We kunnen dus stellen dat de West-Vlamingen de linguïstische 

afstand tussen hun eigen taalgebruik en het Antwerpse taalgebruik als tamelijk groot 

ervaren zodat ze de neiging hebben om die taal als dialect te beschouwen. Oost-Vlamingen 

 TT DIA Totaal 

 n % n % n % 

WV 2 20 8 80 10 100 

OV 7 70 3 30 10 100 

Totaal 9 45 11 55 20 100 
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zijn meer vertrouwd met de Brabantse klanken in de zin dat ze in hun eigen taalgebruik 

varianten kennen die erop lijken (Brabantse expansie). Ze ervaren de linguïstische afstand 

niet zozeer als groot en beschouwen het taalgebruik als tussentalig.  

 
 
5.2.2.4. Taalvariëteiten: conclusies 

 De centrale vraag in dit gedeelte was de vraag of het taalgebruik “AN” was of niet. 

Daarvan hing het feit af dat de proefpersonen een andere taalvariëteit al dan niet moesten 

aangeven. In de twee eerste fragmenten gaven sommigen aan dat het taalgebruik 

standaardtalig was, maar vermeldden daarna ook kenmerken die van de standaardtaal 

afweken. Dit kan op twee dingen wijzen: aan de ene kant zijn de informanten misschien 

niet helemaal consequent gebleven. Ze gaven eerst aan dat het taalgebruik AN was, maar 

herkenden toch tussentalige kenmerken bij een nadere beluistering. Aan de andere kant 

wijst dit misschien op het feit dat de respondenten een ruime(re) opvatting van AN 

hebben; in de zin dat een taalgebruik waar enkele tussentalige varianten aanwezig zijn, 

ook als standaardtaal beschouwd mag worden.  

 Als algemene opmerking over taalvariëteit kunnen we stellen dat heel weinig 

informanten op het woord ‘tussentaal’ konden komen zonder dat we uitgelegd hadden wat 

een taalvariëteit was en het woord tussentaal ook zelf genoemd hadden. Zoals 

Vandekerckhove en Cuvelier in een recent onderzoek stellen we vast dat “many years 

since the term has been coined by linguists, tussentaal essentially remains an academic 

notion!” (VANDEKERCKHOVE & CUVELIER 2007: 253). Wel verassend was het antwoord 

van informant 15: spontaan beschouwde ze het taalgebruik als “Verkavelingsvlaams”. De 

meeste informanten bleven echter bij een definitie van tussentaal als “een variëteit tussen 

ST en DIA”. 

 In de verwerking van de resultaten hebben we moeite gehad bij het classificeren 

van de antwoorden in de categorie AN, TT of DIA. De antwoorden zelf waren niet altijd 

duidelijk genoeg. De volgende twijfelgevallen kwamen voor: “opgekuist dialect” (informant 

11) “bijna AN” (informant 13), “platte tussentaal” (informant 9). Daaruit blijkt dat de 

informanten ook gevoelig zijn voor het continuüm dat bestaat tussen de taalvariëteiten. 

Het zou in verder onderzoek daarom interessant zijn om een grafische schaal (een 

taalcontinuüm) aan de informanten voor te stellen waar ze door een kruisje bijvoorbeeld 

moeten aantonen waar het taalgebruik zich bevindt op het taalcontinuüm.  
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5.2.3. Herkende tussentalige varianten 
 

Het onderzoek naar de herkende tussentalige kenmerken in elk fragment heeft 

bijzonder veel data opgeleverd. De twintig proefpersonen hebben immers allemaal een 

bepaald aantal kenmerken herkend voor elk van de drie fragmenten. Al deze kenmerken 

behoren tot een bepaalde categorie: fonologisch, lexicaal of morfo-syntactisch. Voor de 

verwerking van dit groot aantal gegevens hebben we ons gefocust op de in onze ogen 

meest relevante aspecten. We starten de analyse met algemene opmerkingen, gevolgd 

door een diepgaande studie van de herkende tussentalige kenmerken in elk fragment. 

Vervolgens kiezen we vier belangrijke kenmerken uit die een nadere toelichting 

verdienen. Ten laatste bespreken we de indeling van de herkende kenmerken in de drie 

categorieën.  

 

5.2.3.1. Algemene opmerkingen 

  Ter herinnering, de informanten moesten aangeven waaraan ze herkend hadden 

dat het fragment van de standaardtaal afweek, indien dit het geval was. Het ging dus om de 

kenmerken die typisch waren voor tussentaal.  

Ten eerste benadrukken we het feit dat ver niet alle door de proefpersonen 

aangegeven kenmerken of fenomenen relevant waren voor deze analyse. Sommigen 

vertoonden heel wat moeilijkheden om een onderscheid te maken tussen elementen die 

typisch zijn voor een regio en elementen die typisch zijn voor een variëteit. Velen hebben 

bijvoorbeeld op klanken gelet: de voor Antwerpen typische uitspraak van het foneem [a] 

kwam meermaals aan bod. Deze fenomenen die niet direct betrekking hadden op 

tussentaal, werden verder niet verwerkt.  

 Van de twintig tussentalige kenmerken die aan bod kwamen in de fragmenten, zijn 

vier kenmerken door geen enkele informant herkend. Twee waren fonologische 

kenmerken: de verbindings-n, de progressieve in plaats van regressieve assimilatie; en 

twee waren morfo-syntactische elementen: het expletieve dat bij voegwoorden (terwijl 

dat) en het gebruik van van als citaat. Daarnaast werden vijf verdere kenmerken maar één 

keer (dus door slechts één proefpersoon) herkend binnen de drie fragmenten: het gebruik 

van afwijkende voegwoordconstructies van vergelijking (bv. gelijk van), de dubbele 

negatie (bv. niets nie meer), de imperatief met –t, vormen op –n bij de eerste persoon 

enkelvoud en het gebruik van der in plaats van er. Het blijkt dus dat bijna de helft van de 

twintig kenmerken (9) heel moeilijk te herkennen zijn. De meest voor de hand liggende 

verklaring voor dit verschijnsel is dat deze kenmerken maar weinig voorkwamen in de 

fragmenten. Hoe geringer het aantal attestaties, des te moeilijker te herkennen. Dit klopt 

voor de meeste kenmerken die niet of bijna niet herkend werden. Toch kwam de 
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progressieve assimilatie en het gebruik van dat bij voegwoorden meermaals aan bod in de 

tussentalige fragmenten. Verder stellen we vast dat zeven van deze negen moeilijk 

herkenbare kenmerken tot de morfo-syntactische categorie behoren. De eerste indruk die 

we hieruit kunnen afleiden, is dat de morfo-syntactische varianten moeilijker herkenbaar 

zijn dan andere varianten. Op deze hypothese komen we later nog terug.  

De laatste opmerking betreft het metalinguïstische niveau waarop de herkende 

kenmerken geformuleerd werden. We hebben in deze bijdrage de tussentalige varianten 

systematisch in taalkundige termen verwoord. Dit was echter niet het geval bij de 

respondenten. De verwoording van de kenmerken raakte bijna nooit een veralgemenend 

of abstract niveau. Het allergrootste deel van de data waren woorden of 

woordcombinaties die de proefpersoon had gepercipieerd en als “afwijkend” geëvalueerd 

(bv. da, mijnen fiets, enz.). Ook frequent waren de gevallen waar de proefpersoon naast de 

gehoorde variant ook de “correcte” standaardtalige variant aangaf, verbonden door de 

collocatie “in plaats van” (bv. da in plaats van dat, mijnen in plaats van mijn). Slechts in 

heel dun gezaaide gevallen raakte de uitleg een algemener of abstracter niveau (bv. -t 

wordt niet uitgesproken in da en wa). We kunnen dus drie niveaus onderscheiden waarop 

de informanten varianten in een tussentalig fragment herkennen: een zuiver 

benamingsniveau, een vervangingsniveau en een metalinguïstisch niveau. Vooral op de 

eerste twee niveaus bevindt zich de uitleg van de respondenten. Dit verschijnsel is echter 

nauwelijks verrassend als we er rekening mee houden dat geen enkele proefpersoon een 

taalkundige opleiding had gevolgd. We kunnen van de gewone Vlaming wellicht niet 

verwachten dat hij/zij metatalige concepten hanteert.  

  

Na deze noodzakelijke opsomming van opmerkingen verdiepen we ons in de 

analyse per fragment. 

 

 

5.2.3.2. Analyse per fragment  

Hieronder worden de drie fragmenten geanalyseerd. Voor elk fragment 

presenteren we twee types data. Ten eerste hebben we telkens het aantal kenmerken 

berekend dat elke proefpersoon heeft herkend. Ten tweede bespreken we de kenmerken 

die in het fragment voorkomen in functie van hun doorzichtigheid voor de proefpersoon.  
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5.2.3.2.1. Tussentalige kenmerken in fragment ST (Interview) 

 Het eerste fragment was het interview met een leerkracht Nederlands die zich 

bijna volledig in standaardtaal heeft uitgedrukt. Slechts zes van de standaardtaal 

afwijkende varianten konden in het fragment teruggevonden worden. Van deze zes 

kenmerken zijn de meeste zo courant zijn dat ze bijna niet meer als tussentalig worden 

ervaren (bv: ma[ar] ja).  

 In figuur 5.2.f wordt het aantal kenmerken gepresenteerd dat elke informant heeft 

herkend. De fonologische kermenken zijn telkens in het geel gekleurd, de lexicale in het 

groen en de morfo-syntactische (nu niet aanwezig) in het rood. Elke informant draagt een 

nummer (1-5=West-Vlaamse mannen, 6-10=West-Vlaamse vrouwen, 11-15=Oost-Vlaamse 

mannen, 16-20=Oost-Vlaamse vrouwen). Informant 1 is bijvoorbeeld een West-Vlaamse 

man die drie kenmerken heeft herkend: twee fonologische en één lexicaal.  

 Slechts zes respondenten hebben varianten herkend. Ze percipieerden tussen één 

en drie fonologische of lexicale kenmerken. Niemand vermeldde de aanwezigheid van de 

enige morfo-syntactische variant. 

 
 Figuur 5.2.g houdt een ander soort data in. Voor de zes types varianten die in het 

fragment voorkomen, hebben we het aantal sprekers berekend dat deze variant als 

tussentalig herkend heeft. De h-procope bijvoorbeeld is het eerste fonologische kenmerk 

(in het geel) dat in totaal drie sprekers op twintig hebben herkend.  

 Het blijkt dat in het algemeen weinig proefpersoon kenmerken hebben herkend: 

het aantal schommelt tussen nul en drie informanten voor de zes kenmerken. Geen enkele 

respondent heeft het geproduceerde tussenwerpsel (‘enfin’) noch het door van ingeleidde 

citaat herkend. 

 Wat we hierboven onderzocht hebben kan enigszins paradoxaal lijken: we hebben 

de tussentalige kenmerken geanalyseerd van een door ons als standaardtalig beschouwd 

fragment. We hebben gezien dat er maar zes varianten in het hele fragment afweken van 

de standaardtaal. Toch werden een deel van deze schaarse varianten herkend door zes 

verschillende proefpersonen (proefpersonen 1, 4, 14, 16, 18, 20). Dat brengt ons tot de 

hypothese dat tussentalige kenmerken opvallend zijn in een standaardtalige context. Ook 

al zijn de varianten heel dun gezaaid en als tussentalig niet opvallend, toch krijgen ze door 

de omringende verzorgde standaardtaal een hogere graad van bewustzijn bij de 

toehoorder.  
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5.2.3.2.2. Tussentalige kenmerken in fragment MIXED (Les geschiedenis) 

 

Voor het fragment MIXED hebben we precies dezelfde data gepresenteerd: eerst 

het aantal herkende kenmerken per informant (figuur 5.2.h) en het aantal sprekers dat 

deze kenmerken heeft gepercipieerd (figuur 5.2.i). 

 Ter herinnering: dit fragment bevatte een totaal van zestien types tussentalige 

varianten verdeeld als volgt over de drie categorieën: vier fonologische, drie lexicale en 

negen morfo-syntactische. De laatste varianten waren dus flink vertegenwoordigd. 

 

 Het aantal herkende varianten schommelt tussen nul en tien per informant op een 

totaal van zestien. In tegenstelling tot de resultaten van het fragment ST hebben alle 

informanten behalve informant 16 tenminste één kenmerk herkend. Alle respondenten tot 

en met nummer 13 hebben fonologische varianten herkend. Op dezelfde manier heeft 

bijna iedereen één of meerdere morfo-syntactische varianten herkend, wat niet 

verrassend is als we denken aan de negen mogelijke verschillende morfo-syntactische 

verschijnselen die ze konden terugvinden. Ook lexicale varianten zijn mooi 

vertegenwoordigd, en in het bijzonder bij de informanten die heel weinig kenmerken 

hebben herkend (op het einde van de horizontale as). Wie heel weinig kan percipiëren, 

kan tenminste afwijkende lexicale varianten herkennen; m.a.w. lexicale varianten lijken 

het eerste niveau te zijn in de perceptie. 

 

 In figuur 5.2.i vindt men de doorzichtigheidsgraad van elk typ varianten. Hoe 

linkser de varianten zich op de horizontale as bevinden, des te doorzichtiger zijn ze. Drie 

types kenmerken onderscheiden zich duidelijker van de rest: de onomasiologische 

alternatieven (14 informanten), de apocope bij korte functiewoorden (12 informanten) en 

het gij-systeem (ook 12 informanten). In de top drie worden dus alle categorieën 

vertegenwoordigd: respectievelijk lexicaal, fonologisch en morfo-syntactisch. Daarna volgt 

een reeks morfo-syntactische kenmerken met een aantal informanten van zeven of acht op 

twintig. De overige lexicale, fonologische en morfo-syntactische types staan rechts op de 

as. Belangrijk is dat twee morfo-syntactische types niet herkend konden worden, namelijk 

het van-citaat en het expletieve dat. Zoals Auman (2008) het aannam, hebben deze types 

blijkbaar een heel lage doorzichtigheidsgraad. Ook bij het fragment ST kon trouwens 

niemand het van-citaat herkennen.  
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5.2.3.2.3. Tussentalige kenmerken in fragment TT (Conversatie)  

  

In figuur 5.2.j en 5.2.k werden de resultaten voor het fragment TT gepresenteerd. 

In dat fragment praatten twee jongvolwassenen in een spontane, tussentalige variëteit. In 

het taalgebruik van Sarah waartoe onze analyse zich beperkte, vonden we vier 

verschillende types fonologische, twee lexicale en acht morfo-syntactische varianten terug.  

 

In figuur 5.2.j blijkt dat het aantal herkende types varianten schommelt tussen nul 

en zeven op een totaal van veertien aanwezig in het fragment. De meeste respondenten 

hebben echter slechts twee of drie kenmerken herkend, waaronder vaak één morfo-

syntactisch. Morfo-syntactische varianten lijken in dit fragment doorzichtig te zijn. Dit kan 

echter verklaard worden door hun talrijke aanwezigheid: acht types kenmerken op 

veertien zijn morfo-syntactisch.  

Het gemiddelde aantal herkende kenmerken per informant ligt hier lager dan in 

het vorig fragment MIXED. Dit wordt versterkt door het feit dat vier informanten (25%) 

geen enkel kenmerk konden terugvinden.  

Informant 8 heeft – net zoals in het vorige fragment – het grootste aantal 

kenmerken herkend. Daaruit leiden we af dat sommige informanten (veel) competenter 

zijn dan andere in de perceptie van tussentalige varianten. Anderen – bijvoorbeeld 

informant 2 – hebben daar meer moeite mee.  

 

In figuur 5.2.k krijgen we een beeld van de doorzichtigheidsgraad van de types 

kenmerken voor het fragment TT. Hier verschilt de kromming ook. De onomasiologische 

alternatieven scoren vrij hoog: meer dan de helft van de respondenten (11 op 20) hebben 

er herkend. Zoals daarnet neemt het gij-systeem de derde plaats in, maar met een 

geringere score (slechts zeven informanten hebben dit type herkend). De top drie van 

daarnet is veranderd doordat een ander morfo-syntactisch kenmerk op de tweede plaats 

terechtkomt, namelijk de verbuiging van lidwoorden en voornaamwoorden. Dergelijke 

verbogen vormen komen immers meermaals voor in het fragment (bv. mijne fiets, den 

afwas) en vallen op. De apocopen bij korte functiewoorden komen op de vierde plaats. 

Toch scoren ze hier veel lager (6 op 20) dan in het vorige fragment MIXED (12 op 20). 

Daarna volgen nog twee types: de clitische subjectvormen en de h-procopen met geringere 

scores. Er blijven nog vier types over die slechts door één proefpersoon werden 

gepercipieerd. De vier laatste kenmerken, dus een kwart van alle kenmerken werd door 

geen enkele proefpersoon herkend.  
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Daaruit trekken we de conclusie dat de gemiddelde doorzichtigheidsgraad van de 

kenmerken in dit fragment bijzonder laag ligt in vergelijking met het vorige fragment. 

 

Het feit dat de sprekers gemiddeld weinig kenmerken konden terugvinden en dat 

de meeste types vrij lage doorzichtigheidsgraden hebben, brengt ons bij de volgende 

conclusie: de tussentalige kenmerken zijn veel minder opvallend in een volstrekt 

tussentalige omgeving. Dat versterkt onze hypothese uitgesproken bij fragment ST. Hoe 

standaardtaliger het taalgebruik, des te opvallender de tussentalige varianten. En 

omgekeerd: hoe tussentaliger het taalgebruik, des te onopvallender de tussentalige 

kenmerken.  

 
 

Onze analyse beperkte zich hier tot de types kenmerken. Toch willen we hier iets 

opmerken met betrekking tot de tokens. Niet verrassend komen bij de meeste 

proefpersonen dezelfde tokens terug als representatief voor een type. Er zijn bijvoorbeeld 

vele apocopen van korte functiewoorden in dit fragment. Het zijn echter bijna altijd 

dezelfde tokens die de respondenten onderstrepen (bv. nie i.p.v. niet). Deze tendens 

hebben we niet nauwkeurig berekend, want dat zou ons te ver brengen. We willen enkel 

voor een paar types de meeste voorkomende tokens noemen. Bij onomasiologische 

alternatieven van het fragment MIXED kwamen de woorden compassie, alstemblieft en 

rondcrossen heel vaak voor. Ook het zinnetje “Wa steektde gij daar uit?” viel de meesten 

direct op. In beide tussentalige fragmenten (MIXED en TT) blijkt dat – bij de apocopen van 

korte functiewoorden – nie (in plaats van niet) veel gemakkelijker is te herkennen dan da 

(in plaats van dat). De combinaties mijne fiets en den afwas kwamen altijd terug als 

voorbeelden van verbogen lidwoorden en voornaamwoorden. 
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5.2.3.2.4. Tussentalige kenmerken in de drie fragmenten: conclusies 

Figuur 5.2.l en 5.2.m stellen dezelfde resultaten voor, maar op twee verschillende 

manieren: we hebben het aantal informanten per types herkende kenmerken berekend 

voor de drie fragmenten samen. In het geval waar een proefpersoon in meerdere 

fragmenten hetzelfde kenmerk meermaals kon herkennen, hebben we dit maar één keer 

berekend. De resultaten worden hier in de vorm van grafieken voorgesteld, maar de tabel 

met resultaten is terug te vinden in bijlage VI. Dit geeft ons dus een mooi, algemeen beeld 

van de types kenmerken die het meest doorzichtig zijn voor het geheel dat de informanten 

te horen kregen.  

 

In figuur 5.2.l werden de types kenmerken in hun oorspronkelijke volgorde 

voorgesteld, namelijk de fonologische, de lexicale en daarna de morfo-syntactische 

kenmerken. De resultaten werden opgesplitst per regio: West-Vlamingen in het geel en 

Oost-Vlamingen in het groen. Het blijkt dat de West-Vlamingen vaak een licht hogere score 

behalen dan Oost-Vlamingen. Vier morfo-syntactische kenmerken werden trouwens enkel 

door West-Vlamingen herkend, terwijl er maar twee zijn die door Oost-Vlamingen alleen 

gepercipieerd werden. Verdere belangrijke regionale verschillen bespreken we in 5.2.3.3. 

 

In figuur 5.2.m werden deze resultaten op dezelfde manier georganiseerd als in de 

analyse van elk apart fragment. Hoe linkser op de horizontale as, hoe hoger de score van 

het type kenmerk. Helemaal links vinden we de onomasiologische alternatieven die 

onbetwistbaar het gemakkelijkst te herkennen zijn. Zeventien informanten hebben ten 

minste één onomasiologisch alternatief vermeld (de meeste hadden er veel herkend). 

Daarna volgt een trio van kenmerken die een behoorlijk hoge score behalen: het gij-

systeem (14 op 20), apocopen bij korte functiewoorden (13 op 20) en verbuiging van 

lidwoorden en voornaamwoorden (13 op 20). Uiterst rechts vinden we de vier hierboven 

geciteerde kenmerken die door niemand vermeld werden. Daarnaast vinden we een reeks 

van zes morfo-syntactische kenmerken die door slechts één of twee proefpersonen 

herkend werden en die dus ook een heel laag niveau van bewustheid hebben. 

 

Conclusies over verschillen in de doorzichtigheidsgraad van de drie categorieën 

zijn moeilijk te trekken aan de hand van deze figuur. We hebben immers een kleurrijk 

beeld waar fonologische, lexicale en morfo-syntactische kenmerken alterneren. Enkel de 

drie eerste kenmerken behoren al tot drie verschillende categorieën. Voor de morfo-

syntactische categorie kunnen we wel een algemene tendens herkennen: het blijkt dat een 

beperkt aantal vaak voorkomende morfo-syntactische verschijnselen vrij gemakkelijk 
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herkenbaar is, terwijl de andere morfo-syntactische fenomenen veel minder opvallen. 

Eventueel zouden we dezelfde conclusie kunnen trekken voor fonologische en lexicale 

kenmerken. Eén type van beide categorieën staat namelijk in de top drie, terwijl alle 

andere verder op de as liggen. In 5.2.3.4. analyseren we andere cijfers met betrekking tot 

deze drie categorieën en gaan we proberen deze beschouwingen verder te zetten. 

 

5.2.3.3. Analyse van vier interessante kenmerken 

 Tot nu toe hebben we de resultaten becommentarieerd voor elk fragment met 

betrekking tot alle types tussentalige varianten. In dit gedeelte leggen we de focus op vier 

interessante kenmerken voor welke we aanvullende cijfers presenteren. We hebben 

gekozen voor vier kenmerken die hoge scores behaalden op de doorzichtigheidsschaal: 

onomasiologische alternatieven, gij-systeem, apocope bij korte functiewoorden en 

clitische subjectvormen. Ze vertonen bovendien interessante regionale verschillen die we 

in figuur 5.2.l grafisch kunnen constateren.  

  

We beginnen met de onomasiologische alternatieven die – ter herinnering – het 

type kenmerken waren die de meeste respondenten herkend hadden. Voor dit kenmerk 

hebben we het aantal tokens berekend. Dit leek ons voor dit type kenmerk bijzonder 

relevant. Voor een kenmerk zoals het gij-systeem kunnen we met één attestatie 

concluderen dat een proefpersoon dit kenmerk kan percipiëren. Bij onomasiologische 

alternatieven ligt de zaak anders. Hoe meer attestaties (tokens), hoe beter een 

proefpersoon deze lexicale afwijkingen kan percipiëren. De resultaten worden in tabel 

5.2.n gepresenteerd. In de linkerkolom vindt men het aantal tokens (dus onomasiologische 

alternatieven) die alle West-Vlaamse informanten samen hebben kunnen herkennen. In de 

rechterkolom staan dezelfde resultaten voor de Oost-Vlamingen samen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 5.2.n : Onomasiologische alternatieven per fragment (tokens). 
 
 

 WV OV 

ST (interview) 1 1 

MIXED (les) 20 15 

TT (conversatie) 7 8 

Totaal 28 24 
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In totaal hebben de West-Vlamingen 28 onomasiologische alternatieven herkend, terwijl 

de Oost-Vlamingen er maar 24 hebben herkend. Dit verschil wordt grotendeels verklaard 

door een hoger aantal dat berekend is bij het tweede fragment MIXED.  

  

Het gij-systeem is het tweede kenmerk dat we willen analyseren. Ook hier scoren 

West-Vlamingen ietwat beter dan Oost-Vlamingen: 80% van de West-Vlamingen tegen 

60% Oost-Vlamingen hebben gij-vormen herkend. Interessant is dat we hier een link 

kunnen maken met taalproductie om dit verschil uit te leggen. Uit het artikel van 

Vandekerckhove (2004) blijkt dat West-Vlamingen significant minder “gij” in hun 

taalgebruik gebruiken dan Oost-Vlamingen, Brabanders en Limburgers. Deze verschillen 

zijn vooral dialectgeografisch te verklaren: “de uitzonderingspositie van West-Vlaanderen 

kan wellicht in de eerste plaats toegeschreven worden aan de aanwezigheid van het je-

pronomen in de West-Vlaamse dialecten” (VANDEKERCKHOVE 2004: 988). In de andere 

regio’s blijft het gij-systeem als geheel dominant. We weten dat Vlamingen varianten uit 

hun dialect gebruiken in de tussentaal (productie). Dit argument kunnen we ook aan 

taalperceptie aanpassen. Wie zelf geen gij-systeem gebruikt, zal een gij-vorm 

gemakkelijker herkennen in het taalgebruik van iemand anders. West-Vlamingen kunnen 

het gij-systeem beter herkennen omdat ze zelf nauwelijks ‘gij’ gebruiken. Taalproductie 

verklaart taalperceptie. 

 

Het derde geanalyseerde type kenmerken is de apocope bij korte functiewoorden. 

Hier blijkt dat zeven West-Vlamingen (70%) in staat waren dit kenmerk te herkennen. 

Oost-Vlamingen scoorden een beetje lager met 60%.  

 

Opnieuw scoren de West-Vlamingen beter bij het laatste kenmerk (clitische 

vormen bij persoonlijke voornaamwoorden). 70% West-Vlamingen heeft dit kenmerk 

herkend tegen 40% Oost-Vlamingen. Zoals voor het gij-systeem kunnen we hier een 

productiegebonden verklaring verschaffen. De respondenten die de clitische vormen 

herkend hebben – voornamelijk West-Vlamingen – vermeldden meestal ook het gebruik 

van het gij-systeem samen met dit kenmerk. Het zinnetje “Wat steektde gij daar uit?” 

bijvoorbeeld, werd vaak vermeld als voorbeeld van het gij-systeem en van clitische 

vormen.  West-Vlamingen gebruiken clitische vormen, net zoals Oost-Vlamingen, maar ze 

konden dit kenmerk beter percipiëren, gezien het in de gebruikte fragmenten altijd 

voorkwam samen met een gij-vorm die ze gemakkelijk konden herkennen.  
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De bovenstaande regionale verschillen die we onder de loep genomen hebben, zijn 

interessant, maar niet spectaculair. Bovendien willen we vermijden scherpe conclusies te 

trekken met een dergelijk gering aantal proefpersonen. Toch blijkt dat de West-Vlamingen 

altijd wat beter scoren dan Oost-Vlamingen voor deze vier hoogfrequente tussentalige 

kenmerken.  

 

Verder hebben we gezien dat de resultaten voor perceptie vaak nauw verbonden 

zijn met productiegeoriënteerde factoren zodat we beide domeinen onvermijdelijk samen 

moeten beschouwen.  

 

5.2.3.4. Analyse per categorie 

 In dit laatste gedeelte over tussentalige varianten komen we terug op verschillen 

tussen de drie categorieën kenmerken (fonologische, lexicale en morfo-syntactische).  

In tabel 5.2.o hebben we het aantal sprekers berekend die kenmerken hebben 

herkend. In tegenstelling tot figuur 5.2.p werden de kenmerken deze keer per categorie 

berekend. Omdat onomasiologische alternatieven door acht West-Vlamingen werden 

herkend, tussenwerpsels door vier West-Vlamingen en zo’n-vormen door één West-

Vlaming, berekenen we in de tabel een totaal van dertien West-Vlaamse informanten bij 

de lexicale categorie.  

 

 

 
 
 
 
 

Tabel 5.2.o : Aantal informanten die kenmerken hebben herkend per regio per categorie. 
       

We merken nog op dat ook dat West-Vlamingen blijkbaar varianten gemakkelijker 

herkennen dan Oost-Vlamingen. Het is echter de laatste kolom (totaal) die ons hier 

bijzonder interesseert. Deze absolute cijfers kunnen echter niet met elkaar vergeleken 

worden, gezien er tot elke categorie een verschillend aantal kenmerken behoren: we 

analyseerden vijf fonologische, drie lexicale en twaalf morfo-syntactische kenmerken. 

Daarom hebben we in tabel 5.2.p de absolute cijfers van de bovenstaande tabel gedeeld 

door het aantal kenmerken per categorie. Dankzij deze operaties zijn de cijfers van de 

 WV OV Totaal 

Fonologisch 13 10 23 

Lexicaal 13 13 26 

Morfo-syntactisch 30 23 53 
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laatste kolom van de tabel met elkaar vergelijkbaar: we hebben een gemiddeld aantal 

informanten per categorie berekend.  

 

 

 

 

 

 
 

Tabel 5.2.p : Gemiddeld aantal sprekers per type kenmerken. 
 
 

Los van de ingewikkelde uitleg om tot deze resultaten te komen, moeten we enkel 

onthouden dat we hier vergelijkbare relatieve cijfers hebben behaald waarmee we de drie 

categorieën met elkaar kunnen vergelijken. 

 Het blijkt dat de fonologische en de morfo-syntactische kenmerken vergelijkbare 

scores van respectievelijk 4,6 en 4,4 behalen. De score van lexicale kenmerken ligt veel 

hoger (8,7). Dit betekent dat de informanten gemiddeld veel bewuster waren van de 

lexicale varianten dan van de andere varianten. Deze stelling vinden we terug in de 

literatuur. Cor Van Bree (2000) heeft de verschillende taaldomeinen onderzocht en hun 

graad van bewustzijn bij de taalgebruiker geschat. Hij stelt vast dat “de inhoudswoorden 

ontegenzeggelijk het meest bewust taaldomein [vormen]” (VAN BREE 2000: 29). 

Bovendien blijkt het dat de frequentie van deze inhoudswoorden een invloed heeft op het 

bewustzijn: “hoe frequenter, des te bewuster, en omgekeerd” (VAN BREE 2000: 31). De 

lexicale varianten worden daarom als eerste vermeden, als men een supraregionale 

variëteit wil hanteren (VAN BREE 2000, LEBBE 1996, TAELDEMAN 1991). En omgekeerd 

zijn de afwijkingen van de bestaande norm waarvan de gebruiker zich minder bewust is 

(fonologische en morfo-syntactische kenmerken) moeilijker om af te leren. We kunnen 

hier opnieuw een parallel trekken tussen productie en perceptie. Ook in de perceptie 

worden de lexicale varianten gekenmerkt door een hoge graad van bewustheid, terwijl 

flexie, fonologie en syntaxis relatief onbewust zijn.  

 
5.2.4. Auditief-globaal en auditief-gesegmenteerd 
 

We sluiten dit gedeelte over perceptie af met enkele beschouwingen over de 

beluisteringprocedure van de fragmenten.  

 Totaal 
Spreker 

/aantal 
kenmerken 

per categorie 

Gemiddeld aantal 
informanten per 
type kenmerken 

Fonologisch 23 5 4,6 

Lexicaal 26 3 8,7 

Morfo-syntactisch 53 12 4,4 
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We willen erop wijzen dat niet alle proefpersonen in dezelfde mate gebruik 

gemaakt hebben van de mogelijkheid om meermaals terug te spoelen en het fragment 

gesegmenteerd te beluisteren. Als een proefpersoon zei dat hij/zij niets meer kon 

herkennen, konden wij hem/haar moeilijk verplichten om opnieuw te beluisteren. Dit 

ongemak zou misschien vermeden kunnen worden door een vast aantal beluisteringen 

voor te stellen dat voor alle proefpersonen gelijk is (bijvoorbeeld twee of drie 

beluisteringen). Toch lost dit het probleem van de – niet voor iedereen gelijke – auditief-

gesegmenteerde beluistering niet op.  

De respondenten percipieerden gemiddeld wat minder dan de helft van varianten 

bij de eerste beluistering (auditief-globaal) en de andere helft meestal bij de tweede 

beluistering (vaak auditief-gesegmenteerd).  

 
 
 
 

5.3. ATTITUDES 
 
 
 
In dit gedeelte analyseren we de attitudes van alle proefpersonen voor de drie gebruikte 

fragmenten. De resultaten worden hier gepresenteerd in de vorm van figuren die telkens 

op de linkerpagina staan. Zoals voor de resultaten van percepties werden de aansluitende 

tabellen met cijferresultaten en statistische significantie als bijlage opgenomen (bijlage 

VI). Horizontaal op de figuren vindt men de stellingen en verticaal de scores van 1 tot 5 

(ter herinnering: 1= helemaal niet akkoord, 5=helemaal akkoord). Voor elk geanalyseerd 

effect vindt men twee grafieken (en twee tabellen): één waar alle stellingen opgenomen 

werden en één waar de stellingen per aspect werden gerangschikt. Op deze manier willen 

we zowel een geheel beeld weergeven van de attitudes per stelling als een vergelijking van 

de attitudes volgens geschiktheid, bereik, power en solidarity.  

 Hieronder overlopen we de resultaten van de drie fragmenten achter elkaar en 

sluiten we dit gedeelte af met een vergelijking tussen de drie fragmenten om te proberen 

effecten van de variëteiten in kaart te brengen. Voor elk fragment beschrijven we telkens 

de gemiddelde resultaten (gestreepte lijn) en proberen we de verschillen uit te leggen. 

Daarna gaan we nader in op de verschillende attitudes van mannen (in het blauw) en 

vrouwen (in het roze) enerzijds en de verschillen tussen Oost-Vlamingen (in het groen) en 

West-Vlamingen (in het geel) anderzijds. 
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5.3.1. Taalattitudes voor het fragment ST (Interview) 

Het blijkt dat de attitudes tegenover de taal van het fragment ST in hun geheel vrij 

positief zijn. Behalve de stelling ingeschatte intentie/vermogen scoren ze allemaal boven 

drie. Opvallend hoog zijn de scores voor geschiktheid en verstaanbaarheid. De 

proefpersonen beschouwen de standaardtaal als heel erg geschikt (4,55) voor de situaties, 

namelijk een formeel interview. Met een indrukwekkende score van vijf zegt iedereen dat 

hij deze variëteit perfect kan verstaan. De enige stelling die een licht negatief gemiddelde 

krijgt, is ingeschatte intentie/vermogen. De stelling luidde: “de meeste Vlamingen zouden 

op deze manier gaan spreken in een dergelijke situatie”. Daarop antwoorden West- en 

Oost-Vlamingen eerder neutraal (2,80), maar geloven ze niet echt dat alle Vlamingen de 

standaardtaal kunnen/willen hanteren op dezelfde manier als de leerkracht Nederlands in 

het interview. Zoals verwacht scoort standaardtaal tamelijk hoog voor de stelling die met 

power te maken heeft, namelijk zelfzekerheid en intelligentie. Omgekeerd zien we de 

stellingen sympathie en natuurlijkheid lager scoren. Hoewel de scores nog altijd boven de 

drie liggen, nemen de respondenten een veeleer neutrale houding voor het aspect 

solidarity.  

 

Hieronder leggen we de focus op deze resultaten in functie van de twee 

onafhankelijke variabelen: sekse en regio.  

In figuur 5.3.a en 5.3.b presenteren we de attitudes tegenover de standaardtaal (in 

fragment ST) in functie van de sekse van de respondenten. In beide figuren stellen we vast 

dat de verschillen tussen mannen en vrouwen heel klein zijn. De enige stellingen waar we 

een licht verschil kunnen vaststellen, zijn zelfzekerheid en intelligentie. De attitude van 

vrouwen tegenover deze standaardtaalspreker aan wie status (power) wordt 

toegeschreven is nog positiever dan de attitude van mannen. Vrouwen kennen de leraar 

een gemiddelde score toe van 4,50 voor zelfzekerheid en 4,60 voor intelligentie, terwijl de 

scores bij hun mannelijke leeftijdsgenoten respectievelijk 4,10 en 4,20 niet overschrijdt. 

Dit verschil blijkt hier niet significant te zijn. Daarvoor was onze steekproef te klein. Maar 

dezelfde tendens vloeide uit het recente attitudeonderzoek van Impe en Speelman voort: 

vrouwen zijn “prestigegevoeliger dan mannen […] Ze hechten meer belang aan “signs of 

succes” zoals een succesvolle carrière, een net voorkomen, conformiteit aan de norm 

enz.”(2007: 123). 

Voor de andere stellingen zijn er geen verdere relevante verschillen te attesteren 

voor de variabele sekse.  
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 De resultaten voor de variabele regio zijn terug te vinden in figuren 5.3.c en 5.3.d. 

In het algemeen blijkt dat de verschillen tussen beide regio’s opvallender zijn dan de 

verschillen tussen mannen en vrouwen.  

  

Ten eerste zien we dat de attitudes bij de stelling ingeschatte intentie/vermogen 

tamelijk van elkaar afwijken. West-Vlamingen zijn er min of meer van overtuigd dat de 

meeste Vlamingen ook een dergelijke standaardtalige variëteit zouden gebruiken in een 

interview (3,30). Oost-Vlamingen zijn daar negatiever over (2,30) en denken dus niet dat 

de standaardtaal zo snel ingeschakeld zal worden. Dit verschil is dan ook net significant 

(p-waarde=0,049). De Oost-Vlamingen die een negatieve attitude aannamen, 

rechtvaardigden meestal hun keuze door voorbeelden te geven van interviews op de 

Vlaamse omroepen waar de gewone Vlamingen meestal geen AN spraken, hoewel  de 

situatie daar formeel genoeg voor was.  

 Verder blijken er ook regionale verschillen te zijn bij het aspect power (intelligentie 

en zelfzekerheid). West-Vlamingen evalueren de spreker positief op vlak van status (4,10), 

maar Oost-Vlamingen nemen een nog positievere  attitude aan (4,55). Dit is enigszins 

verrassend. We hadden kunnen verwachten dat het bipolaire model bij West-Vlamingen 

nog sterker verankerd is dan bij Oost-Vlamingen, maar dat blijkt niet het geval te zijn. We 

willen er wel op wijzen dat dit verschil niet significant is, zodat diepgaandere resultaten 

nodig zijn om deze hypothese te verifiëren.  

 De attitudes van West- en Oost-Vlamingen voor het aspect solidarity zijn 

vergelijkbaar (respectievelijk 3,40 en 3,55). Ze liggen natuurlijk lager dan de resultaten bij 

power. Deze dalende lijn tussen power en solidarity geeft aan dat de tendens van een 

bipolair model nog altijd aanwezig is. De standaardtaal wordt nog altijd (heel) positief 

geëvalueerd op de statusdimensie en scoort aanzienlijk lager als het om de sociale 

attractiviteit gaat.  

 De enige lage attitudescore voor dit fragment betrof het ingeschatte 

intentie/vermogen: blijkbaar zijn de respondenten er zich van bewust dat de standaardtaal 

niet zo vaak ingeschakeld wordt door de meeste Vlamingen, ook als de gesprekssituatie als 

formeel beschouwd mag worden. Deze lage score is minder zichtbaar in de figuur 5.3.d, 

gezien het aspect bereik een gemiddelde voorstelt tussen de stellingen verstaanbaarheid 

en ingeschatte intentie/vermogen. In deze figuur krijgen we dus vergelijkbare resultaten 

voor de vier aspecten. We concluderen dus dat de standaardtaal in het algemeen positief 

wordt gewaardeerd door informanten en dat de variabelen regio en sekse enkele 

interessante verschillen hebben opgeleverd.  
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5.3.2. Taalattitudes voor het fragment MIXED (Les geschiedenis) 

 

De attitudes tegenover het fragment MIXED zijn ook heel positief, zelfs nog licht 

positiever dan voor het fragment ST. We krijgen in het algemeen scores die vergelijkbaar 

zijn met de resultaten voor standaardtaal: het taalgebruik van de lerares geschiedenis 

scoort heel hoog op geschiktheid (4,65) en verstaanbaarheid (4,95), terwijl voor 

ingeschatte intentie/vermogen de scores eerder neutraal zijn (3,35). Gezien er in dit 

fragment twee taalvariëteiten gehanteerd werden, is dit cijfer moeilijk te interpreteren. 

Enerzijds is het mogelijk dat niet alle leerkrachten standaardtaal in de les gebruiken. 

Daarom schrijven de informanten de lerares een lagere score toe bij deze stelling. 

Anderzijds is het omgekeerde ook mogelijk: misschien is het precies de tussentaal die de 

proefpersonen niet zo courant in de les vonden. We pleiten voor de eerste mogelijkheid en 

baseren ons op twee indicaties. De eerste indicatie is subjectief, maar wel onthullend. Uit 

onze gesprekken met de proefpersonen bleek dat ze in de loop van hun schooljaren vaak 

ervaring hebben gehad met leerkrachten die zich niet geneerden om tussentalige of zelfs 

bijna dialectische taalvariëteiten te gebruiken in de klas. De respondenten die dit 

beweerden waren voor het grootste deel West-Vlamingen en ze ervoeren dat gebruik van 

niet-standaardtalige variëteiten in de klas als (heel) positief. De tweede indicatie is een 

wetenschappelijke bevestiging van deze hypothese. Walraet (2004) heeft aangetoond dat 

het gebruik van tussentaal in de klas heel courant was. Een derde mogelijke interpretatie 

van de lage cijfers bij de stelling ingeschatte intentie/vermogen zou kunnen zijn dat de 

respondenten het fenomeen van code switching beoordeeld hebben. In dit geval vinden ze 

dat code switching niet vaak gebruikt wordt. Dit is echter heel weinig vanzelfsprekend 

gezien het heel lage aantal van respondenten die het fenomeen van code switching hebben 

herkend. Het fragment MIXED scoort dus laag op de stelling ingeschatte intentie/vermogen 

hoofdzakelijk omdat de informanten denken dat het gebruik van AN in de klas niet zo 

algemeen is. 

 De resultaten van de overige stellingen tonen licht positievere attitudes voor het 

aspect power (4,60) dan voor het aspect solidarity (4,07). 

 

Figuren 5.3.e en 5.3.f stellen de attitudes voor in functie van de sekse van de 

respondenten in dit fragment MIXED. 

Het blijkt dat er geen significante verschillen zijn tussen de attitudes van mannen 

en vrouwen. Dit zien we duidelijk op de figuren: de scores van beide seksen zijn voor de 

meeste stellingen/aspecten gelijk.  
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In figuren 5.3.g en 5.3.h zijn deze resultaten opgesplitst in functie van de afkomst 

van de proefpersonen.  

 

In tegenstelling tot de twee andere fragmenten zijn er hier weinig verschillen in de 

attitudes van West- en Oost-Vlamingen. Waar er lichte verschillen zijn, zijn de attitudes 

van West-Vlamingen positiever dan die van Oost-Vlamingen.  

Deze tendens is duidelijk zichtbaar bij twee stellingen: geschiktheid en 

natuurlijkheid. West-Vlamingen vinden het taalgebruik van de lerares nog geschikter 

(4,90) en nog natuurlijker (4,50) dan Oost-Vlamingen (respectievelijk 4,40 en 3,40). De 

meest voor de hand liggende uitleg voor de positievere attitudes van West-Vlamingen zou 

het feit zijn dat de spreekster in het fragment van West-Vlaanderen afkomstig is. De West-

Vlamingen zouden dan de tendens hebben om hun regiogenoten beter te evalueren. Dit 

lijkt echter onwaarschijnlijk om twee redenen. Ten eerste hebben we gezien dat het 

taalgebruik van de spreekster helemaal niet typisch is voor West-Vlaanderen en moeilijk 

om als zodanig te herkennen. Dat was trouwens één van de redenen waarom we dit 

fragment gekozen hebben (zie 4.3.2.). We wilden geen ‘autocentristisch’ effect op 

taalattitudes. De tweede reden is dat we een vergelijkbaar effect zouden moeten 

verwachten in fragment ST als een dergelijke autocentristische tendens bestond. De Oost-

Vlamingen zouden de Oost-Vlaamse spreker beter moeten waarderen, wat echter niet het 

geval is.  

 Bij de andere stellingen lopen de scores bijzonder mooi parallel. 

 
 Het algemene beeld dat we in figuur 5.3.h krijgen, lijkt heel erg op de figuur 5.3.d 

van het fragment ST. De attitudes zijn positief: ze schommelen tussen vier en vijf op de 

vijf-puntenschaal. Ook de lijn tussen power en solidarity is licht dalend wat op dezelfde 

tendens wijst als hierboven uitgelegd.  
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5.3.3. Taalattitudes voor het fragment TT (Conversatie) 
 
 Het tussentalig taalgebruik van Sarah, het Antwerpse meisje van fragment TT 

hebben de respondenten in het algemeen positief gewaardeerd. Als we figuur 5.3.i 

bijvoorbeeld vergelijken met de figuren voor fragmenten ST en MIXED, blijkt echter dat de 

resultaten voor tussentaal aanzienlijk anders in elkaar staan. Ook grafisch krijgen we een 

andere kromming in de figuren.  

 

 Wel vergelijkbaar met de andere fragmenten zijn de attitudescores bij geschiktheid 

en verstaanbaarheid. De respondenten vonden het tussentalig taalgebruik heel erg 

geschikt voor de situatie (een informele conversatie) met een score van 4,80 en ook heel 

verstaanbaar (4,35). De stelling ingeschatte intentie/vermogen krijgt deze keer een 

gemiddelde dat duidelijk positief is (4,10). Een beetje ongewoon is het verschil dat bestaat 

tussen de stellingen zelfzekerheid en intelligentie. Traditioneel gaan ze gepaard met elkaar. 

Toch ziet men hier dat de respondenten Sarah een hogere score toeschrijven voor 

zelfzekerheid (4,00) dan voor intelligentie (2,90). De resultaten voor het aspect solidarity 

liggen opnieuw in de lijn van onze verwachtingen: met een gemiddelde van 4,10 scoort 

tussentaal hoog voor deze dimensie. Sarah wordt als sympathiek beschouwd (3,70) en 

haar taalgebruik komt heel spontaan en natuurlijk (4,50) over.  

 

 Zoals voor de andere fragmenten worden de resultaten gepresenteerd in functie 

van beide onafhankelijke factoren: sekse en regio.  

 

In figuren 5.3.i en 5.3.j vindt men de resultaten voor de variabele sekse. De figuren 

tonen aan dat de attitudes van mannen en vrouwen heel weinig van elkaar verschillen. 

Hier en daar wijken de resultaten een klein beetje af, maar zonder dat de verschillen 

significant zijn. Deze kleine verschillen verdwijnen trouwens als we de attitudes per 

aspect beschouwen zodat beide lijnen (de blauwe en de roze) gelijk gaan lopen. 
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De resultaten opgesplitst volgens de onafhankelijke variabele regio vindt men in 

figuren 5.3.k en 5.3.l. 

  

Deze resultaten van Oost- en West-Vlamingen zijn voor de meeste stellingen 

dezelfde. Enkel bij twee stellingen wijken ze van elkaar af: ingeschatte intentie/vermogen 

en zelfzekerheid. Het blijkt dat de Oost-Vlamingen met een score van 4,40 voor ingeschatte 

intentie/vermogen denken dat de meeste Vlamingen (dit soort) tussentaal spreken in een 

dergelijke informele conversatie. De West-Vlamingen zijn daar minder van overtuigd 

(3,70). Daarvoor kunnen we twee verklaringen naar voren brengen. Aan de ene kant heeft 

dit verschil mogelijk te maken met productie. We hebben gezien dat uit vele onderzoeken 

blijkt dat de West-Vlamingen minder tussentaal spreken dan de andere Vlamingen in 

minder verschillende gespreksituaties. Ze blijven significant vaker bij het dialect, vooral in 

gesprekken met familie en vrienden. Het is dus mogelijk dat de West-Vlamingen zich daar 

zelf bewust van zijn en daarom tussentaal een beperkte algemeenheid toeschrijven. Aan 

de andere kant heeft dit verschil misschien een interne verklaring. In 5.2.1.3. hebben we 

gezien dat de West-Vlamingen de variëteit van dit fragment significant vaker 

beschouwden als dialect, terwijl de Oost-Vlamingen meestal wisten dat het om een 

tussentalig fragment betrof. Met een lage score voor ingeschatte intentie/vermogen hebben 

de West-Vlamingen hier misschien willen aangeven dat de meeste Vlamingen (wat ze als) 

dialect (beschouwen) niet zo snel zullen inschakelen; niet omdat ze dit niet willen, maar 

omdat ze dat niet meer kunnen (wegens het dialectverlies). Beide verklaringen zijn even 

volwaardig en het is niet uitgesloten dat beide effecten samen in werking treden. In ieder 

geval is dit verschil voor ingeschatte intentie/vermogen significant (p-waarde=0,032).  

Het tweede verschil bij de stelling zelfzekerheid blijkt ook hoog significant te zijn 

(p-waarde=0,017). Met een score van 4,50 evalueren de West-Vlamingen Sarah heel 

positief met betrekking tot zelfzekerheid. Waarschijnlijk waren ze enigszins verbaasd dat 

ze zomaar dialectisch durft te praten. De Oost-Vlamingen nemen daarentegen een eerder 

neutrale positie (3,50) in. De eerder neutrale attitudes van Oost-Vlamingen zijn volledig 

verwacht, gezien het hier om een stelling van het aspect power gaat. Het feit dat de West-

Vlamingen een hogere scores geven bij deze stelling is onverwacht en daarom ook moeilijk 

uit te leggen.   

  

Waar de lijn tussen power en solidarity daarnet licht dalend was voor de 

fragmenten ST en MIXED, is ze nu duidelijk stijgend voor het fragment TT. Tussentaal 

wordt dus hoog gewaardeerd op het vlak van solidariteit. Dergelijke verschillen tussen 

variëteit worden hieronder besproken. 
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5.3.4. Taalattitudes voor de drie fragmenten 

De grafieken 5.3.m en 5.3.n zijn heel waarschijnlijk de interessantste van deze 

reeks. Ze stellen de attitudes van de drie fragmenten samen voor om een effect van de 

variëteit aan het licht te kunnen brengen.  

 

Hier blijkt duidelijk dat de attitudes voor fragment ST (in het groen) en MIXED (in 

het bruin) bijna parallel lopen, terwijl de attitudes voor fragment TT (in het rood) een 

opvallend ander beeld weergeven. Het fragment MIXED sluit dus nauw aan bij het 

fragment ST. De lerares wordt op een vergelijkbare manier geëvalueerd als de leerkracht 

Nederlands. Bij een groot deel van de stellingen wordt haar taalgebruik trouwens nog 

meer gewaardeerd als dat van de leerkracht. Het blijkt dus dat de bekwaamheid om 

verschillende variëteiten in te schakelen een positief effect heeft op de attitudes.  

Heel interessant is dat het taalgebruik in de drie fragmenten als heel geschikt 

wordt ervaren: de resultaten variëren tussen 4,55 en 4,80. Ook voor verstaanbaarheid 

liggen de scores heel hoog. De fragmenten ST en MIXED behalen het maximum 

(respectievelijk 5 en 4,95). De sterk Antwerps gekleurde tussentaal krijgt een ietwat 

lagere score van 4,35. Dit beeld keert zich om als we de stelling ingeschatte 

intentie/vermogen onder de loep nemen. Tussentaal scoort deze keer hoger (4,10) dan de 

twee andere fragmenten (2,80 en 3,35). Daarmee drukken de respondenten hun 

scepticisme uit over de wil/de bekwaamheid van vele Vlamingen om standaardtaal te 

spreken.  

 

Figuur 5.3.n laat ons toe om conclusies te trekken over de dichotomie 

power/solidarity. De bruine lijn geeft heel positieve attitudes weer tegenover het 

taalgebruik van het fragment MIXED. De attitudescores liggen nooit benenden vier op de 

vijf-puntenschaal. Als we nu de focus leggen op de rode en groene lijnen zien we dat ze 

precies een tegenovergestelde richting hebben bij power en solidarity. Tussentaal scoort 

immers nog altijd laag (3,45) als het om power (overt-prestige) gaat, maar scoort 

aanzienlijk hoger (4,10) op de dimensie solidarity (covert-prestige). Standaardtaal 

daarentegen heeft betere evaluaties opgeleverd bij de statusdimensie (4,35) dan bij de 

solidariteitsgeoriënteerde vragen (3,47). Deze aspecten correleren systematisch negatief 

in de statistische analyse: hoe hoger de scores bij power, hoe lager de scores bij solidarity, 

en omgekeerd. Daaruit besluiten we dat tussentaal en standaardtaal een soort nieuw 

binair model vormen waarin de tegenstelling power en solidarity nog altijd zichtbaar is. 

Toch willen we erop wijzen dat deze tegenstelling kwantitatief niet zo sterk is. Het verschil 
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tussen de scores bij power en solidarity voor het fragment TT is 0,65 (4,10 minus 3,45) en 

0,88 (4,35 minus 3,47) voor het fragment ST.  

5.3.5. Taalattitudes: conclusies  

Uit de bovenstaande resultaten kunnen we vier belangrijke conclusies trekken in 

verband met taalattitudes.  

Ten eerste is gebleken dat de attitudes in het algemeen uitgesproken positief 

waren. De stellingen die een score beneden drie op de vijf-puntenschaal behaalden, waren 

heel dun gezaaid. Dit bevestigt onze hypothese dat de jonge Vlamingen de waaier aan 

Vlaamse taalvariëteiten in hun geheel positief evalueren.  

Ten tweede lagen de cijfers van alle fragmenten voor de stelling geschiktheid 

bijzonder hoog. De respondenten vinden dus alle variëteiten heel geschikt voor de 

situaties waarin ze voorkomen. Deze hoge scores zijn ook waarschijnlijk voor een deel te 

verklaren door het feit dat we in dit matched guise onderzoek spontaan materiaal uit het 

CGN gebruikt hebben. Hoewel de opdracht daarin bestaat AN te spreken, hebben de 

sprekers in het CGN zelf de taalvariëteit gekozen die ze geschikt vonden voor de situatie. 

Bovendien correleert het aspect geschiktheid voor elk fragment met het aspect solidarity. 

Bij het fragment ST correleren ze negatief (p-waarde= 0,01): de respondenten vinden 

standaardtaal weliswaar geschikt voor een formele situatie, maar tonen weinig sympathie 

voor de standaardtaalspreker. Bij de twee andere fragmenten (MIXED & TT) correleren ze 

positief (p-waarde= respectievelijk 0,045 & 0,009): de variëteit is dan wel degelijk geschikt 

voor de informelere situaties, en ze wekt sympathie voor de spreker op.  

Ten derde bleek dat er tussen jonge vrouwen en jonge mannen weinig 

attitudeverschillen waren. De variabele sekse was hier dus maar bijkomstig belang. De 

variabele regio daarentegen heeft enkele interessante reflectiepistes gelanceerd.  

 Onze laatste conclusie betreft het bipolaire model. De recentere artikelen rond 

attitudes geven aan dat de Vlaamse taalsituatie is “still perceived to be very much 

diglossic” (VANDEKERCKHOVE & CUVELIER 2007: 17). Ook in dit attitudeonderzoek 

bleken de gewone sprekers nog altijd een bipolair model (standaard vs. niet-standaard) te 

hanteren als ze taaluitingen moesten evalueren. Daarmee hangt de dichotomie power en 

solidarity samen. Het feit dat deze dichotomie in ons onderzoek kwantitatief niet zo sterk 

was, kan op drie verschillende manier uitgelegd worden. Ten eerste is het misschien te 

wijten aan methodologisch interne factoren. De keuze van de fragmenten bijvoorbeeld, de 

linguïstische afstand tussen de variëteiten, enz. kunnen deze minder uitgesproken 

dichotomie veroorzaken. Mogelijk is ook dat dit wijst op een verschuiving in de attitudes 

van jonge Vlamingen. Ze associëren standaardtaal nog altijd met power en tussentaal met 
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solidarity, maar dit verschil is niet (meer) zo scherp en zou (heel hypothetisch) geleidelijk 

kunnen verdwijnen. Een dergelijk hypothese zou verder kwantitatief onderzocht moeten 

worden aan de hand van de schijnbare tijdsmethode (met verschillende 

leeftijdscategorieën). Op die manier zal men kunnen nagaan of deze dichotomie bij jonge 

generaties kwantitatief minder sterk is dan bij oudere. De meest plausibele verklaring is 

echter dat het oorspronkelijke bipolaire model betrekking had op standaardtaal en dialect, 

terwijl het hier om standaardtaal en tussentaal gaat. Omdat tussentaal dichter bij 

standaardtaal staat dan dialect, lijkt het wel logisch dat de dichotomie niet zo sterk is.  

 
 
 
 

5.4. RELATIE TUSSEN PERCEPTIE EN ATTITUDES 
 
 
In 5.2. hebben we onze resultaten voor perceptie geanalyseerd en in 5.3. de resultaten voor 

taalattitudes. Dit gedeelte is experimenteel van aard: we proberen bijzondere relaties aan 

het licht te brengen tussen percepties en attitudes. Daarvoor hebben we ons gebaseerd op 

de eerste hypotheses die we tijdens de opname van de interviews konden formuleren. 

Deze hypotheses proberen we hier aan de hand van de eindresultaten te testen. We gaan 

hieronder na of de taalattitudes afhankelijk zijn van het al dan niet herkennen van code 

switching in fragment MIXED (5.4.1.), van de variëteit in fragment TT (5.4.2.) en van de 

aangegeven regionale afkomst van de spreker voor de fragmenten MIXED en TT (5.4.3.). 

 

5.4.1. Perceptie van code switching 

Voor het fragment MIXED willen we hier nagaan of de attitudes van de 

respondenten van het feit afhangen dat ze de code switching herkend hebben of niet. Men 

zou immers kunnen aannemen dat een respondent die de code switching kon herkennen, 

het taalgebruik als geschikter zou kunnen evalueren. Ook zou hij de spreker als 

competenter (dimensie power) kunnen beschouwen.  

In figuur 5.3.o vinden we de resultaten voor de attitudes van de vijf informanten 

die de code switching hebben herkend (in het oranje) en de attitudes van de vijftien 

overige informanten die maar één variëteit konden percipiëren (in het lichtblauw). We 

zien dat de attitudes van beide groepen parallel lopen, behalve voor de stelling ingeschatte 

intentie/vermogen. Blijkbaar vinden de respondenten die code switching niet herkenden 

dat de meeste Vlamingen een dergelijk taalgebruik in deze situatie zouden kunnen 

produceren (4). De informanten die code switching wel hebben herkend, zijn daar minder 
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van overtuigd (3,13). Niet iedereen is immers in staat om twee variëteiten naast elkaar op 

een dergelijk geschikte manier te hanteren. 

In het algemeen besluiten we dat er heel weinig verschillen zijn in de attitudes 

voor het fragment MIXED tussen de proefpersonen die de code switching wel herkend 

hebben en de anderen. 

 

5.4.2. Label van variëteit  

In 5.2.2.3. hebben we gezien dat er grote verschillen zijn in het label dat Oost- en 

West-Vlamingen geven aan dezelfde taalvariëteit van fragment TT. 70% van de Oost-

Vlamingen beschouwde dat de taalvariëteit als TT was, terwijl 80% van de West-

Vlamingen vond dat het dialect was.  

In dit gedeelte willen we nagaan of dit interessante verschil een effect heeft op 

taalattitudes. De vraag is dan: evalueren West- en Oost-Vlamingen het fragment TT anders 

afhankelijk van de taalvariëteit die ze denken herkend te hebben.  

In figuur 5.3.p hebben we daarom de twintig proefpersonen in twee groepen 

verdeeld. De eerste groep (in het rood) gaf aan dat het taalgebruik van het fragment TT 

inderdaad tussentalig was. Daarentegen gaven de leden van de tweede groep (in het 

paars) het etiket “dialect” aan het taalgebruik van Sarah.  

 Het blijkt dat de scores van beide groepen heel erg vergelijkbaar zijn. Er is 

misschien een lichte tendens van de eerste groep (degenen die TT aangaven) om het 

fragment positiever te evalueren. Deze verschillen zijn echter niet significant. We beweren 

dus voorzichtig dat het label van een variëteit geen effect heeft op taalattitudes. Men 

evalueert het taalgebruik op zich, en houdt geen rekening met het etiket dat men erop 

plakt. Deze stelling is echter in strijd met wat Preston (2002) postuleert. Uit een 

vergelijkbaar attitudeonderzoek in de Verenigde Staten besluit hij dat “the labeling has a 

strong effect” (2002: 48). Belangrijk is dat de “labeling” in zijn onderzoek de regionale 

labeling was. Hij beweert dat de taalattitudes afhangen van de regio waaruit de 

respondent denkt dat de sprekers afkomstig zijn. Het kan dus wel zijn dat de labeling van 

regionale afkomst wel een effect heeft op attitudes (PRESTON), maar dat de labeling van 

de taalvariëteit geen effect heeft (onze analyse). In het volgend punt proberen we dit 

aspect verder te onderzoeken.  
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5.4.3. Chauvinisme 

Aansluitend willen we in dit laatste gedeelte nagaan of de attitudes van de 

proefpersonen afhangen van hun gevoelens tegenover de regio waarvan ze denken dat de 

spreker afkomstig is. Dit is een belangrijk idee vanuit de folk linguistics: informanten 

beoordelen de spreker in functie van hun “beliefs” over de regio waaruit hij komt (zie 

3.2.2.). Dit idee vinden we in PRESTON (2002) terug.  

 

We postuleren daarom dat een informant het taalgebruik positiever zal evalueren 

als hij aangegeven heeft dat de spreker uit zijn eigen regio komt. Een West-Vlaming die 

een spreker als afkomstig van West-Vlaanderen heeft aangeduid, zal deze spreker 

waarschijnlijk (heel) positief evalueren voor verstaanbaarheid of natuurlijkheid. Met 

andere woorden willen we nagaan of de jonge Vlamingen enigszins chauvinistisch zijn. Een 

positief antwoord zou aantonen dat de Vlamingen niet meer zo onzeker zijn over hun 

eigen taalgebruik, wat we als een soort teken zouden kunnen interpreteren van het einde 

van de beruchte taalonzekerheid.  

 

We hebben de analyse gemaakt voor de fragmenten MIXED en TT waar de 

regionale klanken in de tussentaal te horen zijn. We hebben de informanten telkens 

ingedeeld in twee groepen: de eerste groep informanten heeft aangegeven dat de spreker 

van hun eigen regio afkomstig was (in het zwart) en de tweede groep informanten gaf een 

andere dan hun eigen regio aan als antwoord op de vraag naar de sprekersafkomst (in het 

grijs).  

 

In figuur 5.3.q vinden we de attitudes voor het fragment MIXED. Voor twee 

stellingen zijn de attitudes van de proefpersonen die dachten dat de spreekster uit hun 

eigen regio stamde, positiever: intelligentie en natuurlijkheid. Deze respondenten vonden 

haar intelligenter 4,56 tegen 4,09 voor de andere groep. Dit verschil is significant (p-

waarde=0,023). Daarnaast vonden ze haar taalgebruik natuurlijker (4,33) tegen (3,64).  

 

In figuur 5.3.r werd dezelfde analyse gemaakt voor het fragment TT. Ook hier zijn 

de attitudes van de regiogenoten positiever bij drie stellingen, namelijk verstaanbaarheid, 

sympathie en natuurlijkheid. Het verschil voor verstaanbaarheid is heel interessant en 

bovendien hoog significant (p-waarde=0,009). De informanten die aangaven dat Sarah uit 

hun eigen regio afkomstig was, beoordelen haar taal als volledig verstaanbaar (5). Dit is 

een teken dat de informanten consequent blijven in hun attitudes: als men aangeeft dat de 

spreker uit de eigen regio afkomstig is, kan men daarna moeilijk beweren dat men 
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zijn/haar taal niet verstaat. De andere informanten geven een lagere 

verstaanbaarheidsscore aan Sarah (4,19). Ook bij sympathie en natuurlijkheid vinden we 

dezelfde tendens als in het fragment MIXED: licht positievere attitudes voor de 

respondenten van de eerste groep. 

 Dankzij deze analyse vinden we resultaten die in dezelfde richting gaan als Preston 

(2002). Voor bijzondere aspecten van taalattitudes blijkt dat de labeling van de regio een 

effect heeft; onafhankelijk van het feit dat dit label juist of fout is. Deze aspecten zijn 

verstaanbaarheid (“het taalgebruik is verstaanbaarder als het door iemand van mijn eigen 

regio geproduceerd werd”), stellingen in verband met solidarity (“ik heb een engere 

(emotionele) band met regiogenoten”) en intelligentie (“ik vind de spreker van mijn regio 

intelligenter”). Dat Vlamingen hun regiogenoten positiever beoordelen, moet echter 

gerelativeerd worden door het feit dat dit vooral de aspecten verstaanbaarheid en 

solidarity betrof. Het gaat dus voornamelijk om subjectieve aspecten van taalattitudes 

waar een dergelijk chauvinisme gepermitteerd is. Maar we hebben ook een statistisch 

significant verschil gevonden voor het aspect intelligentie, wat er misschien op wil duiden 

dat Vlamingen zich vandaag niet meer generen om hun regionaal gemarkeerde taal te 

waarderen op een meer materiële en objectieve schaal (power). De Vlaming lijkt nu wel 

een soort chauvinisme te tonen, of tenminste is hij niet meer onzeker over zijn eigen 

taalgebruik of over wat hij als zijn eigen taalgebruik beschouwt. 

 
Uit dit experimentele gedeelte willen we geen scherpe conclusies trekken, maar 

veeleer verdere pistes voor onderzoek formuleren. We hebben ons hier beperkt tot de 

analyse van het effect dat drie perceptiegebonden factoren (code switching, label van 

variëteit en sprekersafkomst) op attitudes kunnen veroorzaken.  

Belangrijk is dat we voor deze resultaten geen rekening hebben gehouden met de 

competentie van de informanten: het ging niet om de informanten die de correcte 

taalvariëteit of regio hadden aangeven, tegenover de informanten die een fout antwoord 

gaven, maar het ging om de verschillen in labeling.  

Behalve voor de regionale afkomst hebben we de indruk dat er weinig verschillen 

heel opvallend waren, zodat we de tendens hebben om de taalattitudes als relatief 

autonoom te beschouwen. De attitudes hangen immers niet direct af van de bekwaamheid 

om perceptiegebonden factoren (code switching bijvoorbeeld) te herkennen.  

Aansluitend bij Preston (2002) postuleren we dat de taalattitudes van Vlamingen 

wel afhangen van regionale (voor)oordelen, maar dat ze niet afhangen van het etiket dat 

ze op een taalvariëteit plakken.  
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Daarmee hopen we interessante vooruitzichten te hebben geopend in het 

onderzoek naar concrete relaties tussen perceptie en attitudes. Het spreekt vanzelf dat 

deze onderzoekspistes voortgezet en uitgediept moeten worden (met andere variabelen, 

met meer respondenten, enz.). 
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6. Algemeen besluit 

 
 
 
Als besluit van deze bijdrage zetten we nog even de belangrijkste stappen en bevindingen 

van dit onderzoek op een rijtje. In de hoofdstukken (2) en (3) werd het theoretisch kader 

van het onderzoek geschetst. We hebben gesteld dat de huidige taalontwikkeling in 

Vlaanderen zich nu afspeelt in het spanningsveld tussen standaardtaal en tussentaal. 

Binnen dit spanningsveld hebben we ons voorgenomen een onderzoek naar perceptie en 

taalattitudes te voeren. In hoofdstuk (4) hebben we onze methodologische aanpak in kaart 

gebracht. Aan de hand van een met de Matched Guise techniek verwante methode hebben 

we twintig West- en Oost-Vlaamse studenten ondervraagd. Afhankelijk van het type 

vragen hebben we in hoofdstuk (5) een kwantitatieve en kwalitatieve verwerking van de 

resultaten voorgesteld.  

 

Nu het onderzoek afgerond is, blikken we terug op de drie themavragen die we ons 

in hoofdstuk (3) hebben gesteld, en proberen algemene tendensen met betrekking tot de 

perceptie en de taalattitudes van jonge Vlamingen waar te nemen.  

 

Vraag (1) 

Wij hebben aangetoond dat de jonge generatie Vlamingen nog altijd een bipolair 

model hanteert. Dit moeten we echter op twee manieren nuanceren. Ten eerste is 

gebleken dat de dichotomie tussen standaard en niet-standaard niet zo sterk was; 

waarschijnlijk omdat de linguïstische afstand tussen ST en TT kleiner is dan die tussen ST 

en DIA. Ten tweede hebben we regionale verschillen vastgesteld. Uit het onderzoek is 

gebleken dat het bipolaire model sterker gehanteerd wordt door West-Vlamingen dan 

door Oost-Vlamingen.  

We hebben meerdere indicaties gevonden voor dit regionale verschil. Op het vlak 

van perceptie hadden West-Vlamingen het gemakkelijker om de van de standaardtaal 

afwijkende varianten te percipiëren en ze als tussentalig te beoordelen. Verder hadden 

West-Vlamingen de neiging om de variëteit van het fragment TT als dialect te beschouwen. 

Daaruit blijkt dat ze zelf weinig variatie kunnen onderscheiden tussen de twee traditionele 

polen (standaardtaal en dialect). Op het vlak van attitudes namen West-Vlamingen 

herhaaldelijk uitgesprokener posities aan voor de aspecten power en solidarity. Uit deze 

indicaties besluiten we dus dat het bipolaire model in West-Vlaanderen nog (veel) sterker 
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aanwezig is dan in Oost-Vlaanderen; wat nu correleert met onderzoek naar productie. 

Omdat er in West-Vlaanderen minder tussentaal gebruikt wordt dan in de andere regio’s 

(WILLEMYNS 2007), kunnen de West-Vlamingen tussentalige varianten beter percipiëren 

en zijn ze anders ingesteld. 

Het herkennen van zowel de sprekersafkomst als de taalvariëteit verliep 

moeilijker dan we hadden verwacht. Het begrip ‘tussentaal’ was bijvoorbeeld voor de 

meesten nog een onbekend concept. We konden ook vaststellen dat de West- en Oost-

Vlamingen chauvinistische gevoelens hebben. De respondenten beschouwen een spreker 

automatisch als een regiogenoot zodra hij enkele door de proefpersoon herkenbare 

varianten produceert. We hebben hiermee weliswaar enkele interessante perspectieven 

willen openen, maar we benadrukken het feit dat er nog dringend onderzoek rond 

perceptie nodig is. Interessante pistes zijn bijvoorbeeld de ‘mind map’ van Preston (2002) 

en onderzoek rond imitatie (bijvoorbeeld: Hoe kan een Oost-Vlaming een West-Vlaming 

nadoen? Wat zegt dit over de perceptie van de varianten en over attitudes?). Ook lijkt het 

ons interessant na te gaan of er correlaties zijn tussen het tussentaligheidsgehalte van een 

spreker en het gemak waarmee proefpersonen de afkomst van deze spreker bepalen. Dit 

geeft inzicht in de mate waarin tussentaal regionale kenmerken vertoont.  

 

Vraag (2) 

 De jonge Vlamingen vertoonden in het algemeen moeite om tussentalige varianten 

te herkennen, en dit vooral in een zuiver tussentalige context. Zoals uit eerder onderzoek 

al is gebleken, zijn lexicale afwijkingen (en vooral onomasiologische alternatieven) het 

gemakkelijkst te percipiëren. We hebben gezien dat de perceptie van varianten nauw 

verbonden is met de productie van deze varianten (bv. gij-systeem). Daarom suggereren 

we voor verder onderzoek dat de taalproductie bijzonder veel aandacht krijgt, ook op het 

sprekerniveau. Dit zou kunnen leiden tot stellingen zoals de volgende: informant x kan het 

gij-systeem herkennen want hij/zij gebruikt zelf nooit/weinig/enz. gij-vormen.   

 

Vraag (3)  

We hebben gezien dat alle variëteiten tamelijk hoge attitudescores hebben 

behaald; vooral bij de stelling geschiktheid. We beweren dus dat tussentaal onder de jonge 

West- en Oost-Vlamingen de facto een aanvaardbare en geapprecieerde variëteit is. Ze is 

wel degelijk geschikt voor een bepaalde reeks gesprekssituaties.  

 In een experimenteel gedeelte van dit onderzoek hebben we de effecten van enkele 

perceptiegebonden factoren op taalattitudes willen nagaan. Uit onze resultaten vloeit 

voort dat de attitudes relatief autonoom zijn. Ze hangen bijvoorbeeld niet af van de 
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labeling van de variëteit of van het herkennen van code switching. Wel werd betoogd dat 

jonge Vlamingen chauvinisten zijn, in die zin dat ze hun regionaal gemarkeerde taal zowel 

op een subjectieve alsook op een objectieve schaal waarderen. We kunnen daarom 

aannemen dat het tijdperk van de taalonzekerheid – waar men zich schaamde over 

regionale gemarkeerde klanken – voorbij is. 

We benadrukken dat mogelijke sprekerseffecten in de attituderesultaten niet 

kunnen worden uitgesloten. Hoewel de fragmenten in functie van de steekproef 

nauwkeurig geselecteerd werden, kunnen we niet met volle zekerheid uitsluiten dat de 

proefpersonen beïnvloed werden door externe factoren zoals de stemkwaliteit van de 

spreker, zijn geslacht, de inhoud van het fragment, enz. Dit risico gaat echter 

onvermijdelijk samen met een dergelijke Matched Guise techniek.  

 

 Als we de focus leggen op de twee onafhankelijke factoren, stellen we vast, dat de 

variabele sekse in het algemeen perceptie en attitudes slechts in geringe mate beïnvloedt. 

De variabele regio bleek dan wel weer bijzonder relevant te zijn zowel voor perceptie als 

voor attitudes.  

 

 Hierboven hebben we het bipolaire model (met de polen standaardtaal en 

tussentaal) uitgebreid besproken. Deze paragraaf wijden we aan het fragment MIXED 

waarin beide variëteiten samen aanwezig waren. We stellen vast dat dit fragment heel 

vaak een tussenpositie innam. De resultaten voor dit fragment gingen soms in de richting 

van de resultaten van ST en soms van TT. Het fenomeen van code switching bleek heel 

moeilijk te percipiëren. Duidelijk was dat de attitudescores van dit fragment nog hoger 

lagen dan voor de twee andere fragmenten. 

 

Samenvattend blijkt uit deze bijdrage dat onderzoek naar perceptie en attitudes 

heel belangrijk is om inzicht in de recente Vlaamse taalontwikkelingen te verkrijgen. 

Taalperceptie hangt onmiskenbaar met taalproductie samen en zou in de toekomst meer 

aandacht moeten krijgen.  

 

We hopen met een beperkte steekproef een verkennend werk te hebben verricht 

dat uitgebreid moet worden in verdere, grootschaligere onderzoeksprojecten.  
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I. Schema’s van historische variatielinguïstiek op basis van Auer (2005a) en De 
Vogelaer (2008) 
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II. Vragenlijst (Type 1) 

 

 

Vragenlijst ___ 

_____________________________________________________________________ 

Informant n°  ______ 

Datum  _________________ 
 

 

Leeftijd :   _________________ 

Geslacht:   _________________ 

Studiejaar, studierichting: ___________________________________________ 

Woonplaats:    ___________________________________________ 

Moedertaal:   _________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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1. INT. 

PERCEPTIE 

 

Uit welke regio denk je dat de spreker komt?  ____________________________ 

Vind je dat de spreker AN spreekt?    JA NEE 

 Indien niet:  

 Wat/welke taalvariëteit spreekt hij/zij wel?  ____________________________ 

 Waaraan heb je dat herkend? Aan welke kenmerken? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  

 

WAARDERING 

 

Wat denk je van de volgende beweringen? 

 
 

helemaal 
niet 

akkoord 

eerder 
niet 

akkoord 
geen 

mening 
eerder 

akkoord 
helemaal 
akkoord 

Ik vind zijn/haar taal geschikt voor 
deze situatie. 1 2 3 4 5 

Ik heb sympathie voor deze 
spreker. 1 2 3 4 5 

Ik versta die taal goed. 
1 2 3 4 5 

Ik denk dat de spreker zelfzeker is. 
1 2 3 4 5 

Ik denk dat de spreker 
intelligent/hoogopgeleid is. 1 2 3 4 5 

De meeste Vlamingen spreken zo 
in deze situatie. 1 2 3 4 5 

Ik vind dat de spreker op een 
spontane/natuurlijke manier 
spreekt. 

1 2 3 4 5 
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2. LES 

PERCEPTIE 

 

Uit welke regio denk je dat de spreker komt?  ____________________________ 

Vind je dat de spreker AN spreekt?    JA NEE 

 Indien niet:  

 Wat/welke taalvariëteit spreekt hij/zij wel?  ____________________________ 

 Waaraan heb je dat herkend? Aan welke kenmerken? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  

 

WAARDERING 

 

Wat denk je van de volgende beweringen? 

 
 

helemaal 
niet 

akkoord 

eerder 
niet 

akkoord 
geen 

mening 
eerder 

akkoord 
helemaal 
akkoord 

Ik vind zijn/haar taal geschikt voor 
deze situatie. 1 2 3 4 5 

Ik heb sympathie voor deze 
spreker. 1 2 3 4 5 

Ik versta die taal goed. 
1 2 3 4 5 

Ik denk dat de spreker zelfzeker is. 
1 2 3 4 5 

Ik denk dat de spreker 
intelligent/hoogopgeleid is. 1 2 3 4 5 

De meeste Vlamingen spreken zo 
in deze situatie. 1 2 3 4 5 

Ik vind dat de spreker op een 
spontane/natuurlijke manier 
spreekt. 

1 2 3 4 5 
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3. CONV 

PERCEPTIE 

 

Uit welke regio denk je dat de spreker komt?  ____________________________ 

Vind je dat de spreker AN spreekt?    JA NEE 

 Indien niet:  

 Wat/welke taalvariëteit spreekt hij/zij wel?  ____________________________ 

 Waaraan heb je dat herkend? Aan welke kenmerken? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  

 

WAARDERING 

 

Wat denk je van de volgende beweringen? 

 
 

helemaal 
niet 

akkoord 

eerder 
niet 

akkoord 
geen 

mening 
eerder 

akkoord 
helemaal 
akkoord 

Ik vind zijn/haar taal geschikt voor 
deze situatie. 1 2 3 4 5 

Ik heb sympathie voor deze 
spreker. 1 2 3 4 5 

Ik versta die taal goed. 
1 2 3 4 5 

Ik denk dat de spreker zelfzeker is. 
1 2 3 4 5 

Ik denk dat de spreker 
intelligent/hoogopgeleid is. 1 2 3 4 5 

De meeste Vlamingen spreken zo 
in deze situatie. 1 2 3 4 5 

Ik vind dat de spreker op een 
spontane/natuurlijke manier 
spreekt. 

1 2 3 4 5 
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III.  Transcriptie van de fragmenten 
 
Hieronder staat de transcriptie van de gebruikte fragmenten uit de Corpus Gesproken 
Nederlands (CGN). In het vet werden de typische kenmerken van tussentaal gemarkeerd. 
In cursief werden telkens de replieken van de interviewer (a.) of van de gesprekspartner 
(c.). Deze interventies zijn belangrijk voor de betekenis/inhoud, maar werd geen aandacht 
besteed in de analyse van tussentaal. 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

a. Fragment ST (Interview met een leraar Nederlands) 

 
 
misschien even een ander onderwerp aansnijden? 
Ja 
 
bent u iemand die graag reist? 
uhm nee maar dat hangt samen met het vorige…ik zou misschien wel graag nog 'ns 
naar de Provence gaan en naar een aantal plaatsen op de wereld…maar we hebben 
thuis w[e] [h]ebben vier kinderen dus dat is financieel al een zware opdracht maar ook 
het reizen op zich zegt mij niet zoveel in die zin… ik reis in de literatuur ik reis in een 
gedicht…je kunt nooit zo ver zijn als als je in een tekst zit die je ver brengt dus uhm 'k 
geloof dat Proust het heeft gezegd de enige echte reis is niet dat je honderd 
verschillende plaatsen op de wereld gaat bekijken maar dat je dezelfde plaats op de 
wereld met honderd verschillende ogen zou zien 
 
da's heel mooi gezegd ja 
Ja en dat is denk ik ook wat uh ik denk dus ook…als je leest maar lezen kan ook dus 
laat ons zeggen televisie kijken zijn hoor soms sommige programma's maar of of met 
mensen praten kan dus ook zoiets zijn… dat is eigenlijk ook een reis je praat met 
iemand die je niet kent en die iemand doet je dingen denken zien die je niet kende…ja 
da's toch een prachtige reis…daarvoor hoef ik dus niet naar de Costa Del Sol dat is 
dus ma[ar] ja… 
 
Ja bent u dan ook zo iemand die ervan kan genieten om bijvoorbeeld op een terras te 
zitten en dan mensen te kijken en dan te denken van waar zouden die allemaal 
naartoe gaan en… 
Niet zo erg ik heb uh laat ons zeggen bij ons thuis wordt er nogal binnen- en 
buitengelopen nogal wat mensen weten dat mijn vrouw en ik vaak thuis zijn we zijn 
beiden een beetje uh huismussen in zekere zin uh…onder andere door de kinderlast 
hé maar ook van nature uit ik heb altijd graag binnen gezeten uh een beetje lezen een 
beetje schrijven uhm en dan uh…ja de mensen komen wel 'ns af uhm nu en dan moet 
ik een bad hebben tussen de mensen zo van nu gaan we nog 'ns tussen het publiek ik 
ben… laat ons zeggen vrij sociaal… 'k heb dertig jaar basketbal gespeeld en 
basketbaltraining gegeven en zo maar ik heb niet echt behoefte aan veel mensen dus 
uh ik ben heel graag alleen… 'k zeg altijd als boutade…uh ik verveel mij liever alleen 
dan in gezelschap dus uh ik ik uhm ik mis dat niet als ik niet in een grote groep ben en 
zo maar als ik er ben dan… ik kan best een onderhoudend gesprek voeren maar ik uh 
eenz… enfin eenzaamheid nee da's een slecht woord…alleen zijn is een heel groot 
plezier soms 
 
Ja 
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b. Fragment MIXED (Les geschiedenis) 
 

Wel zo'n vierduizend jaar geleden komt die man aan de macht in Babylon…ja de 
hoofdstad van Babylonië het rijk van de Babyloniërs. Zo is dat die man is heel speciaal 
geweest waarom?... Hij is eigenlijk de man… de eerste man die in dat gebied een 
geschreven wetgeving heeft opgemaakt… Jullie zitten mij zo te bekijken van zeg is dat 
dan zo belangrijk mevrouw. Ik stel de vraag aan u… is [h]et belangrijk dat de 
wetgeving geschreven is?... of is da[t] nu juist [h]etzelfde a[l]s er maar een wetgeving 
bestaat Lies? … Het is belangrijk. Ik geef een voorbeeld.  
 
Stel u voor dames wij gaan 'ns terug naar …drieduizend achthonderd jaar geleden… 
wij leven in zo'n gebied ik ben natuurlijk een rijke grootgrondbezitter… ja en ik [h]eb 
[h]et voor [h]et zeggen in dat gebied… jullie jullie zijn arme schaapjes jullie zijn mijn 
onderdanen… en ik [h]eb [h]et dus allemaal voor [h]et zeggen we wij hebben dus nog 
geen geschreven wetgeving ja? Frieda nie[t] persoonlijk oppakken ik geef een 
voorbeeld anders uh ja? Frieda dat is een vrouwmens kijk hè ik kan ze haast niet 
uitstaan hè…en zij is dus één van mijn onderdanen… en Virginie dat is ook iemand 
van mijn onderdanen die in 't xxx ook maar ik ken zo’n beetje[n] [h]aar ouders goed 
da's dus ook geen waar hè 'k zeg het er nog maar 'ns bij 't is een voorbeeld. Goed, ik 
ben een rijke grootgrondbezitter ik bezit boomgaarden weet ik veel hè…ik hou 
misschien ook wel uh van olijfolie en zo en ik heb dus uh heel wat…en op een dag 
wandel ik door mijn uh boomgaard…uh ik zal het met een boomgaard zeggen hè en uh 
wat z… wat zie ik terwijl ik aan het wandelen ben…zie ik Frieda daar rondcrossen in 
mijnen boomgaard ik denk bij mezelf…wat is zij daar nu aan [h]et uitsteken? ik hou 
mij een beetje gedeisd…en ik vervolg mijn wandelingske wat doet Frieda in mijnen 
boomgaard? Zij heeft daar mijn zo glimmende appeltjes zien hangen in de bomen en 
zij denkt bij zichzelf…verdorie hé zeg ik [h]eb zo'n zin in zo'n sappig appeltje allee zij 
heeft er toch een paar honderdduizend uh wat zou zij uh…zij zal nooit zien dat er 
eentje mist xxx dat er eentje weg is. Wat gebeurt er? Frieda die gaat op haar…uh 
kousen als het ware naar één van de bomen en trekt daar een appel…het valt tegen 
hè 't is haren dag niet want wat gebeurt er? op 't moment da[t] ze juist dienen appel 
[h]eef[t] afgetrokken…passeer ik en ik zeg tegen [h]aar [h]ela wa[t] steekt de gij 
daar uit xxx? Ho ja zegt ze z z ze xxx tuurlijk geschrokken want ze weet dat ze iets 
doet wat ze nie[t] mag doen…zegt ze tegen mij ja zegt ze…één appeltje allee vooruit 
ge gaat daar toch niks voor doen en ik [h]ad zo'n zin in één van die appeltjes en ze 
zien d'r zo smakelijk uit alstemblieft…ik zeg tegen [h]aar ik heb u betrapt op 
diefstal…dat kan niet ik laat ze oppakken. Ik ga verder met mijn wandeling…en opeens 
kom ik Virginie tegen…juist op het moment da[t] ze één van mijn appels heef[t] 
afgetrokken en da[t] ze zo haar aanloop neemt om daar een serieuze hap uit te bijten. 
'k zeg [h]ela Virginie wat is dat [t]aar? wat wat zij[t] de gij aan ’t [t]oen? Ja 
enzoverder enzovoort 'tzelfde systeem lijk van Frieda ik [h]ad zo'n zin in één van die 
appeltjes enzoverder enzovoort. Goed ik ben een machtige grootgrondbezitter ik had 
dus ook het recht om uh wet te spreken dus om uh…zogezegd rechter te spelen de 
dag daarop worden die twee bij mij geroepen…uh zogezegd in een rechtbank wat 
blijkt? Frieda komt binnen. Ik zeg ah Frieda ik herinner mij nog hè waarom da[t] gij 
[h]ier staat…gij [h]ebt diefstal gepleegd hè…ja maar d d d d d ah je hebt er zoveel en 
langs [h]ier en langs ginder ik zeg geen compassie…diefstal is een zwaar misdrijf ik 
roep mijn soldaat ik zeg Frieda laat ze onmiddellijk afmaken ze heeft een heel zwaar 
misdrijf gepleegd ja dat kan niet Frieda al huilende en wenende naar buiten goed. 
Volgende zaak Virginie komt binnen…ik zeg ma[ar] zie ik het goed? Ben jij Virginie 
nie[t]? Ben jij nie[t] de dochter van…ja zegt ze ik zeg wat [t]oet de gij [h]ier? ah ja 
zegt ze weet ge ’t nie[t] meer? u hebt mij gisteren betrapt terwijl da[t] 'k ik uh een 
een appel aan het stelen was en zo? ja ja dat is waar maar. Ik [h]eb er eigenlijk toch 
genoeg hè ik heb een paar honderd bomen hè. Wat is nu één appeltje? kom we gaan 
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het door de vingers zien hè en we gaan d'r nie[t] meer over praten maar zeg…zorg 
dat 't bij deze ene keer blijft hè zeg ja?   
 
Goed…mondelinge wetgeving… 't was een voorbeeld nie[t] persoonlijk opvatten 'k zeg 
het nogmaals 'ns… zeg wat is het gevaar van een mondelinge wetgeving dus als je 'ns 
denkt aan mijn voorbeeld Kimberley?...ah ja zeg het is heel onrechtvaardig heel 
oneerlijk. Ze hebben allebei hetzelfde misdrijf gepleegd… worden ze allebei op 
dezelfde manier gestraft Lien? nee dat is het gevaar met een mondelinge wetgeving en 
Hammurabi hè die man die daar in de achttiende eeuw voor Christus het voor het 
zeggen had in Babylon die had dat ook door die zei ik vind dat er een geschreven wet 
wetgeving moet komen en weet je wat hij heeft gedaan? Hij heeft die wetgeving laten 
inkerven op die steen die je hier ziet staan… weet je die is drieduizend achthonderd 
jaar oud en z[e] [h]ebben [h]em pas honderd jaar geleden in negentienhonderd en 
zeven teruggevonden ergens onder de grond helemaal begraven in Perzië…is 
gemaakt uit dioriet een heel sterk metaal en als je dat bekijkt… we zien maar eigenlijk 
het bovenste deel van de steen… 
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c. Fragment TT (Spontane conversatie) 

 
 
Ah en ik ik begrijp eindelijk waarom dat gij niet graag fietst 
ja? 
ja 
dat doe[t] zeer aan uw gat 
fietsen is de laatste jaren meer en meer een sport van de intellectuelen 
Ggg amai man pas op hé 
ggg 
ik ben nog nie[t] 'k heb nog geen 
maar vroeger fietste gij wel graag hé? 
ik heb nog geen twee ongelukken gehad me[t] mijne* me[t] mijne fiets hé ggg 
Vroeger… vroeger fietste gij wel graag hé? Da[t] komt omdat fietsen vroeger een 
sport was van de lagere klasse ggg 
ggg 
heeft in de krant gestaan 
ggg …awel hé ja ja 
hé en stond er in de klas dan ook in de krant ineens dan ook bij dat de lagere klasse 
wel kunnen fietsen en dat de intellectuele klasse nie[t] kunnen fietsen want da[t] die 
gegarandeerd nen auto nie[t] zien of ne container ggg 
nee maar het da[t] doet er nie[t] toe het ging om de uitstraling van een sport in de 
sociale milieus 
ja ja …ja en dan 
en daaruit is ook gebleken dat fiets*a uh 
't is gewoon een gemak 
mmm 
fietsen wordt meer en meer gezien als ontspanning door de hogeropgeleiden maar de 
mensen die allee en die die schaffen zich ook meer en meer ne fiets aan om te gaan 
fietsen 's avonds of zo maar de wielertoeristen in 't weekend en de mensen die voor de 
Ronde Van Vlaanderen gaan supporteren of zo dat zijn bijvoorbeeld wel nog altijd 
mensen van de lagere klasse 
ja ja en ge zegt gewoon eigenlijk wilt de nu gewoon zeggen ik ben gewoon van de 
intellectuelen 
ja 
ik denk [h]et nie[t] 
dat is weeral eens bewezen 
ggg bewezen tarare…weet de waarom da[t] ze voor dat bandje[n]alleen maar jongens 
nodig hebben? 
nee 
da's omdat ze weten dat de vrouw al schoon kan spreken 
oh ik [h]oor [h]et ik [h]oor [h]et 
ggg da's de norm ggg…ja…nee ik ben nog nie[t] tegen ‘ne container gefietst…hé 
dat telt nie[t] mee 
[h]oe dat telt nie[t] mee? 
moet de gij nog wat frietjes hebben? 
Nee zijn toch al koud nu 
mmhu 
en dan krijg 'k ik ze maar hé ge kunt subiet meehelpen me[d] den afwas 
de vrouw is de vuilbak hé zeg 
excuseert…vanaf nu doen ik niks nie[t] meer ge kunt zelf den afwas doen 
ggg 't was maar een grapje 
ggg ja ja komt nu maar af mmm zullen we er eens aan beginnen 
ja maar ik ben nog aan 't drinken en uhm 
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ggg 
nog dertien seconden oei maar we zijn wel heel luid aan 't spreken hoor en we moeten 
da[t] ook beluisteren  
mmhu 
Ja ge hebt da[t] gelezen hé dat ze da[t] vragen om da[t] te beluisteren 
ja 
uh ge zoudt nen autoradio moeten hebben met min* met minidiscspeler hé 
ggg goh zeg…niks van 'k gaan dat ding hier stopzetten 
nee nog niet Ann allee 
hoe hoe langer we kunnen opnemen hoe langer da[t] we toch 
ja maar ja maar ja…en hoe langer dat we gewoon zijn aan 't leuteren niks zijn aan 't 
zeggen en ik eigenlijk al lang den afwas wil doen 
oké dan was dan maar af 
oké 
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IV.  Analyse van de tussentalige kenmerken in de drie fragmenten 
 

Kenmerken  ST MIXED TT 
    Sarah Tom 

FONOLOGIE h-procope 1 25 1 4 
apocope en syncope bij korte functiewoorden 1 16 14 9 
apocope van eind-sjwa als volgend woord met vocaal begint 1 1   
verbindings-n bij substantieven en WW   1  
progressieve ipv. regressieve assimilatie  3 1  

LEXICON Onomasiologische alternatieven 1 16 4  
Tussenwerpsels 1 8 3 2 
Veralgemening van zo’n  2   

MORFO-SYNTAXIS Gij-systeem  8 3 6 
 Verbuiging van lidwoord en voornaamwoord  3 8 2 
 vormen op -n bij 1ste p enkelvoud   1  
 Diminuering op –ske, ke, eke  1   
 Redundant gebruik van dat  bij voegw. en voornaamw.  1 1  
 Subjectreduplicatie  2 1 1 
 Clitische vormen van persoonlijk voornaamwoorden   2 3 2 
 Afwijkende voegwoordconstructies van vergelijking  1   
 Dubbele negatie   1  
 Imperatief met –t   1  
 van als citaat 1 1   
 varia  3   

 
Tabel 7a : Tussentaalkenmerken in de drie gekozen fragmenten (types en tokens).
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V. Gegevens van de proefpersonen 

 

 

n° leeftijd regio sekse woonplaats studierichting studiejaar 

1 19 WV M Torhout Ingenieur 2 BA 

2 23 WV M Sijsele Geschiedenis 1 DOC 

3 22 WV M Torhout Toegepaste infomatica 3 BA 

4 19 WV M Torhout Ing. bouwkunde 2 BA 

5 18 WV M Poperinge Secretariaat 1 BA 

6 19 WV V Wervik sec. onderwijs 1 BA 

7 18 WV V Wevelgem sec. onderwijs 1 BA 

8 21 WV V Koolskamp verpleegkunde afgestudeerd 

9 18 WV V Ardooie Bedrijfsmanagement 1 BA 

10 21 WV V Roeselaere Burg. Ing. Archit. 3 BA 

11 21 OV M Sint-Niklaas geschiedenis 3 BA 

12 20 OV M Lochristi Geschiedenis 3 BA 

13 23 OV M Schoonaerde Burgelijke ingenieur 1 DOC 

14 23 OV M Sint-Amandsberg Burgelijke ingenieur 1 DOC 

15 18 OV M Erpe-Mere Economie 1 BA 

16 21 OV V Sint-Amandsberg Geschiedenis MA 

17 20 OV V Zottegem Geneeskunde MA 

18 21 OV V Sleidinge Orthopedagogie 3 BA 

19 18 OV V Geraardsbergen Handelswetenschap 1 BA 

20 18 OV V Uitbergen Pedagogische wet.  1 BA 
 

Tabel 7b : Persoonlijke gegevens van de twintig proefpersonen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7b bis: Afkomst van de proefpersonen.
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VI. Resultaten 

a. Perceptie (5.2.) 

 

 ST MIXED TT 

 types tokens types tokens types tokens 
Fonologisch 3 3 4 45 4 17 
Lexicaal 2 2 3 25 2 7 
Morfo-syntactisch 1 1 9 22 8 19 

Totaal 6 6 16 92 14 43 

 
Tabel 7c : Aantal types en tokens per categorieën voor alle fragmenten (ST+MIXED+TT). 

 

 

 WV OV Totaal 

FO
N

O
LO

G
IE

/F
O

N
ET

IE
K

 

h-procope 3 3 6 

apocope en syncope bij korte functiewoorden 7 6 13 

apocope van eind-sjwa 3 1 4 

verbindings-n bij substantieven en WW 0 0 0 

progressieve i.p.v. regressieve assimilatie 0 0 0 

LE
X

IC
O

N
 Onomasiologische alternatieven 8 9 17 

Tussenwerpsels 4 3 7 

Veralgemening van zo’n 1 1 2 

M
O

R
FO

-S
Y

N
T

A
X

IS
 

Gij-systeem 8 6 14 

Verbuiging van lidwoord en voornaamwoord 6 7 13 

vormen op -n bij 1ste p enkelvoud 1 0 1 

Diminuering op –ske, ke, eke 2 0 2 

Redundant gebruik van dat  bij voegw. en voornaamw. 0 0 0 

Subjectreduplicatie 4 4 8 

Clitische vormen van persoonlijk vnw. 7 4 11 

Afwijkende voegwoordconstr.van vergelijking 1 0 1 

Dubbele negatie 1 0 1 

Imperatief met –t 0 1 1 

van als citaat 0 0 0 

varia 0 1 1 

 
Tabel 7d: Aantal sprekers per regio die de kenmerken hebben herkend (alle fragmenten).  
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b. Attitudes (5.3.) 

 

1. Fragment ST (interview) 

 

Tabel 7e: Taalattitudes voor de 7 stellingen in functie van de sekse (Fragment ST) (n=20). 

 

Tabel 7f : Taalattitudes voor de 4 aspecten in functie van de sekse (Fragment ST) (n=20). 

 

 

Regio x  
attitudes 

geschiktheid Verstaanb- 
aarheid 

Ing. int./ 
vermogen 

zelfzekerheid intelligentie sympathie Natuurl-
ijkheid 

West-
Vlamingen 

4,40 5 3,30 4,00 4,20 3,80 3,00 

Oost-
Vlamingen 

4,70 5 2,30 4,60 4,60 3,60 3,50 
 

p-waarde 0,492 _ 0,049 0,151 0,156 0,511 0,369 

Gemiddelde 4,55 5 2,80 4,30 4,40 3,70 3,25 

Tabel 7g : Taalattitudes voor de 7 stellingen in functie van de regio (Fragment ST) (n=20). 

 

Sekse x 
attitudes 

geschiktheid Verstaanb- 
aarheid 

Ing. int./ 
vermogen 

zelfzekerheid intelligentie sympathie Natuurlijk-
heid 

Mannen 4,40 5 2,90 4,10 4,20 3,70 3,10 

Vrouwen 4,70 5 2,70 4,50 4,60 3,70 3,40 

p-waarde 0,492 _ 0,709 0,346 0,196 1 0,593 

Gemiddelde 4,55 5 2,80 4,30 4,40 3,70 3,25 

Sekse x attitudes 
(aspect) 
 

geschiktheid bereik power solidarity 

Mannen  4,40 3,95 4,15 3,40 

Vrouwen 4,70 3,95 4,55 3,55 

p-waarde 0,492 0,709 0,196 0,675 

Gemiddelde 4,55 3,90 4,35 3,47 
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Regio x attitudes 
(aspect) 
 

geschiktheid bereik power solidarity 

West-Vlamingen 4,40 4,15 4,10 3,40 

Oost-Vlamingen 4,70 3,65 4,60 3,55 

p-waarde 0,492 0,049 0,196 0,675 

Gemiddelde 4,55 3,90 4,35 3,47 

Tabel 7h : Taalattitudes voor de 4 aspecten in functie van de regio (Fragment ST) (n=20). 

 

 

 

2. Fragment MIXED (Les geschiedenis) 

 

Sekse x 
attitudes 

geschiktheid Verstaanb- 
aarheid 

Ing. int./ 
vermogen 

zelfzekerheid intelligentie sympathie Natuurlijk-
heid 

Mannen 4,80 5 3,40 4,80 4,40 4 4 

Vrouwen 4,50 4,90 3,30 5 4,20 4,40 3,90 

p-waarde 0,331 0,331 0,884 0,151 0,335 0,331 0,844 

Gemiddelde 4,65 4,95 3,35 4,90 4,30 4,20 3,95 

Tabel 7i : Taalattitudes voor de 7 stellingen in functie van de sekse (Fragment MIXED) (n=20). 

 

Sekse x attitudes 
(aspect) 
 

geschiktheid bereik power solidarity 

Mannen  4,80 4,20 4,60 4 

Vrouwen 4,50 4,10 4,60 4,15 

p-waarde 0,331 0,703 1 0,713 

Gemiddelde 4,65 4,15 4,60 4,07 

Tabel 7j : Taalattitudes voor de 4 aspecten in functie van de sekse (Fragment MIXED) (n=20). 
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Regio x 
attitudes 

geschiktheid Verstaanb- 
aarheid 

Ing. int./ 
vermogen 

zelfzekerheid intelligentie sympathie Natuurl-
ijkheid 

West-
Vlamingen 

4,90 4,95 3,50 4,90 4,40 4,20 4,50 

Oost-
Vlamingen 

4,40 5 3,20 4,90 4,20 4,20 3,40 

p-waarde 0,096 0,331 0,552 1 0,335 1 0,051 

Gemiddelde 4,65 4,95 3,35 4,90 4,30 4,20 3,95 

Tabel 7k : Taalattitudes voor de 7 stellingen in functie van de regio (Fragment MIXED) (n=20). 

 

Regio x attitudes 
(aspect) 
 

geschiktheid bereik power solidarity 

West-Vlamingen 4,90 4,20 4,65 4,35 

Oost-Vlamingen 4,40 4,10 4,55 3,80 

p-waarde 0,096 0,703 0,482 0,167 

Gemiddelde 4,65 4,15 4,60 4,07 

Tabel 7l : Taalattitudes voor de 4 aspecten in functie van de regio (Fragment MIXED) (n=20). 

 

 

 

3. Fragment TT (conversatie)  

 

Sekse x 
attitudes 

geschiktheid Verstaanb- 
aarheid 

Ing. int./ 
vermogen 

zelfzekerheid intelligentie sympathie Natuurlijk-
heid 

Mannen 4,70 4,50 3,90 4,10 2,90 3,80 4,30 

Vrouwen 4,90 4,20 4,30 3,90 2,90 3,60 4,70 
 

p-waarde 0,407 0,264 0,307 0,658 1 0,691 0,250 

Gemiddelde 4,80 4,35 4,10 4 2,90 3,70 4,50 

Tabel 7m : Taalattitudes voor de 7 stellingen in functie van de sekse (Fragment TT) (n=20). 
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Sekse x attitudes 
(aspect) 
 

geschiktheid bereik power solidarity 

Mannen  4,70 4,20 3,50 4,05 

Vrouwen 4,90 4,25 3,40 4,15 

p-waarde 0,407 0,830 0,712 0,781 

Gemiddelde 4,80 4,22 3,45 4,10 

Tabel 7n : Taalattitudes voor de 4 aspecten in functie van de sekse (Fragment TT) (n=20). 

 

 

Regio x 
attitudes 

geschiktheid Verstaanb- 
aarheid 

Ing. int./ 
vermogen 

zelfzekerheid intelligentie sympathie Natuurl-
ijkheid 

West-
Vlamingen 

4,80 4,30 3,70 4,50 2,90 3,70 4,40 

Oost-
Vlamingen 

4,80 4,40 4,40 3,50 2,90 3,70 4,60 

p-waarde 1 0,714 0,032 0,017 1 1 0,571 

Gemiddelde 4,80 4,35 4,10 4 2,90 3,70 4,50 

Tabel 7o : Taalattitudes voor de 7 stellingen in functie van de regio (Fragment TT) (n=20). 

 

Tabel 7p : Taalattitudes voor de 4 aspecten in functie van de regio (Fragment TT) (n=20). 

 

 

 

 

 

 

Regio x attitudes 
(aspect) 
 

geschiktheid bereik power solidarity 

West-Vlamingen 4,80 4 3,70 4,05 

Oost-Vlamingen 4,80 4,45 3,20 4,15 

p-waarde 1 0,040 0,052 0,781 

Gemiddelde 4,80 4,22 3,45 4,10 
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4. Alle fragmenten (ST+MIXED+TT) 

 

Variëteit x 
attitudes 

geschiktheid Verstaanb- 
aarheid 

Ing. int./ 
vermogen 

zelfzekerheid intelligentie sympathie Natuurlijk-
heid 

Interview 
(ST) 

4,55 5 2,80 4,30 4,40 3,70 3,25 

Les (MIXED) 4,65 4,95 3,35 4,90 4,30 4,20 3,95 

Conversatie 
(TT) 

4,80 4,35 4,10 4 2,90 3,70 4,50 

Tabel 7q : Taalattitudes voor de 7 stellingen in functie van de variëteit (n=20). 

 

Variëteit x attitudes 
(aspect) 
 

geschiktheid bereik power solidarity 

Interview (ST) 4,55 3,90 4,35 3,47 

Les (MIXED) 4,65 4,15 4,60 4,07 

Conversatie (TT) 4,80 4,22 3,45 4,10 

Tabel 7r : Taalattitudes voor de 4 aspecten in functie van de variëteit (n=20). 
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c. Relaties tussen perceptie en attitudes (5.4) 

Code switching x 
attitudes 

geschiktheid 
Verstaanb 

aarheid 
Ing. int./ 

vermogen 
zelfzeker

heid 
intelligentie sympathie 

Natuurlijk-
heid 

1 variëteit 
herkend 4,67 4,93 3,13 4,87 4,27 4,13 4,07 

2 variëteiten 
herkend (code 
switching) 

4,6 5 4 5 4,4 4,4 3,6 

p-waarde 0,853 0,578 0,126 0,416 0,587 0,578 0,494 

Tabel 7s : Taalattitudes voor de 7 stellingen in functie van de herkende taalvariëteit(en) (Fragment 
MIXED) (n=20). 

 

Tabel 7t : Taalattitudes voor de 7 stellingen in functie van de herkende taalvariëteit (Fragment TT) 
(n=20).  

 

 geschiktheid Verstaanb
-aarheid 

Ing. int./ 
vermogen 

zelfzekerheid intelligentie sympathie Natuurl-
ijkheid 

Eigen regio 4,56 5 3,56 4,89 4,56 3,89 4,33 

Andere 
regio 

4,73 4,91 3,18 4.91 4,09 4,45 3,64 

p-waarde 0,583 0,380 0,460 0,888 0,023 0,165 0,234 

Tabel 7u : Taalattitudes voor de 7 stellingen in functie van de aangegeven sprekersafkomst 
(Fragment MIXED) (n=16). 

  

 geschiktheid Verstaanb- 
aarheid 

Ing. int./ 
vermogen 

zelfzekerheid intelligentie sympathie Natuurl-
ijkheid 

Eigen regio 4,75 5 4,25 3,75 3 4 4,75 

Andere 
regio 

4,81 4,19 4,06 4,06 2,88 3,62 4,44 

p-waarde 0,837 0,009 0,705 0,580 0,765 0,549 0,477 

Tabel 7v : Taalattitudes voor de 7 stellingen in functie van de aangegeven sprekersafkomst 
(Fragment TT) (n=20). 

Variëteit x attitudes 
geschikth

eid 
Verstaanb- 

aarheid 
Ing. int./ 

vermogen 
zelfzekerheid intelligentie sympathie 

Natuurl 
-ijkheid 

herkend als TT 5 4,56 4,22 3,89 3 4 4,56 

herkend als DIA 4,64 4,18 4 4,09 2,82 3,45 4,45 

p-waarde 0,125 0,162 0,576 0,657 0,587 0,273 0,7770 
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