
 

Academiejaar 2008-2009 

 

 

 

 

 

 

 

Taalverandering in Koekelare  

Een correlationeel sociolinguïstisch onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Promotor: Prof. Dr. Magda Devos          Masterproef voorgelegd aan de Faculteit Letteren en    

                                                                   Wijsbegeerte voor het verkrijgen van de graad van  

                                                                   master in de taal- en letterkunde: twee talen:  

                                                                   Nederlands - Spaans, door Audrey Allaeys. 



Voorwoord 

 

In dit voorwoord wil ik enkele mensen bedanken die me hebben geholpen en hebben gesteund 

tijdens de realisatie van mijn masterproef.  

Ik zou graag mijn promotor professor Magda Devos willen bedanken om mijn 

interesse aan te wakkeren voor de Nederlandse dialectologie. Zonder haar boeiende lessen zou 

ik deze masterscriptie niet hebben gerealiseerd. Ze stond ook altijd klaar om mijn vragen te 

beantwoorden. 

Daarnaast wil ik ook Gunther De Vogelaer bedanken voor zijn goede begeleiding en 

raad. Hij heeft mij geïntroduceerd in de wereld van de statistiek en leerde me werken met 

SPSS.  

Mijn dank gaat ook uit naar de zesendertig informanten die meewerkten aan mijn 

onderzoek. Zonder hun bereidwilligheid en enthousiasme zou ik dit werk niet tot een goed 

einde hebben kunnen brengen. 

Ten slotte wil ik in het bijzonder nog enkele mensen bedanken die me hebben 

bijgestaan: Sonja Pira en Andre Laveyne, voor hun hulp met het zoeken naar informanten, 

mijn ouders die ervoor hebben gezorgd dat ik zo ver ben geraakt en Tommy Maenhout voor 

zijn onvoorwaardelijke steun en realistische kijk op zaken. 

 



1 
 

0. Inhoudsopgave 

 

1. Inleiding …………………………………………………...………………………………. 4 

 1.1.Onderzoeksonderwerp en structuur van de scriptie ……………………………… 4 

 1.2. Positie van het dialect aan het begin van de 21
e
 eeuw ……..……………………. 4 

1.3. Onderzoek ……………………………...…..……….…………………………… 7 

1.3.1. Geografische afbakening ……………………………….…………….... 7 

1.3.2. Onderzoeksopzet ……………………………………….………............ 9 

1.3.3. De informanten ………………………………….…………………..... 10 

1.3.4. De interviews ……………………………………...………………...... 12 

1.4. Onderzoeksmethode…………………………………………………………….. 14 

1.4.1. Inleiding ……………………………….…………………………….... 14 

1.4.2. De Koekelaarse dialectnorm……………………………...………….... 14 

1.4.3. De selectie van de items…………………………………..…………... 15 

1.4.4. Het dialectgebruik van de informant…………………………..…….... 15 

1.4.5. Het verwerken van de gegevens……………………………….…….... 16 

  1.4.5.1. SPSS ……………………………………..…………….….... 16 

  1.4.5.2. De Chi Kwadraattest………………………………….……... 17 

2. Morfologie …………………………………………………………….…….…………… 18 

2.1.Diminutiefvormen……………………………………………………………….. 18  

2.2. Meervoudsvorming op -s…………………………………………...…………... 20 

2.3. Bezitsgenitief ………………………………………………………………….... 22 

2.4. Werkwoordsvervoeging: zwakke werkwoorden in AN of oudere Nederlands…. 23 

2.5. Werkwoordsvervoeging: sterke werkwoorden in AN………………………...… 24 

2.6. Achtervoegsels ter vorming van zelfstandige naamwoorden………………….... 24 

2.7. Achtervoegsels ter vorming van bijvoeglijke naamwoorden………………….... 25 

2.8. Onbepaalde voornaamwoorden……………………………………….……….... 26 

2.9. Betrekkelijk voornaamwoord………………………………………………….... 27 

3 Syntaxis…………………………………………………………………………………… 28 

3.1. Passief zijn ………………………………………………………….………...… 28 

3.2. Koppelwerkwoord komen……………………………………………..……...… 29 

3.3. Ontkenningswoorden ………………………………...………………………… 30 

3.4. Geen vs. AN niet …………………………………………………….….……… 31 

3.5. Bindwoordvervoeging ……………………………………………………..…… 32 



2 
 

3.6. Hulpwerkwoord doen ………………………………………………………....... 33 

4. Fonologie ………………………………………………………………………………… 34 

4.1. Scherplange oo ……………………………………………………………...….. 34 

4.2. Ontronding van korte u tot i…………………………………………………...... 36 

4.3. Spontane palatalisatie van o tot u……………………………………..……….... 37 

4.4. Spontane palatalisatie van oo tot eu…………………………………..……….... 38 

4.5. Behoud van eind-e in substantieven na doffe lettergreep……………….…….... 38 

4.6. De klinker in moe/koe …………………………………………………..…….... 39 

4.7. De j-klank in melk, e.d. ……………………………………………………….... 41 

4.8. Representanten van de Middelnederlandse combinatie van uu + d + doffe e ...... 41 

4.9. Verdonkering van korte a voor l…………………………………………...….... 42 

4.10. Representanten van de Nederlandse lange aa voor p/b/f/v/k/g/m ……..…….... 42 

4.11. Representanten van de Nederlandse lange aa voor andere medeklinkers……... 44 

4.12. Korte e voor r + t, d, s ……………………………………………………….... 45 

5. Lexicon……………………………………………………………………………………. 46 

5.1. Boterham ………………………………………………………………..…….... 47 

5.2. Smeren …………………………………………………………………..…….... 47 

5.3. Schoorsteen ……………………………………………..…………………….... 48  

5.4. Kruiwagen …………………………………………………………………….... 48 

5.5. Veld ……………………………………………………..…………………….... 49 

5.6. Lawaai …………………………………………………..…………………….... 50 

5.7. Slabbetje ………………………………………………………………...…….... 50 

5.8. Motregenen ……………………………………………...…………………….... 51 

5.9. Lieveheersbeestje …………………………………………….……………….... 51 

5.10. Verschroeien …………………………………………………………………... 53 

5.11. Snoep ………………………………………………………..……………….... 53 

5.12. Prikkeldraad ………………………………………………………...……….... 54 

5.13. Spiegelei ………………………………………………………………….….... 55 

5.14. Spinnenweb ………………………………………………………………….... 55 

5.15. Kinderwagen voor baby‟s …………………..……………………………….... 56 

5.16. Kinderwagen voor peuters ………………….……………………………….... 56 

5.17. Bord ………………………………………………………………………….... 57 

5.18. Schommel …………………………………………………………………....... 57 

5.19. Trui ………………………………………………….……………………….... 59 



3 
 

5.20. Huilen ……………………………………………………………….……….... 59 

5.21. Sloot ……………………………………………………………...………….... 60 

5.22. Omheining …………………………………………..……………………….... 60 

6. Bespreking van de resultaten……………………………………………...……..……….. 61 

6.1. Inleiding ……………………………………………………………………..…. 61 

6.2. Extern-linguïstische verklaring van de resultaten …...…………………………. 61 

6.2.1. Leeftijd als conditionerende factor …………………………………… 61 

6.2.2. Opleidingsniveau als conditionerende factor ………………………… 72 

6.3. Rangschikking van de woorden volgens hun dialectscore …………...………… 77 

6.4. Intern-linguïstische verklaring van de resultaten ………………………….…… 80 

6.4.1. De frequentie van de begrippen is bepalend voor het gebruik van de 

dialecttermen van die begrippen …………………………………………...…80 

6.4.2. De geografische verspreiding van de dialecttermen is bepalend voor het 

gebruik van die termen ……………………………………………………… 82 

7. Besluit ………………………………………………..…………………….…………….. 84 

8. Bibliografie…………………………………………………………………….…………. 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Inleiding 

1.1. Onderzoeksonderwerp en structuur van de scriptie 

In deze masterscriptie wordt verslag gedaan van een empirisch onderzoek naar dialectverlies 

en dialectresistentie in de West-Vlaamse gemeente Koekelare op het gebied van de 

morfologie, de syntaxis, de fonologie en het lexicon. Het eigenlijke onderzoeksverslag wordt 

voorafgegaan door een inleidend hoofdstuk waarin na deze inleidende paragraaf 1.1. eerst aan 

de hand van de literatuur een algemene schets wordt gegeven van de positie van het dialect in 

het algemeen en van het West-Vlaams in het bijzonder in de huidige periode van 

voortschrijdend dialectverlies (1.2). Vervolgens wordt het onderzoeksopzet nader omschreven 

(1.3) en de gebruikte methode toegelicht (1.4).  Daarna komen de resultaten van het veldwerk 

aan de orde in vier hoofdstukken, één per onderzochte taalcomponent: morfologie (2.), 

syntaxis (3.), fonologie (4.) en lexicon (5.).  Bij de morfologie beschrijf ik de negen 

onderzochte verschijnselen en ga ik uitvoerig in op hun resultaten. Bij „Syntaxis‟ worden er 

zes verschijnselen bestudeerd en bij „Fonologie‟ twaalf. In het vijfde hoofdstuk wordt er voor 

tweeëntwintig begrippen uit het lexicon nagegaan in welke mate ze nog worden gebruikt door 

dialectsprekers. In een volgend hoofdstuk (6.) worden de resultaten samenvattend besproken 

en verklaard. Er wordt een extern-linguïstische verklaring gegeven voor de resultaten. Voor 

het lexicon worden de resultaten ook intern-linguïstisch verklaard. Tot slot volgen nog een 

concluderend hoofdstuk 7 en een overzicht van de geraadpleegde literatuur (8.).   

 

1.2.  Positie van het dialect aan het begin van de 21
e
 eeuw 

Dialect is volgens het Groot Woordenboek der Nederlandse taal „een taal van een streek of 

plaats (of van een sociale groep) voor zover ze verschilt van de algemene of landstaal‟ (2005). 

In Nederlandstalig België tekenen zich vier grote dialectgroepen af: het West-Vlaams, het 

Oost-Vlaams, het Brabants en het Limburgs (TAELDEMAN, 2000-2001: 7-8). Iedere 

dialectgroep wordt dan nog eens onderverdeeld in verschillende subgebieden. In deze 

masterproef wordt de nadruk gelegd op het West-Vlaams, meerbepaald op het dialect van de 

gemeente Koekelare.  

 Volgens DEVOS en VANDEKERCKHOVE gaan de dialecten in Vlaanderen sterk 

achteruit, ondanks het feit dat er nog veel dialect wordt gesproken, zelfs door meer personen 

en in meer situaties dan in Nederland (2005: 10). DEVOS en VANDEKERCKHOVE hebben 

het over een continuüm dat bestaat in Nederlandstalig België, met aan het ene uiteinde het 

oude traditionele dialect en aan het andere de standaardtaal, met daartussenin allerlei 
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variëteiten en tussentalen, waarvan de ene dichter ligt bij het dialect en de andere dichter bij 

het AN (2005: 10).  

 In West-Vlaanderen is er, net zoals in de andere dialectgebieden,  een uitvlakkings- of 

nivelleringsproces aan de gang (TAELDEMAN, 1998: 14). Het traditionele dialect kent zowel 

systeemverlies als functieverlies. Met systeemverlies of structuurverlies wordt bedoeld dat 

“het dialect van binnenuit wordt uitgehold, doordat allerlei lokale dialectkenmerken bij de 

jongere generaties vervangen worden door regionale varianten met een ruimere verspreiding 

of door standaardtaalkenmerken” (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 146). Met 

functieverlies wordt bedoeld dat steeds minder mensen het dialect nog gebruiken in steeds 

minder omstandigheden (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 146).   

Het gebruik van dialect in Vlaanderen neemt gestaag af met de jaren en de dialecten 

veranderen steeds meer in de richting van de standaardtaal (DEVOS en 

VANDEKERCKHOVE, 2005: 11-12) of om het met de woorden van professor 

TAELDEMAN te zeggen: “de prachtige regenboog van dialectvariatie is ook in Vlaanderen al 

enkele decennia aan het verbleken” (2000-2001: 15). Wat zijn nu de oorzaken van dat 

dialectverlies? 

 Een eerste oorzaak is te vinden bij de toenemende mobiliteit van de hedendaagse 

dialectspreker. Mensen nu zijn veel mobieler dan vroeger. In het verleden waren de 

gemeenschappen meer gesloten en speelde het sociale leven zich af in een straal van ongeveer 

vijf kilometer rond de woonplaats (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 142). Doordat 

de mens mobieler werd, kwamen mensen met verschillende (dialect)achtergronden met elkaar 

in contact, wat leidde tot meer taalcontact en tot het naar elkaar toegroeien van dialecten. 

 Een tweede oorzaak is de toegenomen scholing. Volgens DEVOS en 

VANDEKERCKHOVE kwam een hogere opleiding in de twintigste eeuw in het bereik van 

brede lagen van de bevolking (2005: 142). Steeds meer mensen gingen studeren en ze deden 

dat ook steeds langer en verder van huis. Zo kwam men veel meer dan vroeger in contact met 

andere dialectsprekers en het contact met de standaardtaal werd ook intensiever.  

 Een derde oorzaak vloeit voort uit de eerste twee oorzaken: “met de verhoging van de 

levensstandaard en de toegenomen scholing ontstond in de samenleving een grotere sociale 

verscheidenheid” (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 143). Met de overgang van een 

landbouwmaatschappij naar een meer verstedelijkte en industriële samenleving ging gepaard 

dat de sociale structuur van de samenleving complexer werd. Er ontstond een sociale 

gelaagdheid waarin mensen van verschillende maatschappelijke achtergrond met elkaar in 

contact kwamen. “Door de verhoogde sociale mobiliteit en de grotere sociale stratificatie 
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verhoogde ook de behoefte om zich door een „beschaafder‟ taalgebruik een hogere status aan 

te meten” (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 143). 

 Een laatste oorzaak van dialectverlies is volgens DEVOS en VANDEKERCKHOVE 

het toenemende contact van de Vlaming met de Nederlandse standaardtaal (2005: 143). Niet 

enkel het onderwijs, maar ook radio en televisie zorgen daarvoor.  

 TAELDEMAN haalt net dezelfde oorzaken aan voor dialectverlies als DEVOS en 

VANDEKERCKHOVE. Hij wijst op “de schaalvergroting van het leven, de enorme 

mobiliteit van de hedendaagse mens en de invloed van de media en het onderwijs” 

(TAELDEMAN, 2000-2001: 5), maar hij voegt daar nog een subjectieve factor aan toe. De 

dialectspreker zelf is ook verantwoordelijk voor het dialectverlies, omdat hij het 

dialectgebruik is “gaan associëren met onbeschaafdheid, derderangsburgerschap, 

ongemanierdheid en zo meer” (TAELDEMAN, 2000-2001: 5). Vanuit die negatieve attitude 

hebben jonge ouders sinds de jaren ‟80 vrij massaal beslist het dialect niet meer aan hun 

kinderen door te geven (TAELDEMAN, 1998: 14). Ze willen hun kinderen een ruimer 

verspreide en maatschappelijk hoger gewaardeerde variëteit van het Nederlands meegeven, 

die in hun ogen meer slaagkansen biedt in het onderwijs en het latere beroepsleven. Ook 

VANDEKERCKHOVE deelt de mening van TAELDEMAN: “de oude kleinschalige wereld 

van het dialect heeft immers voorgoed plaatsgemaakt voor een maatschappij die gekenmerkt 

wordt door een enorme mobiliteit,  nieuwe communicatiemiddelen en massamedia. In die 

nieuwe wereld moet het dialect het afleggen tegen de standaardtaal” (2000: 16). 

Ondanks de oorzaken en het tempo van het dialectverlies bleef het dialect in West-

Vlaanderen nog relatief vitaal (DEV0S en VANDEKERCKHOVE, 2005: 144). West-

Vlaanderen wordt door heel wat dialectologen als een bijzonder dialectvast gebied 

beschouwd. Volgens DEVOS en VANDEKERCKHOVE komt dat “doordat het 

onomkeerbare proces van dialectverlies zich in West-Vlaanderen later doorzet dan in de rest 

van Nederlandstalig België en véél later dan in grote delen van Nederland” (2005: 144). Hoe 

komt dat nu? Zowel DEVOS en VANDEKERCKHOVE als RYCKEBOER halen dezelfde 

factoren aan. 

 Een eerste factor is de perifere ligging van West-Vlaanderen in het Nederlandse 

taalgebied en in België (RYCKEBOER, 1995: 239). Doordat dat gebied in een uithoek ligt, is 

het West-Vlaams grotendeels vrijwaard gebleven van allerlei invloeden en vernieuwingen, 

zoals invloed van de standaardtaal en van het Brabants (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 

2005: 144). Volgens RYCKEBOER verklaart dat ook het zeer conservatieve karakter van het 

West-Vlaams in taalhistorisch opzicht (1995: 239).  
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 Een tweede factor is, volgens DEVOS en VANDEKERCKHOVE, de geringe 

verstedelijking van West-Vlaanderen (2005: 144-145). Het gebied is lange tijd agrarisch 

gebleven en dat zorgde voor een grote honkvastheid van de bevolking.  

 Een andere factor die verantwoordelijk is voor de dialectvastheid van West-

Vlaanderen is, volgens RYCKEBOER, het feit dat het gebied de laatste decennia meer 

emigratie dan immigratie gekend heeft (1995: 239). Daardoor is de bevolking er grotendeels 

autochtoon gebleven. West-Vlaanderen kende maar weinig inwijking, omdat het niet echt 

aantrekkelijk was voor mensen die werk zochten. Doordat het voornamelijk een agrarisch 

gebied was, was er niet veel werkgelegenheid buiten de landbouwsector (DEVOS en 

VANDEKERCKHOVE, 2005: 145). 

 Al die factoren zorgden ervoor dat het West-Vlaams niet veel invloeden van buitenaf 

onderging (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 145), waardoor het intern ook niet zo 

veel variatie vertoont als andere dialecten zoals het Oost-Vlaams (RYCKEBOER, 1995: 240). 

Volgens DEVOS en VANDEKERCKHOVE zijn de dialectverschillen binnen de provincie zo 

klein “dat dialectsprekers uit verschillende delen van de provincie probleemloos met elkaar 

kunnen converseren” (2005: 145). Die bruikbaarheid over een vrij groot geografisch gebied 

draagt natuurlijk ook bij tot dialectbehoud. 

 Naast dialectverlies of -nivellering is er ook nog sprake van dialectvitaliteit in West-

Vlaanderen. Dat houdt in dat het dialect verandert, maar niet steeds naar de standaardtaal toe. 

Het dialect kan een kenmerk overnemen van een ander dialect. Een voorbeeld van zo‟n 

kenmerk is de sk-klank aan het begin van een woord, bijvoorbeeld skande „schande‟. Het 

centrum voor die uitspraak is Kortrijk. Volgens DEVOS en VANDEKERCKHOVE blijft die 

klank in de lift zitten en verspreidt hij zich in diverse richtingen en verdringt er de traditionele 

varianten, bijvoorbeeld in de streek van Roeselare waar hij de positie van de traditionele sjch 

ondermijnt (2005: 53).  

  

1.3. Onderzoek 

1.3.1. Geografische afbakening 

Koekelare is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen. Ze is gelegen ten oosten van de 

IJzer en behoort tot het arrondissement Diksmuide (zie donkergrijze gebied op kaart 1). De 

gemeente maakt deel uit van het Houtland en ligt op achttien kilometer van de kust, binnen de 
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driehoek Diksmuide, Torhout en Gistel. Koekelare heeft een oppervlakte van achtentwintig 

km² en telt 6.870 inwoners.  

 

Kaart 1: ligging van Koekelare binnen het arrondissement Diksmuide 

Naast de hoofdgemeente Koekelare heeft Groot-Koekelare nog twee deelgemeenten, 

nl. Bovekerke (gebied II op kaart 2) en Zande (gebied III op kaart 2). De Mokker (gebied IV 

op kaart 2) is een kern die gelegen is nabij Koekelare-centrum en die tot de hoofdgemeente 

behoort. Groot-Koekelare heeft in totaal een oppervlakte van negenendertig km² en telt ruim 

8.000 inwoners.  

 

Kaart 2: Koekelare en deelgemeenten 

In deze masterproef heb ik enkel beroep gedaan op informanten uit de hoofdgemeente, 

dus personen afkomstig uit Koekelare en De Mokker (zie gebieden I en IV op kaart 2). Ik heb 

dat gedaan omdat mijn onderzoek monotopisch is, m.a.w. ik ga taalvariatie na op één 

bepaalde plaats. Daarnaast is het mogelijk dat er variatie bestaat tussen de verschillende 

deelgemeenten.  

Als je Koekelare gaat plaatsen op een indelingskaart van het West-Vlaams (DEVOS 

en VANDEKERCKHOVE, 2005: 29), kan je zien dat de grenslijn tussen het Noord-West-

Vlaams en het continentaal West-Vlaams dwars door Koekelare loopt (zie kaart 3). Ook de 

grenslijn met het westelijk West-Vlaams ligt niet ver van Koekelare.  
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Kaart 3: indeling van het West-Vlaams 

 

1.3.2. Onderzoeksopzet 

Het onderwerp van mijn masterscriptie is het dialect van Koekelare. Ik ga na in welke mate 

dat dialect aan verandering onderhevig is. Ik doe dat door negen morfologische, zes 

syntactische, twaalf fonologische en tweeëntwintig lexicale verschijnselen te onderzoeken. 

Die verschijnselen heb ik verwerkt in een enquête die ik dan weer heb opgevraagd bij 

zesendertig informanten uit Koekelare. De informanten werden gekozen aan de hand van een 

aantal sociale criteria en werden op basis van die criteria ingedeeld in groepen.  

Het gaat in deze masterscriptie om een correlationeel sociolinguïstisch onderzoek. 

Binnen de klassieke correlationele sociolinguïstiek is dialectonderzoek doorgaans formeel, 

monotopisch en diastratisch (VAN KEYMEULEN, 2008-2009: 2). Het gaat dan om een 

vergelijkend onderzoek van bepaalde taalelementen bij sprekers van hetzelfde dialect, maar 

met een verschillend sociaal profiel. In deze scriptie wordt het sociaal profiel bepaald door 

twee sociale parameters: leeftijd en sociale klasse. De parameter sociale klasse werd 

afgebakend door te kijken naar het opleidingsniveau van de informanten. De sociale 

parameter sekse is in dit onderzoek achterwege gelaten. Mijn onderzoek is wat minder 

uitgebreid, omdat het onderwerp niet aansluit bij het onderwerp van mijn bachelorpaper. Die 

paper ging over de verschillende dialectbenamingen van de libel, de hooiwagen en de 

langpootmug in het Zuid-Nederlandse taalgebied. Doordat ik een totaal nieuw onderwerp heb 

gekozen voor mijn masterproef, heb ik noodgedwongen mijn scriptie minder uitgebreid 

moeten maken.  
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Het doel van deze masterproef is om de taalverandering in Koekelare te gaan bekijken 

op morfologisch, syntactisch, fonologisch en lexicaal vlak. Er wordt nagegaan in welke mate 

er sprake is van dialectnivellering en hoe groot de invloed van de standaardtaal is op het 

dialect. Er wordt ook onderzocht of het Koekelaarse dialect resistent is op een aantal gebieden 

en of er zelfs sprake kan zijn van dialectvitaliteit.  Dat alles wordt bekeken in het licht van de 

sociale parameters die in de vorige paragraaf werden vermeld. Aan de hand van die 

parameters kunnen er enkele hypotheses worden getoetst: 

 Het dialect van jongere informanten is meer uitgevlakt dan het dialect van oudere 

informanten (TAELDEMAN, 1998: 18). 

 Hoe hoger de sociale klasse van een informant hoe hoger het gebruik van meer 

standaardtalige variëteiten (WILLEMYNS, 1998: 10). 

Onze bevindingen over de resistentie van sommige verschijnselen en de regressiviteit van 

andere, zullen we toetsen aan de volgende twee stellingen: 

 De frequentie van de begrippen is bepalend voor het gebruik van de dialecttermen van 

die begrippen (DE SCHUTTER 1980, SCHAERLAKENS 1999). 

 De geografische verspreiding van de dialecttermen is bepalend voor het gebruik ervan 

(TAELDEMAN 1998, HINSKENS 1993). 

 

1.3.3. De informanten 

Voor mijn onderzoek had ik zesendertig informanten nodig. Die informanten moesten aan een 

aantal criteria voldoen. In de eerste plaats moesten het mannen zijn en moesten ze afkomstig 

zijn uit Koekelare of De Mokker, dus personen die daar zijn opgegroeid en er al heel hun 

leven wonen. Het liefst zijn het informanten van wie de ouders ook nog eens in Koekelare of 

in De Mokker zijn opgegroeid en/of wonen. Uiteraard dienden de proefpersonen 

dialectsprekers te zijn die zichzelf ook als dialectsprekers beschouwen. 

De zesendertig informanten werden op basis van de eerder genoemde sociale 

parameters ingedeeld: 

 Leeftijd:  

o 18-30 

o 35-55 

o 60- … 
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 Opleidingsniveau (sociale afkomst):  

o laaggeschoold 

o hooggeschoold 

De sociale parameter sociale afkomst werd in deze masterproef gedefinieerd door het 

opleidingsniveau van de informanten. Die notie is niet altijd even makkelijk te 

operationaliseren en dat komt doordat de (opwaartse) sociale mobiliteit sedert de jaren 

‟60 sterk is toegenomen (VAN KEYMEULEN, 2008-2009: 33). Het onderscheid 

tussen laaggeschoold en hooggeschoold wordt niet bij alle leeftijdsgroepen op 

dezelfde manier gemaakt. Dat komt omdat de onderwijssituatie er vijftig jaar geleden 

heel anders uitzag dan nu. Vandaag de dag heeft iedereen kans op een voortgezette 

opleiding dankzij de democratisering van het onderwijs. Bij de jongeren en de 

middengroep is iemand laaggeschoold als hij enkel lagere school, TSO of BSO heeft 

gevolgd. Een hooggeschoolde persoon in die leeftijdsgroepen is dan iemand die hoger 

onderwijs heeft genoten (hogeschool of universiteit). Informanten die enkel ASO 

hebben gevolgd en tot die twee groepen behoren, werden in dit onderzoek niet 

opgenomen. Voor de oudste leeftijdsgroep is iemand laaggeschoold als hij enkel lager 

onderwijs heeft gevolgd. Een hooggeschoolde informant die behoort tot die groep is 

dan iemand die het volledige middelbaar heeft gedaan en/of hoger onderwijs heeft 

gevolgd.  

De informanten worden op basis van die twee parameters ingedeeld in sociologische cellen. 

Er vallen zes cellen te onderscheiden. Per cel vermeld ik ook telkens het beroep van de 

informanten die tot die cel behoren:  

I. 18-30 jaar, laaggeschoold (drie leerlingen BSO, onderhoudstechnicus, fotograaf, 

tuinaannemer) 

II. 18-30 jaar, hooggeschoold (twee studenten, drie leerkrachten, loketbediende) 

III. 35-55 jaar, laaggeschoold (vrachtwagenchauffeur, aannemer, elektricien, 

schoenmaker, bakker, handelaar) 

IV. 35-55 jaar, hooggeschoold (reisagent, directeur van lagere school, 

vastgoedmakelaar, laborant, bediende, assistent-architect) 

V. 60, … jaar, laaggeschoold (twee handelaars, verzekeraar, postbode, houthandelaar, 

boer) 

VI. 60, … jaar, hooggeschoold (opvoeder, drukker, twee leerkrachten, onderwijzer, 

hoofdlector in hogeschool) 
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1.3.4. De interviews 

Voor dit onderzoek heb ik gekozen voor een directe mondelinge enquête en niet voor een 

indirecte schriftelijke enquête. VAN BREE zegt het volgende over die werkwijze: “de 

gemakkelijkste methode om aan het nodige materiaal te komen, is het interview waarbij de 

onderzoeker de informant met een specifiek taalkundig doel zinnen of vormen laat produceren 

en/of beoordelen” (1985: 211). Die manier van werken houdt in dat de informant tijdens een 

interview een vragenlijst krijgt voorgeschoteld, dat alle verschijnselen en begrippen uit die 

enquête mondeling worden opgevraagd en dat de antwoorden van de informant nauwkeurig 

worden genoteerd. Deze directe methode om gegevens te verzamelen heeft een aantal 

voordelen, maar ook nadelen (VAN KEYMEULEN, 2008-2009: 10). Een groot voordeel is 

dat de onderzoeker kan bijsturen en verduidelijking kan geven als de informant iets niet goed 

begrijpt of als hij een vraag verkeerd interpreteert. De interviewer kan in het gesprek allerlei 

technieken aanwenden om de informant op het juiste spoor te zetten. Een voordeel is ook dat 

de onderzoeker de interviewsituatie direct kan observeren. Hij heeft dan rechtstreeks zicht op 

bijvoorbeeld de aarzelingen van de informant. Daarnaast is de directe manier van ondervragen 

ook handig, omdat de onderzoeker alles nauwkeurig kan noteren of registreren op band. Bij 

een schriftelijke enquête dient de informant in zijn eentje de vragenlijst te beantwoorden, 

zonder de stimulerende en corrigerende tussenkomst van een interviewer. Het gevaar daarbij 

is dat de informant nalaat dialectverschijnselen te vermelden die enkel nog tot zijn passieve 

kennis behoren en die hem bij het invullen van de vragenlijst niet te binnen schieten.   

Naast de voordelen van een directe mondelinge enquête, bestaan er ook enkele nadelen 

(VAN KEYMEULEN, 2008-2009: 10). Een bekend nadeel is de zogenaamde „onderzoekers-

paradox‟. De onderzoeker is erop uit om natuurlijke taal te horen te krijgen van de informant, 

maar door zijn komst ontstaat er vaak een onnatuurlijke situatie. Die situatie kan dan invloed 

hebben op de antwoorden die de informant geeft. Daarom is het van groot belang dat de 

onderzoeker tijdens het interview dialect spreekt. Op die manier tracht hij een zo natuurlijk 

mogelijke situatie te creëren en is de sfeer informeel. Een tweede nadeel is dat de informanten 

soms geneigd zijn om verlegenheidsantwoorden te geven. Ze zijn dan uit vriendelijkheid te 

gewillig en ze willen op alles een antwoord geven. Vaak is het zo dat ze de enquête zien als 

een test om na te gaan hoe goed ze nog dialect spreken.  

De vragenlijst (zie bijlage pag. 4) bestaat uit een aantal morfologische, syntactische, 

fonologische en lexicale verschijnselen en begrippen. Voor het opstellen van de vragenlijst 

heb ik me gebaseerd op Taal in stad en land: West-Vlaams van DEVOS en 

VANDEKERCKHOVE (2005) en op de Reeks Nederlandse dialectatlassen: Dialect-atlas 
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van Frans- en West-Vlaanderen (1946).  De enquête bestaat uit afbeeldingen en zinnen. De 

informanten moeten de afgebeelde realia benoemen en de zinnen trachten aan te vullen. De 

eerste techniek gebruikte ik voor het opvragen van de fonologische en de lexicale variabelen. 

Daarbij is de aanpak dus onomasiologisch, wat inhoudt dat er geen dialectwoorden werden 

voorgezegd, maar dat de informant moest benoemen wat op het plaatje stond afgebeeld. Wat 

de morfologie betreft, werd er geopteerd voor een combinatie van prenten en zinnen. 

Syntactische verschijnselen werden louter opgevraagd met zinnen die moesten worden 

aangevuld. 

Het interview begint met het stellen van enkele vragen over de achtergrond van de 

informant. Die inleidende vragen werden gesteld om de informant beter te leren kennen en 

een sfeer van vertrouwen te creëren. Na die algemene vragen begint dan de eigenlijke 

enquête. Het duurt gemiddeld vijftien à twintig minuten om de hele vragenlijst te doorlopen 

en de antwoorden van de informant te noteren. Oudere mensen deden altijd iets langer over de 

enquête dan jonge mensen en personen uit de middengroep. Verder heb ik ervaren dat 

syntactische verschijnselen het moeilijkst op te vragen zijn, er moet vaak nogal wat 

toelichting worden gegeven om de informant duidelijk te maken waar het precies om gaat. 

Dat is vooral het geval bij de oudere informanten. Een voorbeeld daarvan was een 

achtentachtigjarige man die ik heb geïnterviewd. Het duurde twee uur vooraleer de hele 

enquête was doorlopen. Achteraf bleek de afgelegde enquête onbruikbaar te zijn, omdat de 

man zeer veel vragen niet begreep en bijgevolg er ook geen antwoord op had gegeven.  

Voor dit onderzoek werd er gebruikt gemaakt van de hypothese van de „apparent time-

methode‟. Onderzoek in apparent time wordt ook onderzoek in schijnbare tijd genoemd. 

Volgens VAN BREE (1996: 206) wordt er bij dat soort onderzoek uitgegaan “van de door 

Labov geformuleerde hypothese dat de gemiddelde taalgebruiker zijn taal op zijn 20e jaar 

verworven heeft en daarna - drastische veranderingen in de levensomstandigheden, bijv. 

verhuizing naar een gebied met een heel andere taal, daargelaten - niet ingrijpend meer 

verandert”. “Een vergelijking van 20- met 60-jarigen betekent dan in feite dat we de taal van 

nu (= die van de 20-jarigen) vergelijken met die van 60 - 20 = 40 jaar geleden (= die van de 

60-jarigen)”, aldus VAN BREE (1996: 206). Volgens HOPPENBROUWERS (1990: 88) 

geldt bij onderzoek in schijnbare tijd “als belangrijke assumptie, dat met het afsluiten van de 

adolescentieperiode, ook de taalbeheersing voltooid is”. Toch kan er worden getwijfeld aan de 

juistheid van de apparent-time methode. Er moet met twee zaken worden rekening gehouden: 

“1. dat ook volwassenen nog (in beperkte mate) met een taalverandering mee-evolueren, 2. 

dat er leeftijdspecifieke taalgedragspatronen bestaan” (VAN BREE, 1996: 207). 
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1.4. Onderzoeksmethode 

1.4.1. Inleiding  

In dit hoofdstuk licht ik de methode van mijn onderzoek toe. Ik zal het eerst hebben over de 

Koekelaarse dialectnorm en hoe ik die heb vastgesteld. Daarna geef ik wat meer uitleg over 

de selectie van de items. Dan komt het dialectgebruik van de informant aan bod en ten slotte 

heb ik het over het verwerken van de gegevens.  

 

1.4.2. De Koekelaarse dialectnorm  

Alvorens aan mijn onderzoek te beginnen, moest ik eerst de Koekelaarse dialectnorm 

vaststellen of zoals VAN BREE het formuleert: “als we de dialectkennis van een informant 

willen bepalen, dan moeten we een norm hebben waaraan die kennis kan worden afgemeten” 

(1985: 212). Ik kon hiervoor niet ten rade gaan bij de oudste dialectsprekers van de gemeente, 

want uit heel wat dialectonderzoek is al gebleken dat vaak de oudere generatie van 

dialectsprekers de dialectnorm niet meer haalt. Daarom heb ik me voor de Koekelaarse 

dialectnorm gebaseerd op allerlei geschreven bronnen. Ik heb voornamelijk beroep gedaan op 

de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (1946) en Taal in stad en land: West-Vlaams van 

DEVOS en VANDEKERCKHOVE (2005). De RND werd in de periode tussen 1925 en 1982 

samengesteld en de basis van dat werk bestaat uit honderd tweeënveertig zinnen die iedere 

informant in zijn dialect moest vertalen. Voor Koekelare werden er twee informanten 

gebruikt
1
. Naast die twee werken werd ook de Spraakleer van het Westvlaamsch dialect van 

VERCOUILLIE (1885) geraadpleegd. Ook de Syntactische Atlas van de Nederlandse 

Dialecten werd als bron genomen, zowel Deel I (2005) als Deel II (2009). Daarnaast 

gebruikte ik ook de Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten, Deel I (2005) en de 

Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Van dat laatste werk raadpleegde ik Deel I 

(1998), Deel II. De Westgermaanse korte vocalen in open lettergreep (2000) en Deel III. De 

Westgermaanse lange vocalen en diftongen (2000). Voor het lexicon maakte ik gebruik van 

de volgende werken: het West-Vlaamsch Idioticon van DE BO (1873), het Algemeen 

Vlaamsch Idioticon van SCHUERMANS (1865-1970), het Woordenboek van de Vlaamse 

Dialecten. Deel III: Algemene Woordenschat. Aflevering 2: Land- en Waterfauna (1999) en 

de “lijst van West-Vlaamse woorden” in Taal in stad en land: West-Vlaams van DEVOS en 

VANDEKERCKHOVE (2005: 112-141). De Van Dale 2005 werd gebruikt om de AN-termen 

te bepalen.  

                                                           
1 Een leuk weetje is dat één van mijn informanten de zoon is van één van de RND-informanten voor Koekelare. 
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1.4.3. De selectie van de items  

Zoals eerder vermeld, is de selectie van de op te vragen items gebaseerd op DEVOS & 

VANDEKERCKHOVE (2005) en op de gegevens over het Kortemarkse dialect in de Dialect-

atlas van Frans- en West-Vlaanderen van de Reeks Nederlandse Dialectatlassen. 

Ik heb West-Vlaamse items gekozen die volgens DEVOS en VANDEKERCKHOVE 

aan verlies of verandering onderhevig zijn. Daarnaast heb ik een aantal verschijnselen 

geselecteerd uit de RND-enquête die me, mede in het licht van mijn eigen dialectkennis en 

intuïties, interessant leken omdat ze ten prooi zijn aan dialectverlies. 

 

1.4.4. Het dialectgebruik van de informant  

Tijdens het interview werd de informant gevraagd om zo spontaan mogelijk te antwoorden 

terwijl hij de zinnen aanvulde en de afbeeldingen benoemde. De informant moest praten zoals 

hij gewoonlijk deed in een informele situatie. Het was dus niet de bedoeling dat de informant 

eerst lange tijd nadacht en dan pas een antwoord gaf.  

Alle antwoorden van de informant werden nauwkeurig genoteerd. Bij alle items waren 

er minstens twee antwoorden mogelijk, nl. een autochtone dialectvorm en één of meer 

alternatieven die dichter bij de standaardtaal staan of eventueel recent uit een ander dialect 

zijn ontleend. Bij de vragen over de woordenschat kon dat alternatief ook een 

verlegenheidsopgave zijn. Om na te gaan welke vormen autochtoon dialectisch zijn en welke 

niet, heb ik me voornamelijk gebaseerd op Taal in stad en land: West-Vlaams van DEVOS en 

VANDEKERCKHOVE (2005) en het West-Vlaamsch Idioticon van DE BO (1873). Als de 

informant niet spontaan de traditionele dialectvorm gaf als antwoord, werd er bij de 

morfologische, syntactische en fonologische items niet gevraagd of hij die dialectvorm kende. 

Bij de lexicale items werd echter behalve naar de actieve ook naar de passieve kennis van de 

informant gepeild.  

Wanneer de informant een lexicale vraag beantwoordde met een voorziene 

dialectterm, werd aan dit antwoord het label „spontaan gebruik‟ toegekend‟. Als de informant 

deze verwachte dialectterm pas in tweede instantie opgaf, nadat hij eerst een ander woord had 

opgegeven en ik hem uitdrukkelijk had gevraagd of hij voor het betreffende begrip nog een 

andere benaming kende, kreeg zijn antwoord het label „actieve kennis‟ mee. Verder werd het 

label „passieve kennis‟ aan het antwoord toegekend als de informant het voorziene 

dialectwoord niet zelf wist te vinden maar wel bleek te kennen toen ik het hem voorzei, maar 

daarbij expliciet vermeldde dat hij het zelf niet gebruikt. Het laatste label dat kon worden 
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toegekend aan een antwoord is „woord onbekend‟. Dat label werd gegeven als de informant 

de dialectterm helemaal niet kende, zelfs niet nadat ik het woord had gesuggereerd.  

Naast een voorziene dialectterm, kon de informant nog antwoorden met een niet-

voorziene dialectterm, een gelegenheidsantwoord of een AN-term. Een niet-voorziene 

dialectterm is een woord dat ik niet had voorzien tijdens het onderzoek. 

Gelegenheidsantwoorden kunnen woorden zijn uit een ander dialect of dialectwoorden voor 

een ander begrip. Onder gelegenheidsantwoorden verstaan we ook de gevallen wanneer de 

informant geen antwoord gaf op de vraag, De AN-term is dan de standaardtalige benaming 

voor de opgevraagde realia. 

 

1.4.5. Het verwerken van de gegevens  

1.4.5.1. SPSS  

Voor het verwerken van de gegevens werd er gebruikt gemaakt van een statistisch 

programma, genaamd SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Het is een 

computerprogramma dat statistische analyses verricht. 

Met SPSS kan je een aantal berekeningen uitvoeren en allerlei tabellen en grafieken 

tekenen. Dit is een voorbeeld van een ééndimensionale tabel: 

Boek: boekstje - boeksje 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid -stje 1 2,8 2,8 2,8 

-sje 35 97,2 97,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

In de eerste kolom worden de mogelijke antwoorden weergegeven. Bij frequency worden de 

aantallen van de informanten vermeld en zijn ze ingedeeld naargelang het gegeven antwoord. 

Één informant gaf boekstje op als antwoord, terwijl de rest boeksje antwoordde. In de derde 

kolom zijn die aantallen omgezet in procenten. In de kolom valid percent worden de 

procenten weergegeven van de informanten die hebben geantwoord op de vraag en worden de 

procenten van de informanten die niet hebben geantwoord, weggelaten. Zoals je kan zien 

hebben alle informanten deze vraag beantwoord, want de kolom percent en valid percent 

hebben dezelfde gegevens. Onder cumulative percent worden alle procenten opgeteld en het 

resultaat is altijd honderd. 
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 Naast ééndimensionale tabellen, bestaan er ook nog meerdimensionale tabellen. Een 

voorbeeld van zo‟n tabel vind je hieronder: 

 
Leeftijd * Boek: boekstje - boeksje Crosstabulation 

Count     

  Boek: boekstje - boeksje 

  -stje -sje Total 

Leeftijd 18-30 1 11 12 

35-55 0 12 12 

60+ 0 12 12 

Total 1 35 36 

 

Bij zo‟n tabel worden er meerdere dimensies of variabelen met elkaar gecombineerd. Dat 

maakt het mogelijk dat de frequenties per sociale variabele kunnen worden berekend. Op die 

manier kan men nagaan of er significante verschillen bestaan tussen de verschillende 

leeftijdsgroepen en tussen hooggeschoolde en laaggeschoolde personen. In de bovenstaande 

tabel werd de sociale parameter sociale afkomst gelinkt aan een morfologisch verschijnsel. 

 

1.4.5.2. De Chi kwadraattest  

Er wordt voor dit onderzoek gebruik gemaakt van verklarende statistiek. Dat gebeurt wanneer 

een bepaald domein niet volledig geobserveerd kan worden. Er wordt geprobeerd om via een 

steekproef conclusies te trekken over de hele populatie of anders gezegd over de hele 

verzameling van individuen waaruit de steekproef is genomen (VAN KEYMEULEN, 2008-

2009: 16). Er bestaan een aantal tests die berekenen hoe groot de kans is dat een resultaat in 

een steekproef naar de hele populatie mag geëxtrapoleerd worden. Die tests heten 

significantietests en ze berekenen hoe groot de kans is dat het bekomen resultaat aan het 

toeval moet worden toegeschreven (de zogenaamde nulhypothese). 

De uitkomst van die tests wordt de p-waarde genoemd. Kom je bijvoorbeeld een p-

waarde uit die kleiner is dan 0,15 dan is er minder dan vijftien procent kans dat de 

nulhypothese klopt. In de praktijk wordt er vaak gewerkt met significantieniveaus. Dat zijn 

bepaalde conventionele drempelwaarden, bijvoorbeeld als een p-waarde kleiner is dan een 

bepaald significantieniveau, kan men spreken van een significant resultaat. In de sociale 

wetenschappen werkt men met de volgende niveaus: 

- 0,10 > p > 0,05 = tendens 

- 0,05 > p > 0,01 = significant resultaat 

- 0,01 > p = hoogst significant resultaat 
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Één van de bekendste significantietests is de Pearson Chi-Kwadraattest en het is die test die ik 

het vaakst heb gebruikt tijdens het verwerken van mijn gegevens. 

 

2. Morfologie  

In dit vierde hoofdstuk geef ik meer uitleg over de negen morfologische verschijnselen die ik 

heb onderzocht en licht ik per verschijnsel de bekomen resultaten toe. Mijn uitleg bestaat 

telkens uit twee delen: eerst beschrijf ik het onderzochte verschijnsel en daarna heb ik het 

over de resultaten van het onderzoek. 

 

2.1.Diminutiefvormen  

2.1.1. Het verschijnsel 

Ik heb drie verschillende diminutiefsuffixen onderzocht, nl. het stapelsuffix -eltje 

(bijvoorbeeld visseltje), de representant van Middelnederlands -ekijn zoals in huizekijn  

(huizeje in het Koekelaars) en die van Middelnederlands -skijn zoals in boekskijn (boekstje of 

boeksje in het Koekelaars). De autochtone representant van het Middelnederlandse suffix -

ekijn in Koekelare is -eje (mandeje, perreje, uzeje, manneje
2
, bolleje en karreje). Die vorm is 

typisch voor het Houtland (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 66), waar Koekelare 

toe behoort. Ik heb onderzocht of er als representanten van Middelnederlands -ekijn naast de 

autochtone diminutiefvorm nog andere achtervoegsels voorkomen in het dialect van 

Koekelare. Alternatieve vormen zijn verkleinwoorden op -etje (mandetje, perretje, uzetje, 

mannetje, bolletje en karretje). Die diminutiefvorm komt voor in noordelijker West-Vlaamse 

dialecten.  

Daarnaast heb ik nog onderzoek gedaan naar het stapelsuffix -eltje (visseltje en 

flasseltje). Die diminutiefvorm was ooit endogeen in Koekelare. Het achtervoegsel -eltje is 

nog gebruikelijk in de Westhoek, maar in het noordelijker West-Vlaams is het vrijwel 

verdwenen (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 62). Alternatieve vormen die konden 

                                                           
2 Als je de tabel (zie bijlage p. 98) van het verkleinwoord voor man bekijkt, dan zie je dat er vijftien antwoorden 

ontbreken. Dat komt omdat heel wat informanten i.p.v. manneje of mannetje, vintje zeiden. Dat woord heeft dus de vormen 

met man grotendeels vervangen. Daarom is het niet echt nuttig om een vergelijking te maken a.h.v. sociale parameters, want 

er zijn te weinig gegevens voorhanden. 
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opduiken in het onderzoek waren de noordelijke verkleinwoorden vistje en flastje of eventueel 

de AN-vormen visje en flasje. 

Ik heb ook het suffix -stje (boekstje, mestje en dagstje) onderzocht. Ik wou nagaan in 

hoeverre men nog die diminutiefvorm gebruikt. Het te verwachten alternatief was het 

achtervoegsel -sje (boeksje, mesje en dagsje). Die vorm staat dichter bij het Algemeen 

Nederlands. 

 

2.1.2. De resultaten 

Tweederde van de informanten gebruikt voor het woord paard nog de autochtone 

Koekelaarse verkleinvorm perreje. De overige informanten gebruiken de AN-vorm paardje 

(paertje). Die AN-vorm wordt bij alle leeftijdsgroepen waargenomen, hoewel het beduidend 

minder voorkomt bij de middengroep. Wat het opleidingsniveau betreft is er geen verschil 

waar te nemen tussen hooggeschoolde en laaggeschoolde personen. Beide groepen maken 

even veel gebruik van het autochtone suffix als van het AN-suffix. 

De situatie voor de verkleinvorm mandeje is zeer gelijklopend met die van perreje. 

Het merendeel van de informanten gebruikt de autochtone vorm -eje. De alternatieve vorm 

die voorkomt is mandje. Ook hier bestaan er geen grote verschillen tussen de leeftijdsgroepen 

en tussen hoogopgeleide en laagopgeleide informanten. 

Bijna alle informanten gebruiken de autochtone vorm uzeje. Twee informanten 

gebruiken de AN-vorm huisje en slecht een enkeling heeft het over een uzetje. Opnieuw 

bestaan er geen grote verschillen tussen de leeftijdsgroepen. De informant die de AN-vorm 

opgaf, behoort tot de jongste leeftijdsgroep. Bij de middengroep gebruikte iedereen het suffix  

-eje. Er is opnieuw geen sprake van een groot verschil tussen hooggeschoolde en 

laaggeschoolde personen.  

Als verkleinvorm voor bol gebruiken bijna alle informanten de autochtone vorm 

bolleje. Opnieuw bestaan er geen grote verschillen tussen de leeftijdsgroepen en tussen 

hooggeschoolde en laaggeschoolde informanten. 

Karreje wordt door het overgrote deel van de informanten opgegeven als 

verkleinvorm van kar. De alternatieve vorm die voorkomt is karretje. Er bestaan geen 

verschillen tussen de leeftijdsgroepen, maar wel een klein verschil tussen hooggeschoolde en 

laaggeschoolde personen en dat is een significant verschil. Een aantal laaggeschoolde 

informanten gebruikt naast de autochtone vorm –eje ook nog de noordelijker West-Vlaamse 

vorm -etje. Die vorm is dezelfde als de vorm in het AN. 
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Samenvattend kan worden gesteld dat perreje, mandeje en uzeje nog zeer frequent 

worden gebruikt in het Koekelaarse dialect. Hetzelfde geldt voor bolleje en karreje, hoewel er 

bij het laatste verkleinwoord al wat concurrentie is met de noordelijker West-Vlaamse variant 

karretje. 

Het stapelsuffix -eltje wordt niet meer gebruikt in het Koekelaarse dialect. Uit de 

tabellen blijkt dat het is vervangen door het AN-suffix -je of in een aantal gevallen door de 

noordelijker West-Vlaamse variant -tje. Bij het verkleinwoord voor vis gaven bijna alle 

informanten visje op als antwoord. Slechts een viertal personen zeiden vistje. Als je kijkt naar 

de leeftijdsgroepen is er stijgende trend waar te nemen: hoe ouder de groep, hoe meer de AN-

vorm wordt gebruikt. Wat de sociale afkomst betreft zijn er niet echt verschillen waar te 

nemen. De situatie voor het verkleinwoord van fles is ietsje anders. Daar komt ook de AN-

vorm flesje (flasje) het frequentst voor, maar ook de noordelijker West-Vlaamse variant flestje  

(flastje) werd als antwoord gegeven. Wat het opleidingsniveau betreft zijn het de 

hooggeschoolde informanten die meer gebruik maken van het AN-suffix dan de 

laaggeschoolde informanten. 

De situaties voor de verkleinvormen van boek, dag en mes zijn zeer gelijklopend. Bij 

alle drie wordt het suffix -sje, dat dichter bij het AN staat, bijna door alle informanten 

gebruikt. Slechts sporadisch komen verkleinwoorden op -stje voor. Er zijn geen opmerkelijke 

verschillen waar te nemen tussen de drie leeftijdsgroepen, noch tussen hooggeschoolde en 

laaggeschoolde informanten. 

 

2.2. Meervoudsvorming op -s  

2.2.1. Het verschijnsel 

Meervoudsvorming op -s is lexicaal diffuus. Dat houdt in dat “de keuze tussen -s en -en-

meervoud verschilt van woord tot woord en valt dus niet in regels te vatten, maar duidelijk is 

dat de vormen op -s talrijker worden naarmate men zich verder naar het westen begeeft” 

(DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 68). Ik heb het meervoud opgevraagd van enkele 

woorden die in heel West-Vlaanderen traditioneel een -s-meervoud hebben (zwijn, haan, uil, 

broek, dweil en bril) en enkele woorden waarvan die oude meervoudsvorm sinds lange tijd tot 

het westelijke deel van West-Vlaanderen beperkt is (hond, kat, wiel en steen).  

GOOSSENS (1987: 154) schetste de meervoudsvorming van het substantief steen in 

de Nederlandse dialecten en toonde de verspreiding ervan op een kaart (GOOSSEN, 1987: 



21 
 

14). Hij schreef over het gebied van het -s-meervoud het volgende: “het bevat buiten Frans-

Vlaanderen nog wat uitlopertjes in de Westvlaamse Westhoek. Een steens-eilandje tussen 

Brugge en Roeselare getuigt van de vroegere ruimere verspreiding van dit type in het 

Vlaams” (GOOSSENS, 1987: 159). 

 

Kaart 4: meervoudsvorming van het substantief steen in de Nederlandse dialecten 

 

2.2.2. De resultaten 

Het -s-meervoud zwiens komt nog zeer frequent voor in het Koekelaarse dialect. Alle 

informanten hebben die meervoudsvorm opgegeven. Volgens TAELDEMAN kom dat 

doordat het woord thuishoort in de agrarische sfeer, waar de standaardtaalinvloed zich nu 

eenmaal minder laat gelden (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 69). Je zou dan 

hetzelfde verwachten voor het woord haan, maar daar wordt de -s-meervoud sterk 

beconcurreerd door het -n-meervoud. De ene helft van de informant gebruikt haans en de 

andere helft haann. Het zijn vooral de middelste en de oudste leeftijdsgroepen die het -s-

meervoud nog gebruiken en dat is een hoogst significant resultaat. Tussen hooggeschoolden 

en laaggeschoolden zijn er bijna geen verschillen. Volgens DEVOS en 

VANDEKERCKHOVE (2005: 68) zijn de woorden broeks en steens terrein aan het verliezen 

van broekn en steenn. Als je kijkt naar de tabellen van die twee woorden zie je dat dit 

onderzoek dat ook bevestigt. Geen enkele informant gebruikt nog steens en het merendeel van 

de informanten kiest voor broekn. Hetzelfde geldt voor hond, kat en wiel. Alle informanten 

vermeldden enkel het meervoud op -n voor die woorden. Uuls en dweils worden wel nog 

frequent gebruikt door de informanten. Het -s-meervoud wordt vooral gebruikt door personen 

uit de middengroep en de oudste leeftijdsgroep, maar ook heel wat jongeren gebruiken het 
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nog. Voor dweils is er geen onderscheid tussen hooggeschoolden en laaggeschoolden, terwijl 

uuls meer in de mond wordt genomen door laaggeschoolden. Dat laatste is een significant 

resultaat. Brils komt ook nog vaak voor, maar al in mindere mate dan dweils en uuls. Het -s-

meervoud komt vooral voor bij de middelste leeftijdsgroep en de oudste groep en dat is een 

uiterst significant resultaat. Er is geen verschil tussen hooggeschoolde en laaggeschoolde 

informanten. 

 

2.3. Bezitsgenitief  

2.3.1. Het verschijnsel 

Er bestaan drie vormen van de bezitsgenitief in het West-Vlaams. De eerste vorm is de 

bezitsgenitief op -s of de zogenaamde Saksische genitief. Die vorm is volgens DEVOS en 

VANDEKERCKHOVE (2005: 59) “in het West-Vlaams net zoals in het AN bewaard bij 

eigennamen van personen en bij verwantschapsnamen met de waarde van een eigennaam, 

bijvoorbeeld Jans huis, vaders raad”. De tweede vorm van de bezitsgenitief wordt gevormd 

met het stapelachtervoegsel -se(n) (Jan-se(n) boek). Het is het “product van samentrekking 

van de oude genitief -s met het mannelijke bezittelijke voornaamwoord z’n” (DEVOS en 

VANDEKERCKHOVE, 2005: 60). De derde vorm is een bezitsaanduidende constructie die 

wordt gevormd door middel van een achtergeplaatst bezittelijk voornaamwoord (Jan ze(n) 

land). Volgens DEVOS en VANDEKERCKHOVE (2005: 60) ondervinden in heel West-

Vlaanderen “de oude bezitsgenitieven concurrentie van bezitsaanduidende constructies door 

middel van het achtergeplaatste bezittelijke voornaamwoord”.  

 Ik vraag aan de hand van eigennamen (Lien en Jan) en gewone substantieven voor 

personen (zuster en meester) de bezitsgenitief op, omdat ik  wil nagaan welke vorm nog het 

meeste wordt gebruikt in Koekelare. 

 

2.3.2. De resultaten 

De drie vormen komen in het Koekelaarse dialect voor, maar niet in gelijke mate. De 

Saksische genitief komt het meeste voor. Het is de oudste vorm en die vorm bestaat ook in het 

AN. De bezitsaanduidende constructie met een bezittelijk voornaamwoord komt ook nog vaak 

voor, terwijl de vorm met het stapelachtervoegsel slechts sporadisch werd vermeld. 

 De Saksische genitief wordt voornamelijk gebruikt door personen tussen de 

vijfendertig en de vijfenvijftig jaar oud en door de zestigplussers. De jongere leeftijdsgroep 
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opteert meer voor de bezitsaanduidende constructie met achtergeplaatst bezittelijk 

voornaamwoord. De vorm met het stapelachtervoegsel kwam, als het al voorkwam, voor bij 

alle drie de leeftijdgroepen. Bij de constructie de fiets van mijn zus is er voor de parameter 

leeftijd sprake van een tendens, terwijl de constructie de vader van Jan een hoogt significant 

resultaat heeft. 

 Hooggeschoolde informanten gebruikten voornamelijk de Saksische genitief, terwijl 

laaggeschoolden de Saksische genitief en de bezitsaanduidende constructie met bezittelijke 

voornaamwoord ongeveer even veel gebruikten. Bij beide groepen kwam de vorm met het 

stapelachtervoegsel slecht luttele keren voor. Voor de constructie de klas van de meester is het 

bekomen resultaat, wat het opleidingsniveau betreft, significant. 

 

2.4. Werkwoordsvervoeging: zwakke werkwoorden in AN of oudere Nederlands  

2.4.1. Het verschijnsel 

“Een aantal werkwoorden die in het AN of het oudere Nederlands de zwakke vervoeging 

kennen, zijn in het West-Vlaams (soms) sterk of onregelmatig” (DEVOS en 

VANDEKERCKHOVE,  2005: 71). Ik ga aan de hand van enkele werkwoorden (duwen, 

draaien en geraken) na in welke mate die werkwoorden nog sterk of onregelmatig worden 

vervoegd. Ik doe dat door de hoofdtijden op te vragen. De te verwachten vormen zijn: duwen-

douw-gedouwen, draaien-droei-gedraaid en g(e)raken-g(e)rocht-gegrocht. Alternatieve 

vormen die kunnen genoemd worden, zijn de AN-vormen van die werkwoorden. 

 

2.4.2. De resultaten 

Alle onderzochte werkwoorden en werkwoordsvormen kennen verlies van sterke of 

onregelmatige vormen onder invloed van de standaardtaal. Ook TAELDEMAN (1979: 81) 

constateerde in de Vlaamse dialecten “een gestage rekonversie tot (soms partieel) regelmatige 

werkwoorden”. Hij heeft het over “een algemene tendens tot vereenvoudiging (via uitbreiding 

van het regelmatige paradigma)” (TAELDEMAN, 1979: 81). Uit de tabellen blijkt dat douw 

helemaal niet meer voorkomt en dat gedouwen slechts één maal werd geattesteerd. Droei 

werd slechts door twee informanten gebruikt. Zij behoren tot de jongste leeftijdsgroep en zijn 

laaggeschoold. De OVT-vorm g(e)rocht kwam sporadisch voor, terwijl het voltooid 

deelwoord gegrocht toch door een derde van de informanten werd gebruikt. Voor gegrocht 



24 
 

zijn er geen verschillen te zien tussen de verschillende leeftijdsgroepen, noch tussen 

hooggeschoolden en laaggeschoolden. 

  

 

2.5. Werkwoordsvervoeging: sterke werkwoorden in AN  

2.5.1. Het verschijnsel 

“Werkwoorden die in het AN sterk zijn, vertonen in het West-Vlaams meermaals een eigen 

klinkerwisseling” (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 72). Opnieuw ga ik aan de 

hand van enkele werkwoorden (gaan, slaan, kunnen en roepen) na in hoeverre dat nog klopt 

voor het Koekelaarse dialect. Ik vraag de hoofdtijden van die werkwoorden op. De te 

verwachten vormen zijn: gaan-ging/gong-gegaan, slaan-sloeg-geslegen, kunnen-kost-

gekun(d)/gekost en roepen-riep-geropen. Alternatieve vormen die als antwoord kunnen 

worden gegeven zijn AN-vormen. 

 

2.5.2. De resultaten 

Net als die in 4.4. kennen de hier belande werkwoorden en werkwoordsvormen verlies van 

dialectische vormen onder invloed van het AN. Het verlies is het grootst bij gong en gekost. 

Bijna alle informanten gaven voor die werkwoordsvormen de AN-variant. Terwijl bijna 

niemand het voltooid deelwoord gekost nog gebruikte, gaf het overgrote deel van de 

informanten wél kost op als OVT-vorm. Daar speelde de leeftijd noch de sociale afkomst een 

rol bij. Geslegen en geropen werden nog door tweederde van de informanten gebruikt. 

Geslegen werd vooral gebruikt door personen tussen de vijfendertig en de vijfenvijftig en 

door zestigplusses. Geropen kwam bij alle leeftijdsgroepen ongeveer even veel voor. Bij 

beide werkwoorden waren het hooggeschoolde personen die die twee van het AN afwijkende 

vormen het meeste gebruikten. 

 

2.6. Achtervoegsels ter vorming van zelfstandige naamwoorden  

2.6.1. Het verschijnsel 

Het achtervoegsel -ege komt in het West-Vlaams voor aan het einde van vrouwelijke 

persoonsnamen. Dat suffix komt ook voor in het Koekelaarse dialect en ik wil nagaan in 

welke mate het er nog gebruikelijk is. Daarom vraag ik in mijn enquête naar de vrouwelijke 

beroepsnaam voor de naaister (naaiege) , de strijkster (strijkege) en de kuisvrouw (kuischege). 
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Alternatieve vormen die kunnen voorkomen zijn de AN-benamingen voor die beroepen, nl. 

naaister en strijkster, en voor het derde het AN-equivalent schoonmaakster, het Belgisch-

Nederlandse poetsvrouw en het algemeen Vlaamse kuisvrouw. 

 

2.6.2. De resultaten 

Het achtervoegsel -ege kwam enkel nog voor in naaiege. Vier informanten gebruikten nog dat 

woord. Twee van de vier waren hooggeschoold en de andere twee waren laaggeschoold. De 

informanten waren afkomstig uit de drie leeftijdsgroepen. Strijkege en kuischege werden geen 

enkele keer vermeld. Men gaf telkens strijkster of het algemeen Vlaamse kuisvrouw op. Één 

informant had het over een kuisster. 

 De bekomen resultaten lijken te kloppen met wat DEVOS en VANDEKERCKHOVE 

(2005: 74) schrijven: “hoe het achtervoegsel in het tegenwoordige dialect ook klinkt, alle 

woorden waarin het is bewaard, klinken behoorlijk ouderwets, en worden verdrongen door 

varianten met meer courante achtervoegsels als -ster (naaister), …”. 

 

2.7. Achtervoegsels ter vorming van bijvoeglijke naamwoorden  

2.7.1. Het verschijnsel 

Volgens DEVOS en VANDEKERCKHOVE (2005: 76) is het achtervoegsel -elijk “in het 

West-Vlaams nog enigszins productief om uit werkwoordstammen bijvoeglijke naamwoorden 

te vormen met de betekenis „kunnende, moetende gedaan worden‟”. Ze voegen er echter aan 

toe dat het achtervoegsel vlug terrein verliest ten voordele van het jongere achtervoegsel -

baar, dat erg productief is in de standaardtaal en bij de jongere dialectsprekers de voorkeur 

geniet (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 76). Ik wil onderzoeken in welke mate het 

achtervoegsel -elijk nog wordt gebruikt door de dialectsprekers in Koekelare. Daarom vraag 

ik een aantal adjectieven op die in het AN een tegenhanger hebben op -baar: eetbaar, 

doenbaar, betaalbaar, riskeerbaar en begaanbaar. 

 

2.7.2. De resultaten 

Het achtervoegsel -elijk kwam bijna niet meer voor in de onderzochte bijvoeglijke 

naamwoorden. Betaallijk werd geen enkele keer vermeld. Etelijk en doenlijk werden 

uitzonderlijk gebruikt. Ze kwamen enkel voor bij de middelste en de oudste leeftijdsgroep. 

Begangkelijk werd slecht één keer vernoemd. De overige informanten spraken allemaal van 
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begaanbaar. Ook riskeerlijk kwam maar één keer voor. Een derde van de informanten gaf, 

naast riskeerbaar, te riskeren op als antwoord. Ze vonden het moeilijk om die bepaalde 

betekenis in één woord uit te drukken.  

 

2.8. Onbepaalde voornaamwoorden  

2.8.1. Het verschijnsel 

Er bestaat vormvariatie bij onbepaalde voornaamwoorden en bijwoorden in de Zuid-

Nederlandse dialecten (DE VOGELAER en VANDENBERGHE, 2006: 92). In wat volgt, 

behandel ik de lexicale variatie voor onbepaaldheid binnen het Koekelaarse dialect. Ik hanteer 

het onderscheid tussen de ontologische categorieën „persoon‟, „zaak‟ en „plaats‟ (DE 

VOGELAER en VANDENKERCKHOVE, 2006: 92).  

“Als tegenhangers van de standaardtalige onbepaalde voornaamwoorden iemand en 

iets gebruikt het West-Vlaams e(n)twien / e(n)twie en e(n)twat, e(n)twadde” (DEVOS en 

VANDEKERCKHOVE, 2005: 82). In het Koekelaars zegt men niet iemand, maar etwien. 

Volgens DE VOGELAER en VANDENBERGHE bestaat de vorm e(n)twie(n) etymologisch 

uit het prefix -et en het vragende voornaamwoord wie (2006: 93). Het Koekelaarse dialect 

kent voor een zaak niet het woord iets, maar het woord etwat (en varianten). Die vorm is 

verwant aan de vorm e(n)twie(n) en bestaat uit ent- en het vragend voornaamwoord wat (DE 

VOGELAER en VANDENBERGHE, 2006: 97). Het onbepaalde bijwoord van plaats is in het 

Koekelaars etwaars (en varianten), vaak gerealiseerd als entwaarsten en niet de AN-term 

ergens. Ook het Koekelaars onbepaald voornaamwoord volgt de vorm van e(n)t- 

gecombineerd met het vraagwoord waar (DE VOGELAER en VANDENBERGHE, 2006: 

100).  

 

2.8.2. De resultaten 

Etwien werd door bijna alle informanten gebruikt. Één informant gaf de standaardtalige vorm 

iemand op en een andere informant was het antwoord schuldig.  

 Als onbepaald voornaamwoord voor zaken werd in het Koekelaars door geen enkele 

informant het AN-woord iets gebruikt. De informanten gebruikten hoofdzakelijk etwa en 

etwuk en varianten van die woorden. E(n)twuk is volgens DE VOGELAER en 

VANDENBERGHE tamelijk recent ontstaan naar analogie met e(n)twat en het is gebaseerd 

op de combinatie van e(n)t- met het vragend voornaamwoord wuk (2006: 97). De sociale 
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variabele leeftijd speelt hier een rol, aangezien het resultaat significant is. Het zijn 

voornamelijk informanten uit de leeftijdsgroep 18-30 die etwuk gebruikten, terwijl personen 

uit de oudste leeftijdsgroep vooral etwa opgaven. Het opleidingsniveau speelt hier geen rol. 

 Geen enkele informant gebruikte het onbepaalde voornaamwoord ergens. Alle 

informanten, uitgezonderd twee die geen antwoord gaven, hadden het over etwaar (uitspraak 

etwo) of etwaarsen (uitspraak etwoschen). De eerste variant werd door bijna tweederde van de 

informanten opgegeven, in de oudste leeftijdsgroep was het ook de enige variant. De overige 

leeftijdsgroepen gebruikten beide voornaamwoorden in ongeveer gelijke mate. De leeftijd 

speelt hier dus zeker een rol, want uit de tabellen blijkt dat we hier te maken hebben met een 

uiterst significant resultaat. Het opleidingsniveau speelt daarentegen geen rol bij de keuze 

voor de ene of andere vorm.  

 Er kan worden geconcludeerd dat de onbepaalde voornaamwoorden en bijwoorden 

voornamelijk in hun dialectvorm worden gebruikt. Er is zelfs sprake van dialectvitaliteit, 

aangezien de ontwikkeling van de vorm etwuk van de standaardtaal weg gebeurt.  

 

2.9. Betrekkelijk voornaamwoord  

2.9.1. Het verschijnsel 

Het West-Vlaams heeft twee betrekkelijke voornaamwoorden ter beschikking: die en dat. Die 

voornaamwoorden zijn dezelfde als in het AN, maar “de keuze tussen die twee wordt in het 

West-Vlaams niet zoals in het AN bepaald door het grammaticale geslacht van het woord 

waarnaar ze verwijzen, maar door de grammaticale functie van het voornaamwoord in de 

bijzin: voor het onderwerp gebruikt men die en voor het voorwerp dat” (DEVOS en 

VANDEKERCKHOVE, 2005: 83). Voorbeelden zijn: die jongen die hier op de foto staat, is 

mijn broer, het huis die in brand stond, kon niet meer gered worden en de jongen dat je hebt 

gezien, is mijn broer. 

 

2.9.2. De resultaten 

Bijna alle informanten gebruikten voor het onderwerp het betrekkelijk voornaamwoord die in 

de zin die jongen die / dat hier op de foto staat, is mijn broer. Één informant vermeldde dat. 

Hij behoorde tot de jongste leeftijdsgroep en was laaggeschoold. Zowel de leeftijd als het 

opleidingsniveau speelden geen enkele rol. 
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 Voor het voorwerp, dat werd nagegaan aan de hand van de zin de jongen die / dat je 

hebt gezien, is mijn broer, was de situatie gelijkaardig. Bijna alle informanten gebruikten het 

verwachte dat. Toch waren er vijf personen die het betrekkelijk voornaamwoord die opgaven. 

Die vijf informanten waren laaggeschoold. Vier van hen behoorden tot de oudste 

leeftijdsgroep en één tot de jongste groep. Noch de leeftijd noch het opleidingsniveau 

speelden hier een rol. 

 Het West-Vlaamse systeem van de betrekkelijke voornaamwoorden is nog bijzonder 

vitaal in het Koekelaarse dialect.  

 

 

3. Syntaxis  

Zes syntactische verschijnselen komen aan bod in dit vijfde hoofdstuk. Ik ga op dezelfde 

manier te werk als bij het vorige hoofdstuk. Ik geef eerst een beschrijving van het verschijnsel 

in kwestie en daarna bespreek ik de resultaten. 

 

3.1. Passief zijn  

3.1.1. Het verschijnsel 

Het West-Vlaams kent zijn als passief hulpwerkwoord. Dat komt overeen met het Frans, waar 

être wordt gebruikt in passieve zinnen, en met het Engels, dat to be kent (DEVOS en 

VANDEKERCKHOVE, 2005: 90). In het AN komt worden voor als passief hulpwerkwoord. 

Volgens DEVOS en VANDEKERCKHOVE houdt het passieve hulpwerkwoord zijn goed 

stand in verbindingen met hulpwerkwoorden als mogen, moeten, kunnen, gaan, enz., maar in 

andere verbindingen wordt worden vaker gebruikt (2005: 90). Het verschijnsel werd 

onderzocht aan de hand van de volgende drie zinnen: mijn kleren moeten gewassen zijn / 

worden, de man is / wordt geholpen van zijn zuster en in West-Vlaanderen is / wordt er nog 

veel meer dialect gesproken dan in Oost-Vlaanderen en Brabant. 

 

3.1.2. De resultaten 

Bij de zin mijn kleren moeten gewassen zijn / worden gebruikte tweederde van de informanten 

worden als passief hulpwerkwoord. Dat strookt niet met de stelling van DEVOS en 

VANDEKERCKHOVE. Het passieve hulpwerkwoord komt voor in een verbinding met het 

hulpwerkwoord moeten. De verwachting was dat zijn vaker zou worden gebruikt dan worden. 
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Er zijn geen verschillen tussen de drie leeftijdsgroepen waar te nemen. De groepen zijn zowel 

in hun gebruik van zijn als van worden aan elkaar gewaagd. De sociale parameter 

opleidingsniveau speelt hier wel een rol: laaggeschoolde informanten gebruiken meer zijn, 

terwijl hooggeschoolde informanten meer kiezen voor worden.  

 Eenentwintig van de zesendertig informanten koos in de zin de man is / wordt 

geholpen van zijn zuster voor zijn als passief hulpwerkwoord. De oudste leeftijdscategorie 

gebruikte het meeste zijn, terwijl de overige twee categorieën ongeveer evenveel zijn als 

worden gebruikten. Er bestaan geen verschillen tussen de hoogopgeleide informanten en de 

laagopgeleide informanten. Beide groepen gebruikten zijn het meeste.  

 In tegenstelling tot de vorige zin opteerden de informanten voor het passieve 

hulpwerkwoord worden in de zin in West-Vlaanderen is / wordt er nog veel meer dialect 

gesproken dan in Oost-Vlaanderen en Brabant. Opnieuw is het de oudste leeftijdsgroep die 

zijn het meeste gebruikte. De leeftijdscategorie 18-30 en de middengroep gebruikten 

voornamelijk worden. Toch is hier enkel sprake van een tendens. Ook hier bestaan er geen 

verschillen tussen hooggeschoolde en laaggeschoolde informanten.  

 Uit de resultaten blijkt dat zijn terrein aan het verliezen is ten opzichte van worden. Er 

is al een aanzienlijke invloed van de standaardtaal in het Koekelaarse dialect op dat vlak.  

 

3.2. Koppelwerkwoord komen  

3.2.1. Het verschijnsel 

Volgens DEVOS en VANDEKERCKHOVE wordt in West-Vlaanderen het 

koppelwerkwoord komen gebruikt als tegenhanger van het standaardtalige worden, maar 

komen is aan de kust vrijwel verdwenen en vervangen door worden (2005: 90). Het 

verschijnsel werd opgevraagd aan de hand van een viertal zinnen: ziek komen / worden, bleek 

komen / worden, burgemeester komen / worden en leraar komen / worden.  

 

3.2.2. De resultaten  

In de constructie ziek komen / worden werd komen slechts door vier informanten gebruikt. Het 

overgrote deel van de ondervraagde personen gebruikte het standaardtalige worden. 

Opvallend is dat er twaalf informanten waren die het werkwoord zijn als antwoord gaven. Die 

antwoorden waren fout, want zijn kan geen mutatief aspect uitdrukken. De vier informanten 

die komen gebruikten, behoren tot de oudste leeftijdscategorieën en drie van de vier zijn 
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laaggeschoold. Het werkwoord worden werd door alle leeftijdsgroepen in gelijke mate 

gebruikt en door even veel hoog- als laaggeschoolden.  

Het koppelwerkwoord komen werd in de constructie bleek komen / worden door twee 

informanten gebruikt. Tweeëntwintig personen kozen voor worden. Opnieuw waren er twaalf 

ondervraagde personen die opteerden voor zijn. Die antwoorden waren fout. De twee 

informanten die komen als koppelwerkwoord gebruikten, behoorden tot de jongste 

leeftijdscategorie en tot de middengroep. Één ervan is hooggeschoold en één laaggeschoold. 

Voor worden zijn er geen verschillen waar te nemen tussen de leeftijdsgroepen en tussen 

hooggeschoolde en laaggeschoolde informanten. 

 Voor de zin burgemeester komen / worden was het vooral opnieuw het 

koppelwerkwoord worden dat door het merendeel van de informanten werd gebruikt. Slechts 

twee personen hadden komen vermeld. De informanten die kozen voor komen zijn beide 

laaggeschoold en behoren tot de twee jongste leeftijdscategorieën. Opvallend is dat er meer 

hooggeschoolde informanten kozen voor worden dan laaggeschoolde informanten.  

 Worden werd liefst zevenentwintig keer gegeven als antwoord in de constructie leraar 

komen / worden. Komen kwam tweemaal voor. Opnieuw waren die informanten zowel hoog- 

als laaggeschoold en behoorden ze tot de twee jongste leeftijdsgroepen. Voor worden bestaan 

er geen verschillen tussen de drie leeftijdscategorieën, noch tussen hooggeschoolde en 

laaggeschoolde informanten. 

 Het koppelwerkwoord komen is in het Koekelaarse dialect overduidelijk op de 

terugweg. Het standaardtalige worden staat er zeer sterk. 

 

3.3. Ontkenningswoorden  

3.3.1. Het verschijnsel  

“Op een vraag of een mededeling met het beperkende woordje maar wordt in het traditionele 

West-Vlaams bevestigend gerepliceerd met het partikel nee(n)” (DEVOS EN 

VANDEKERCKHOVE, 2005: 95). Een voorbeeld daarvan is de vraag: staat er maar één bak 

bier meer in de kelder? Daarop antwoordt iemand bevestigend: neen’t. Die persoon bedoelt 

daarmee dat er inderdaad nog één bak bier in de kelder staat. Volgens DEVOS en 

VANDEKERCKHOVE hanteren jonge dialectsprekers dit systeem niet meer en dat kan soms 

leiden tot communicatiestoornissen tussen verschillende generaties, bijvoorbeeld tussen een 
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grootvader en zijn kleinkind (2005: 95). Het verschijnsel werd onderzocht aan de hand van de 

volgende zinnen: staat er maar één bak bier meer in de kelder? en heb je maar één kat meer? 

3.3.2. De resultaten  

Ongeveer een derde van de informanten opteerde voor nee(n) bij de vraag staat er maar één 

bak bier meer in de kelder? Die informanten behoorden tot de leeftijdsgroepen 35-55 en 60-

plus. De overige informanten gebruikten vooral ja en ze maakten voornamelijk deel uit van de 

twee jongste leeftijdscategorieën, hoewel er drie personen waren die tot de oudste 

leeftijdscategorie behoorden. Die resultaten zijn hoogst significant. Er is geen verschil waar te 

nemen wat het opleidingsniveau betreft.  

 Informanten antwoordden vooral ja op de vraag heb je maar één kat meer? Tien 

ondervraagde personen gebruikten nee(n). Opnieuw behoorden die personen tot de twee 

oudste leeftijdscategorieën, waarvan de categorie 60-plus goed vertegenwoordigd was. Het 

bekomen resultaat voor de sociale variabele leeftijd is significant. Er bestonden geen grote 

verschillen tussen hooggeschoolde en laaggeschoolde informanten. 

 Dit West-Vlaamse systeem is duidelijk op de terugweg door toedoen van de 

standaardtaal. Zoals verwacht hanteren jonge dialectsprekers het systeem niet meer.  

 

3.4. Geen vs. AN niet  

3.4.1. Het verschijnsel 

Volgens DEVOS en VANDEKERCKHOVE kan het partikel geen in het West-Vlaams als 

zinsontkenner worden gebruikt (2005: 96). Dat is onmogelijk in het AN, waar enkel het 

ontkenningspartikel niet mogelijk is. “Een Nederlandse zin als je moet dat niet met een mes 

doen maar met een schaar luidt in het West-Vlaams: je moet dat met geen mes doen, maar 

met een schaar (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 96). Om dit verschijnsel te 

kunnen onderzoeken, werd er gevraagd aan de informanten om de volgende zinnetjes te 

vertalen in hun dialect: je moet dat niet met een schaar doen, maar met een mes en kun je niet 

een beetje luider spreken?  

 

3.4.2. De resultaten  

Bij de eerste zin je moet dat niet met een schaar doen gebruikten slechts drie informanten 

geen. Die informanten behoren tot de middelste en de oudste leeftijdsgroep en ze zijn alle drie 

laaggeschoold. De overige informanten, die het ontkenningspartikel niet gebruikten, zijn 
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ongeveer gelijk verdeeld over de drie leeftijdscategorieën. Van die informanten zijn het de 

hooggeschoolde personen die het meeste niet als antwoord gaven en statistisch gezien is dat 

een tendens. 

Tien informanten gebruikten geen in de zin kun je niet een beetje luider spreken? Die 

informanten behoren opnieuw tot de oudste leeftijdscategorieën. Acht van die tien zijn 

zestigplussers. Het overgrote deel van die tien personen is laaggeschoold. Er waren vier 

informanten die niet correct antwoordden. Ze zeiden telkens een zin zonder een 

zinsontkenner. De overige informanten gebruikten het standaardtalige ontkenningspartikel 

niet. Opnieuw waren het de hooggeschoolde informanten die het meeste niet in de mond 

namen en dat is een significant resultaat. Wat de parameter leeftijd betreft, valt op dat de 

oudste leeftijdscategorie het minste niet gebruikt en dat is een hoogst significant resultaat.  

De West-Vlaamse zinsontkenner geen wordt niet vaak meer gebruikt en wanneer hij 

nog wordt gebruikt, is het dan vooral door oudere personen die laaggeschoold zijn. Geen is 

zeer sterk terrein aan het verliezen in het Koekelaars door invloed van de standaardtaal. 

 

3.5. Bindwoordvervoeging  

3.5.1. Het verschijnsel  

Volgens DEVOS en VANDEKERCKHOVE krijgt da(t), als voegwoord en als betrekkelijk 

voornaamwoord, in de West-Vlaamse bijzijn veelal een soort vervoegingsuitgang zoals die 

ook aan werkwoorden wordt gehecht, bijvoorbeeld mijn ouders weten da-n ‘k naar Italië op 

vakantie gaan (2005: 98). Met gaan ik en gaan ze correspondeert dan respectievelijk da-n ‘k 

en da-n ze. Het systeem is niet in alle West-Vlaamse dialecten even intact gebleven, aldus 

DEVOS en VANDEKERCKHOVE (2005: 98). “Vooral in het centrum van de provincie is 

het aan het afslijten en daarbij zijn het de -n-achtervoegsels die als eerste sneuvelen” (DEVOS 

en VANDEKERCKHOVE, 2005: 98). “In de perifere dialecten daarentegen houdt de 

vervoeging voorlopig nog vrij goed stand, maar ook daar, zijn al -n- loze vormen te horen, 

zoals da’k i.p.v. da-n ‘k in de eerste persoon enkelvoud en da se i.p.v. ouder dan ze in de 

derde persoon meervoud” (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 98). Het verschijnsel 

werd opgevraagd in de eerste persoon enkelvoud en de derde persoon meervoud en dat aan de 

hand van de volgende zinnen: mijn ouders weten da-n ‘k / da’k naar Italië gaan en mijn 

ouders weten da-n ze / da se naar Italië gaan (zie p.9 in de bijlagen). 
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3.5.2. De resultaten  

Voor de eerste persoon enkelvoud dat ik was er bijna helemaal geen sprake van 

bindwoordvervoeging. Slechts twee informanten gebruikten da-n ‘k. Ze maken deel uit van de 

middelste en de oudste leeftijdsgroep en hebben elk een verschillend opleidingsniveau. De 

overige informanten zeiden da’k. Er zijn geen opmerkelijke verschillen waar te nemen tussen 

de leeftijdscategorieën en het opleidingsniveau speel bij de eerste zin geen rol.  

 Bij de derde persoon meervoud dat ze was er een derde van de informanten dat da-n ze 

gebruikte. Die informanten zijn redelijk gelijk verdeeld over de drie leeftijdsgroepen. Er 

waren wel meer laaggeschoolde dan hooggeschoolde personen die die vorm hanteerden. De 

andere informanten gebruikten da se. Van die informanten waren het vooral de 

hooggeschoolde personen die het vaakst die vorm in de mond namen.  

 Bindwoordvervoeging komt niet zo vaak meer voor in het Koekelaarse dialect. 

Hoewel het verschijnsel in de derde persoon meervoud nog door een derde van de 

informanten werd gebruikt, is het sterk op de terugweg.   

 

3.6. Hulpwerkwoord doen 

3.6.1. Het verschijnsel 

In het West-Vlaams wordt het werkwoord doen gebruikt als vervangend hulpwerkwoord in 

korte replieken. In die replieken wordt iemands bewering tegengesproken of iemand drukt er 

zijn verwondering over uit (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 91). Dialectsprekers 

kunnen met het hulpwerkwoord doen ontkennend antwoorden op een bevestigende repliek, 

bijvoorbeeld A: je hebt die deur gesloten, B: ‘k en doe(n)! of een ontkennende mededeling 

tegenspreken met een bevestigende repliek, bijvoorbeeld A: Frieda (en) komt niet vandaag, 

B: ze doet!/Ja ze doet! (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 91). “Vragende replieken 

hebben de bevestigende of de ontkennende vorm van de bewering waarover verwondering 

wordt uitgedrukt, bijvoorbeeld A zegt: ik ben gisteren in de gracht gereden, waarop B 

verwonderd antwoordt: doe je?” (DEVOS en VANDEKERCHOVE, 2005: 91). Volgens 

DEVOS en VANDEKERCKHOVE is het doe-systeem in West-Vlaanderen in afbraak (2005: 

91). “Er worden verschillende constructietypes door elkaar gehaald en bij jongeren is het 

systeem vaak al zo ver verschrompeld dat enkel nog de verbinding toet, toetoet overblijft” 

(DEVOS en VANDEKERCHOVE, 2005: 91).  
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Het verschijnsel werd opgevraagd bij één grammaticale persoon, namelijk de derde 

persoon enkelvoud vrouwelijk. Tijdens het afnemen van de enquête, vroeg ik aan de 

informanten om te reageren op een drietal uitingen (zie pag. 10 in de bijlage). 

 

3.6.2. De resultaten  

Wanneer informanten een ontkennende mededeling tegenspreken met een bevestigende 

repliek dan kiezen ze zelden voor een constructie met het hulpwerkwoord doen. Slechts één 

informant gaf ja ze doet als antwoord en hij behoorde tot de leeftijdscategorie 35-55 en was 

hooggeschoold. 

 Toen de informanten verwonderd moesten reageren op de mededeling dat An in de 

gracht was gereden, koos niemand voor een constructie met doen.  

 Opnieuw gebruikte slechts één informant het werkwoord doen om ontkennend te 

antwoorden op een bevestigende repliek. Die persoon behoorde tot de middelste 

leeftijdsgroep en was hooggeschoold. 

 Het doe-systeem in het Koekelaarse dialect is zo goed als verdwenen. Slechts twee 

informanten gebruiken het nog gedeeltelijk. Vier informanten hebben toet en toetoet vermeld. 

Ze maken deel uit van de leeftijdsgroep 35-55 en drie van de vier zijn hooggeschoold. Dat 

komt niet overeen met wat DEVOS en VANDEKERCKHOVE constateren. Volgens hen 

komen die vormen voor bij jongeren (2005: 91), maar uit dit onderzoek blijkt dat het systeem 

ook al tamelijk verschrompeld is bij de middelste leeftijdsgroep. Toet en toetoet werden zelfs 

niet vermeld bij de jongste leeftijdscategorie.  

  

4. Fonologie 

Twaalf fonologische verschijnselen komen aan bod in dit hoofdstuk. Ik zal ze één per één 

beschrijven en hun resultaten uit de doeken doen. 

 

4.1. De scherplange oo 

4.1.1. Het verschijnsel 

“De Nederlandse lange oo wordt in het West-Vlaams vertegenwoordigd door twee 

verschillende klanken: een lange monoftong, de zogenaamde zachtlange oo zoals in boog, 

open en school, en een tweeklank, ook scherplange oo genoemd, zoals in grooët „groot‟, 

booëne „boon‟ en booër „boor‟” (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 30). Volgens 
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DEVOS en VANDEKERCKHOVE is het onderscheid tussen die twee oo‟s bewaard gebleven 

in het zuidoosten, terwijl er zich in het westen en in het noorden een herverdeling heeft 

voorgedaan (2005: 30). Een gevolg van die herverdeling is dat de keuze tussen een eenklank 

en tweeklank ging afhangen van de medeklinker die volgt: voor t/d/s/z en n wordt de oo als 

een tweeklank uitgesproken, dus scherplang, en in de andere gevallen is de oo zachtlang 

(DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 30). Volgens de RND staat Koekelare voor dit 

verschijnsel op Kustwestvlaams standpunt: de uitspraak van de oo hangt af van de volgende 

medeklinker. De scherplange oo voor niet-coronalen (boom, lopen) wordt er uitgesproken 

zoals de zachtlange oo van school en goot, nl. als een lange eenklank, zoals in het AN. In het 

continentale West-Vlaams wordt de scherplange oo als een tweeklank uitgesproken, ongeacht 

de volgende klinker.  

Koekelare ligt op de grenslijn tussen het Kustwestvlaams en het continentale West-

Vlaams. Daarom werd de uitspraak van de scherplange oo in twee posities opgevraagd: de 

begrippen brood en rood voor een alveolair en de begrippen school, boom en lopen voor een 

niet-alveolair.  

 

4.1.2. De resultaten  

Bijna alle informanten spraken brood uit als brooëd. Slechts twee personen gebruikten een 

lange monoftong. Die informanten waren zestigplussers en hadden een verschillend 

opleidingsniveau. Bij het begrip rood waren er drie personen die het niet uitspraken als rooëd. 

Ze behoorden opnieuw tot de oudste leeftijdscategorie en twee van hen waren hooggeschoold. 

Bij het woord rood werd er voor de parameter leeftijd een significant resultaat behaald. 

 Zowel voor lopen als voor school gebruikten alle ondervraagde personen een lange 

monoftong om de woorden uit te spreken. Bij boom was er één informant die het woord 

uitsprak als booëm. Die man was hooggeschoold en behoorde tot de leeftijdscategorie 35-55. 

 Hoewel er enkele informanten waren die het continentale systeem hanteerden, heeft dit 

onderzoek nogmaals bevestigd dat het Koekelaarse dialect voor dit verschijnsel op 

Kustwestvlaams standpunt staat.  
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4.2. Ontronding van korte u tot i 

4.2.1. Het verschijnsel  

Volgens DEVOS en VANDEKERCKHOVE krijgt een aantal woorden dat in het AN een 

korte u heeft, een i in het West-Vlaams, bijvoorbeeld stik „stuk‟, pit „put‟ en dinne „dun‟ 

(2005: 38). Die vormen zijn ook terug te vinden in het Engels, namelijk pit en thin (DEVOS 

en VANDEKERCKHOVE, 2005: 38). Dat verschijnsel heet ontronding en betekent zoveel als 

„het met gespreide lippen realiseren van oorspronkelijk geronde klinkers‟. Het verschijnsel is 

lexicaal diffuus, m.a.w. de (geografische) verspreiding ervan verschilt van woord tot woord, 

wat leidt tot een terraslandschap: hoe meer naar het westen, hoe meer ontronde vormen 

(DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 38). Daarmee hangt nog eens samen dat 

hoogfrequente woorden hun ontronde klinker beter bewaren dan laagfrequente: stik is nog 

zeer wijd verbreid (tot voorbij de oostgrens van Oost-Vlaanderen), terwijl brigge enkel nog in 

Frans-Vlaanderen bekend is en dinne en pit een tussenpositie innemen (DEVOS en 

VANDEKERCKHOVE, 2005: 39). Om dit verschijnsel te onderzoeken, heb ik de volgende 

woorden opgevraagd: rug, put en dun. 

4.2.2. De resultaten  

Bijna alle informanten hadden rik als antwoord gegeven. Drie personen gebruikten de geronde 

vorm rug. Ze behoorden tot de middelste en de oudste leeftijdscategorie en twee van de drie 

waren hooggeschoold.  

De situatie was gelijkaardig voor put. Slechts twee informanten vermeldden put i.p.v. 

pit. Ze waren zestigplussers en hadden elk een verschillend opleidingsniveau.  

De zaken lagen anders voor dun. Negen informanten antwoordden niet met het 

verwachte begrip, zelfs niet na enige aansporing. Van de overige zevenentwintig 

ondervraagde personen, waren er twaalf die dinne zeiden en vijftien die dun(ne) zeiden. De 

informanten die kozen voor de ontronde vorm kwamen voornamelijk uit de twee oudste 

leeftijdsgroepen en dat is een uiterst significant resultaat. Hun opleidingsniveau speelde geen 

rol. Het merendeel van de informanten dat de geronde vorm hanteerde, was afkomstig uit de 

leeftijdcategorie 18-30. Opnieuw bestond er geen verschil tussen hooggeschoolde en 

laaggeschoolde informanten. 

Het verschijnsel staat nog zeer sterk in zijn schoenen bij (tamelijk) hoogfrequente 

woorden, zoals rik en pit. Hoewel dinne volgens DEVOS en VANDEKERCKHOVE een 
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tussenpositie inneemt (2005: 39), blijkt toch uit dit onderzoek dat het begrip kan bestempeld 

worden als laagfrequent.  

 

4.3. Spontane palatalisatie van o tot u 

4.3.1. Het verschijnsel  

Volgens DEVOS en VANDEKERCKHOVE krijgen heel wat woorden die in het AN een 

korte o hebben, een kort u in het West-Vlaams: zunne „zon‟, bus „bos‟, mussel „mossel‟, e.d. 

(2005: 39). Dat verschijnsel heet spontane palatalisatie. “Palatalisatie duidt erop dat de 

articulatie van een klank meer naar voren in de mondholte verschuift: van het zachte 

gehemelte of „velum‟ naar het harde gehemelte of „palatum‟” (DEVOS en 

VANDEKERCKHOVE, 2005: 39). Op die manier kan een achterklinker o veranderen in een 

voorklinker u. Dat klankverschijnsel wordt spontaan genoemd, omdat er geen aanwijsbare 

fonetisch oorzaak is voor de verschuiving, aldus DEVOS en VANDEKERCKHOVE (2005: 

40). Net als de ontronding van korte u tot i is ook dit verschijnsel lexicaal diffuus en heeft het 

een terraslandschap als geografisch patroon (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 40). 

Het verschijnsel werd onderzocht aan de hand van drie woorden: bos, mossel en ton. 

4.3.2. De resultaten  

Bijna alle informanten gebruikten bus, op vier na. Van die vier personen behoorden er twee 

tot de leeftijdscategorie 18-30 en twee tot de groep van zestigplussers. Twee mannen waren 

hooggeschoold en de andere twee laaggeschoold. 

 Ook voor het begrip ton, antwoordden bijna alle informanten met tunne. Enkel één 

informant zei ton(ne). Die man was hooggeschoold en maakte deel uit van de jongste 

leeftijdscategorie.  

Alle informanten antwoordden spontaan met mussel. 

Spontane palatalisatie van o tot u blijkt nog bijzonder vitaal te zijn in het Koekelaarse 

dialect. Het wordt door iedereen gebruikt, ongeacht de leeftijd en het opleidingsniveau. 
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4.4. Spontane palatalisatie van oo tot eu 

4.4.1. Het verschijnsel  

Naast spontane palatalisatie van korte klinkers in het West-Vlaams, bestaat er ook spontane 

palatalisatie van lange klinkers, namelijk van oo tot eu. Woorden als zoon, vogel, wonen en 

noot worden in het West-Vlaams zeun(e), veugel, weunen en neute (DEVOS en 

VANDEKERCKHOVE, 2005: 40). Opnieuw is het verschijnsel lexicaal diffuus en zorgt het 

voor een geografisch terraslandschap. Ik heb dit klankverschijnsel onderzocht door de 

volgende woorden op te vragen: vogel, noot en zool.  

4.4.2. De resultaten  

Alle informanten zeiden tegen een vogel veugel en tegen een noot neute. Dat is niet het geval 

voor het begrip zool. Twee informanten gebruikten zool i.p.v. zeule. Ze behoorden tot de 

jongste en tot de oudste leeftijdscategorie en hadden een verschillend opleidingsniveau.  

 Net als de spontane palatalisatie van o tot u, is de spontane palatalisatie van oo tot eu 

bijzonder vitaal in het Koekelaarse dialect. Alle mannen gebruikten het, ongeacht hun leeftijd 

en scholingsgraad. 

 

4.5. Behoud van eind-e in substantieven na doffe lettergreep 

4.5.1. Het verschijnsel  

Volgens DEVOS en VANDEKERCKHOVE is in woorden, waar de doffe -e volgt op een 

beklemtoonde lettergreep, de uitgang -e gebruikelijk in het hele West-Vlaamse gebied, 

bijvoorbeeld deure, vaze, katte, e.d. (2005: 48). De situatie ligt anders als aan de uitgang een 

onbeklemtoonde lettergreep -el of -er voorafgaat, bijvoorbeeld taaf(e)le, leep(e)le, moed(e)re, 

e.d. (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 48). Die vormen zijn niet algemeen West-

Vlaams en waar ze voorkomen, blijft ook altijd de variant zonder -e mogelijk, aldus DEVOS 

en VANDEKERCKHOVE (2005: 48). “De e-loze vormen zijn zich snel aan het 

veralgemenen, wat maakt dat die mét -e in toenemende mate ouderwets of zelfs plat worden 

aangevoeld; jonge dialectsprekers hebben ze al helemaal laten vallen” (DEVOS en 

VANDEKERCKHOVE, 2005: 48). Het verschijnsel werd nagegaan door de volgende 

woorden op te vragen: moeder, vader, gieter en lepel. 
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4.5.2. De resultaten  

Tweederde van de informanten zei vaad(e)re. Het grootste deel van die informanten is 

afkomstig uit de middelste en de oudste leeftijdscategorie. Het waren vooral de 

laaggeschoolde personen die het meest de vorm met -e gebruikten. De overige ondervraagde 

personen die de e-loze vorm vader hanteerden, behoorden voornamelijk tot de jongste 

leeftijdscategorie en ze waren hoofdzakelijk hooggeschoold.  

 Hetzelfde geldt voor moeder. Tweederde van de informanten had het over moed(e)re. 

Opnieuw behoorden ze tot de middelste en de oudste leeftijdsgroepen en het waren vooral de 

laaggeschoolde informanten die moed(e)re het vaakst gebruikten. De ondervraagde personen 

die moeder zeiden, kwamen voornamelijk uit de leeftijdscategorie 18-30 en het merendeel 

was hooggeschoold. Hetzelfde kan gezegd worden voor gieter.  

 Net geen tweederde van de informanten gebruikte leep(e)le. Het merendeel van die 

personen was afkomstig uit de twee oudste leeftijdsgroepen en ze waren hoofdzakelijk 

laaggeschoold. Hoewel de informanten die lepel gebruikten, voornamelijk  kwamen uit de 

jongste leeftijdscategorie, waren er toch vijf ondervraagde personen uit de oudere 

leeftijdsgroepen die de e-loze vorm verkozen. Het verkregen resultaat bij de parameter leeftijd 

was hoogst significant. 

 De gevonden resultaten komen overeen met wat DEVOS en VANDEKERCKHOVE 

hadden vastgesteld, de e-loze vormen worden niet meer gebruikt door jonge dialectsprekers 

(2005: 48). Het zijn vooral oudere en laaggeschoolde dialectsprekers die opteren voor de 

vormen met -e.  

 

4.6. De klinker in moe/koe 

4.6.1. Het verschijnsel  

Volgens DEVOS en VANDEKERCKHOVE gaat het bijvoeglijk naamwoord moe terug op 

een vorm bestaande uit twee lettergrepen in het Middelnederlands, namelijk moede (2005: 

31). Doordat de d was weggevallen, ontstonden er in het West-Vlaams twee manieren om het 

woord uit te spreken: het Kustwestvlaams behield de doffe e en die klank versmolt met de oe 

tot een tweeklank: moeë en in het zuidoosten viel die e-klank weg, wat leidde tot een 

uitspraak die lijkt op het AN: moe (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 31). “Andere 

woorden, waar etymologisch geen combinatie d + doffe e op de oe volgde, sloten zich bij die 

oppositie aan” (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 31). Volgens de RND staat 
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Koekelare op Kustwestvlaams standpunt wat dit verschijnsel betreft. Dat is te zien op 

onderstaande kaart (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 33). Ik heb het 

klankverschijnsel nagegaan aan de hand van de woorden koe en moe. 

 
Kaart 5: Kustwestvlaams tegenover continentaal West-Vlaams 

 

 

4.6.2. De resultaten  

Vijfendertig van de zesendertig informanten gebruikte koeë. De ene informant die koe zei, 

was tussen de achttien en de dertig jaar oud en was hooggeschoold. 

 Tweeëndertig informanten gaven moeë als antwoord. De vier personen die de vorm 

zonder -e gebruikten, kwamen uit de leeftijdscategorieën 18-30 en 35-55. Drie van de vier 

waren laaggeschoold.  

 Het Koekelaarse dialect staat duidelijk op Kustwestvlaams standpunt. Het verschijnsel 

is nog zeer vitaal en wordt door bijna iedereen gebruikt, ongeacht de leeftijd en het 

opleidingsniveau. 
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4.7. De j-klank in melk, e.d. 

4.7.1. Het verschijnsel  

Een typisch Koekelaars klankverschijnsel is de bijzondere uitspraak van de -l- in een woord 

als melk. Die klank wordt volgens de RND als een -j- uitgesproken: /mae.jk/ (mejk). Aan de 

hand van de woorden melk, geld en sulfer heb ik nagegaan in hoeverre die klank nog 

gebruikelijk is in het Koekelaars. 

4.7.2. De resultaten  

Negenentwintig informanten gaven mejk als antwoord. De leeftijd noch het opleidingsniveau 

speelden daarbij een rol. Hoewel er toch net iets meer laaggeschoolde informanten waren dan 

hooggeschoolde. Zeven ondervraagde personen gebruikten het woord melk. De leeftijd was 

geen conditionerende factor. Vijf van die zeven personen waren laaggeschoold. 

 Voor het woord geld gaf geen enkele informant een vorm met een j-klank. Iedereen 

koos resoluut voor de AN-term geld.  

 Wat sulfer betreft, gebruikten negentien informanten het woord sujfer, zeven hadden 

het over sulfer en tien gaven lucifer als antwoord, zelfs na enige suggestie bleven ze bij het 

standaardtalige woord. Van die negentien ondervraagde personen, behoorden de meesten tot 

de middelste en de oudste leeftijdscategorie. Het merendeel was ook laaggeschoold. De zeven 

informanten die sulfer zeiden, waren voornamelijk afkomstig uit de groep van zestigplussers 

en waren vooral hooggeschoold.  

 Het verschijnsel is lexicaal diffuus. Het staat het sterkst in zijn schoenen bij melk en 

het zwakst bij geld. Daar komt het zelfs helemaal niet voor. Sulfer neemt een tussenpositie in. 

 

4.8 Representanten van de Middelnederlandse combinatie van uu + d + doffe e  

4.8.1. Het verschijnsel  

“In woorden waar in het Middelnederlands een d stond tussen een uu en een doffe e, 

bijvoorbeeld luuden, is die klankcombinatie in het huidige West-Vlaams door drie varianten 

vertegenwoordigd: het westen behield de -d- (luuden), in het noorden werd die veelal – maar 

niet altijd –  vervangen door een -w- (luuwen), en in het zuidoosten zonder uitzondering een -

j- (luujen)” (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 51). De autochtone vorm in het 
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Koekelaars is luuden, aangezien de RND de vorm /lyt/ geeft en niet /luwt/ of /lujt/. Het 

verschijnsel werd nagegaan aan de hand van het werkwoord luiden.  

4.8.2. De resultaten  

Opvallend was dat bijna tweederde van de informanten koos voor luujen. Die personen 

kwamen voornamelijk uit de middelste en de oudste leeftijdscategorie en dat is een hoogst 

significant resultaat. Er was bijna geen verschil tussen hooggeschoolde en laaggeschoolde 

informanten. Elf informanten kozen voor luuden. Het waren voornamelijk jongeren. Hun 

scholingsgraad speelde geen rol. Dan waren er nog twee personen die luuwen als antwoord 

hadden gegeven. Die informanten maakten deel uit van de leeftijdsgroepen 35-55 en 60+. Ze 

hadden een verschillend opleidingsniveau. 

Hoewel volgens de RND luuden de autochtone vorm is in Koekelare, gebruiken de 

meeste Koekelaarse dialectsprekers luujen. Het zijn voornamelijk de oudere informanten die 

opteren voor die vorm, terwijl de jongeren meer neigen naar luuden. Luuwen kwam slechts 

sporadisch voor.  

 

4.9. Verdonkering van korte a voor l 

4.9.1. Het verschijnsel  

In het West-Vlaams kan een korte a voor een l verdonkerd worden tot een korte o: kalf, balk, 

stal, e.d. klinken dan als kolf, bolke en stol (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 55). 

Het verschijnsel is opnieuw lexicaal diffuus. Het klankverschijnsel werd nagegaan voor het 

Koekelaarse dialect aan de hand van de woorden balk, vallen en stal. 

 

4.9.2. De resultaten  

Bijna alle informanten gebruikten bolke, op twee personen na. De leeftijd noch het 

opleidingsniveau speelden een rol, hoewel er net iets meer laaggeschoolde informanten waren 

die bolke gebruikten. De twee personen die kozen voor balk waren allebei hooggeschoold. 

 Drieëndertig ondervraagde personen zeiden voln. Opnieuw speelde de leeftijd geen 

rol. Net als bij bolke waren er iets meer laaggeschoolde informanten en dat is statistisch 

gezien een tendens. De drie mannen die vall(e)n gebruikten, waren hooggeschoold en ze 

behoorden tot de drie leeftijdscategorieën. 
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 De situatie lag wat anders bij stal. Tweederde van de informanten zei stol. Die 

informanten kwamen voornamelijk uit de middelste en de oudste leeftijdscategorie. Het 

opleidingsniveau speelde geen rol. De overige informanten kozen voor de AN-vorm stal. Het 

merendeel van die personen behoorde tot de jongste leeftijdscategorie. Opnieuw zorgde het 

opleidingsniveau niet voor verschillen.  

 Dit klankverschijnsel staat nog zeer stevig in zijn schoenen bij de woorden balk en 

vallen. Bijna alle informanten kiezen voor die woorden de verdonkerde vorm. Bij stal waren 

er meer informanten die kozen voor de standaardtalige uitspraak.  

 

4.10. Representanten van de Nederlandse lange aa voor p/b/f/v/k/g/m 

4.10.1. Het verschijnsel  

“De oorspronkelijke lange aa is alleen in het Kustwestvlaams bewaard vóór bepaalde 

medeklinkers, te weten p/b/f/v/k/g/m, bijvoorbeeld gapen, kave, maken, dragen, kraam, in het 

continentale West-Vlaams is de klinker in die omgeving verdonkerd tot òò: mòòken, dròògen, 

kròòm” (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 30). Volgens de RND volgt het 

Koekelaars het continentaal West-Vlaams: dialectsprekers gebruiken de monoftong òò voor 

p/b/f/v/k/g/m, bijvoorbeeld slòòpen, kròòge. Het verschijnsel werd nagegaan aan de hand van 

de woorden slapen en zaag. 

 

4.10.2. De resultaten  

Drieëndertig informanten gebruikten slapen. Er waren geen verschillen vast te stellen tussen 

de drie leeftijdscategorieën noch tussen hooggeschoolde en laaggeschoolde personen. Drie 

informanten kozen voor slòòpen. Ze maakten deel uit van de jongste en middelste 

leeftijdsgroep. 

 Bijna alle informanten zeiden zaag(e). Opnieuw speelden de leeftijd en het 

opleidingsniveau van de informanten geen rol. Slechts één informant had het over zòòge. 

 De bekomen resultaten zijn strijdig met de resultaten van de RND. Bijna geen enkele 

informant gebruikt nog de verdonkerde klank òò, wat erop wijst dat het Koekelaars niet langer 

op continentaal West-Vlaams standpunt staat, maar wel op Kustwestvlaams standpunt. Het is 

een verandering naar het Kustwestvlaams toe, maar ook tegelijkertijd naar de standaardtaal 

toe. De lange aa is zowel Kustwestvlaams als standaardtalig. 
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4.11. Representanten van de Nederlandse lange aa voor andere medeklinkers  

4.11.1. Het verschijnsel  

In heel West-Vlaanderen heeft die aa, vóór andere medeklinkers dan p/b/f/v/k/g/m, een 

donkerder timbre aangenomen, wat opnieuw leidde tot een verschil tussen het 

Kustwestvlaams en het continentaal West-Vlaams: die verdonkering zorgde voor een lange 

monoftong in het Kustwestvlaams, bijvoorbeeld wòòter, kwòòd, kòòs, stòòn, terwijl in het 

continentale West-Vlaams die verdonkering een tweeklank opleverde, bijvoorbeeld wòòeter, 

kwòòed, kòòes, stòòen (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 30).  

 
Kaart 6: Kustwestvlaams tegenover continentaal West-Vlaams 

 

Volgens de RND staat het Koekelaars op continentaal West-Vlaams standpunt: men 

articuleert een monoftong òò voor niet-coronalen (slòòpen, kòòve, mòòken, nòòme, kròòge) en 

een diftong voor coronalen (lòòəte, zòòəle, bòòəne, ròòəre, hòòəze). Eigenaardig genoeg geeft 

de RND voor het woord water de uitspraak wòòter, met lange monoftong dus. In alle andere 

woorden waar zo‟n oorspronkelijke lange aa voor een coronaal staat, geeft de RND echter de 

diftong. Het klankverschijnsel werd onderzocht aan de hand van de volgende woorden: water, 

baan en kaas. 
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4.11.2. De resultaten  

Bijna alle informanten gebruikten wòòter. Er waren geen verschillen tussen de 

leeftijdsgroepen. Net iets meer laaggeschoolde informanten kozen voor die vorm dan 

hooggeschoolde. De twee personen die wóóəter gebruikten, waren beide hooggeschoold en 

afkomstig uit de middelste en de oudste leeftijdscategorieën. 

 Drieëndertig informanten gebruikten bòòəne. Noch het opleidingsniveau noch de 

leeftijd speelden daarbij een rol. De drie informanten die bòòne zeiden, maakten elk deel uit 

van een verschillende leeftijdscategorie en twee van hen waren hooggeschoold. 

 Alle informanten, op één na, zeiden kòòəs. Er bestonden geen verschillen tussen de 

leeftijdscategorieën en de hoog- en laaggeschoolde informanten. De ene informant die toch 

kòòs zei, was hooggeschoold en tussen de vijfendertig en de vijfenvijftig jaar oud. 

 De bekomen resultaten bevestigen wat de RND al had vastgesteld. In Koekelare zegt 

men wòòter, terwijl men bij andere woorden in dezelfde positie de diftong òòə aantreft. Die 

diftong houdt stand in de woorden baan en kaas. 

 

4.12. Korte e voor r + t, d, s 

4.12.1. Het verschijnsel  

In het Kustwestvlaams is het mogelijk dat de korte e voor r + t, d, s soms een a is geworden, 

terwijl in het continentaal West-Vlaams de e gebleven is, bijvoorbeeld gas - gès „gras‟, vas - 

vès „vers‟, dasschen - desschen „dorsen‟ (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 31). In 

die woorden is de r voor de s weggevallen en dat in heel West-Vlaanderen (DEVOS en 

VANDEKERCKHOVE, 2005: 31). Het klankverschijnsel werd onderzocht aan de hand van 

het woord gras. Daarbij werden op twee dingen gelet: de klinker en de al of niet wegval van 

de r. 
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Kaart 7: Kustwestvlaams tegenover continentaal West-Vlaams 

 

4.12.2. De resultaten  

Tweederde van de informanten gebruikte de vorm gas. Die informanten kwamen 

voornamelijk uit de middelste en de oudste leeftijdscategorie. Er waren geen opmerkelijke 

verschillen tussen hooggeschoolde en laaggeschoolde personen. Zes informanten opteerden 

voor de standaardtalige vorm gras. Vijf mannen van die zes waren tussen de achttien en dertig 

jaar oud. De overige zes informanten zeiden gès en opnieuw waren er vijf afkomstig uit de 

jongste leeftijdscategorie. Zowel bij gras als gès speelde het opleidingsniveau geen enkele rol. 

 Uit de resultaten kan worden afgeleid dat de Koekelaarse dialectsprekers, als ze de 

dialectvorm gebruiken, altijd de r laten vallen voor de s. De oudere informanten gebruiken bij 

voorkeur de vorm gas, terwijl de jongere dialectsprekers opteren voor gès. Bij de jongere 

generatie zien we dus een evolutie in de richting van het Kustwestvlaams. 

 

5. Lexicon 

In dit hoofdstuk ga ik voor tweeëntwintig lexicale items na in welke mate de Koekelaarse 

dialectsprekers nog de dialectbenamingen voor die items gebruiken. Zoals eerder al werd 

vermeld, heb ik me bij de keuze van die items vooral laten leiden door de RND (1946) en 

Taal in stad en land: West-Vlaams van DEVOS en VANDEKERKHOVE (2005). Per 

onderzocht item geef ik telkens de dialectbenaming(en) voor het item in kwestie en bespreek 

ik de verkregen resultaten. 
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5.1. Boterham 

5.1.1. De benamingen 

Wat in het AN boterham wordt genoemd, noemt men in het Koekelaarse dialect stuute. Dat 

woord is opgenomen in het West-Vlaamsch Idioticon (1873) van DE BO. Volgens 

RYCKEBOER is stuute een zeer oud woord, want “het zou verband kunnen houden met het 

Middelnederlands stoet „bal‟ en slaan op de ronde vorm van een brood (1991: 170). Toch is 

volgens RYCKEBOER het waarschijnlijkst dat de dialectterm voor boterham is afgeleid van 

het werkwoord stuiten. Dat werkwoord heeft de betekenis van „afknotten, korter maken‟ en 

een stuut is “dan oorspronkelijk te verstaan als een afgeknot stuk deeg dat tot een 

éénmansbroodje gebakken is, of een afgeknotte homp van een groter brood dat afgebroken of 

afgesneden wordt om op te eten” (RYCKEBOER, 1991: 170). 

 

5.1.2. De resultaten 

Alle informanten noemden een boterham stuute. Er bestaan geen grote verschillen tussen de 

drie leeftijdsgroepen. Bij de middengroep en de oudste leeftijdscategorie gebruikten alle 

informanten spontaan de dialectbenaming. Dat is ook het geval bij de meerderheid van de 

jongeren. Slechts één informant sprak over een boterham, maar na mijn suggestie van de 

term, meende de informant toch het woord stuute te gebruiken. 

Wat het opleidingsniveau betreft, is er geen verschil te zien tussen hooggeschoolde en 

laaggeschoolde informanten. Bijna alle ondervraagde personen spreken spontaan van een 

stuute, behalve één hooggeschoolde man die pas na suggestie het woord stuute zei. 

 

5.2. Smeren 

5.2.1. De benamingen  

Smeren is de AN-vorm voor wat men in Koekelare brieën noemt.  

5.2.2. De resultaten  

Slechts tien informanten antwoordden spontaan met de dialectterm. Zes van die tien 

behoorden tot de oudste leeftijdscategorie en waren laaggeschoold. Tweeëntwintig 

ondervraagde personen antwoordden eerst met een andere term, maar toen ik de dialectterm 

zei, zeiden ze dat ze hem wel gebruikten. De grootste groep van die personen was afkomstig 

uit de middelste leeftijdsgroep. Er waren geen verschillen waar te nemen tussen hoog- en 

laaggeschoolde mannen. Dan waren er nog vier informanten die de term wel kenden, maar 



48 
 

hem zelf niet gebruikten. Die personen waren allemaal tussen de achttien en de dertig jaar 

oud. Hun opleidingsniveau speelde geen rol. De bekomen resultaten voor de parameter 

leeftijd waren significant. 

 Alle informanten kenden nog de dialectterm brieën en de term werd nog door het 

grootste deel van hen gebruikt. Toch waren er al enkele jonge dialectsprekers die de term niet 

meer gebruikten. 

 

5.3. Schoorsteen  

5.3.1. De benamingen  

Een schoorsteen wordt in het West-Vlaams kave genoemd. Zowel DE BO (1873) als 

SCHUERMANS (1865-1970) nemen die dialectbenaming op in hun werken. Volgens 

SCHUERMANS is kave verwant met het Latijnse woord cavea, wat „holte‟ betekent. Vaak 

gebruiken dialectsprekers ook de alternatieve niet-standaardtalige vorm schouwe. 

5.3.2. De resultaten  

Alle informanten gebruikten een dialectbenaming om een schoorsteen te benoemen. Ze doen 

dat allemaal spontaan, op één informant na. Die informant had een actieve kennis van de 

dialectterm. Er bestond nauwelijks verschil tussen hoog- en laaggeschoolde informanten en 

tussen de drie leeftijdscategorieën.  

Acht ondervraagde personen gaven schouwe als antwoord. Vijf van de acht maakten 

deel uit van de jongste leeftijdscategorie, twee van de middengroep en één persoon was ouder 

dan zestig. Van die acht informanten die schouwe gebruikten, waren er vijf laaggeschoold. 

 Noch de leeftijd, noch het opleidingsniveau spelen hier een rol, aangezien alle 

informanten kozen voor een dialectbenaming, al was dat nu kave of schouwe. Toch valt het op 

dat het merendeel van de informanten dat schouwe gebruikte, jonge laaggeschoolde 

dialectsprekers zijn. 

 

5.4. Kruiwagen  

5.4.1. De benamingen  

Het Koekelaarse woord voor kruiwagen is kort(e)wagen. Die term komt voor in het 

woordenboek van DE BO (1873) en in dat van SCHUERMANS (1865-1970). In het eerste 
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deel van die dialectterm zit het werkwoord kroden, wat „kruien‟ betekent (RYCKEBOER, 

1991: 175). “Door letterverspringing ontstond uit kroden de vorm korden”, wat kordewagen 

opleverde (RYCKEBOER, 1991: 175). Volgens RYCKEBOER heeft men daar kort(e)wagen 

van gemaakt toen het eerste element niet meer doorzichtig was (1991: 175). 

5.4.2. De resultaten  

Bijna alle informanten gebruikten spontaan kort(e)wagen als benaming voor kruiwagen. Er 

waren twee ondervraagde personen die eerst hadden geantwoord met een ander woord, maar 

toch meenden de dialectterm te gebruiken. Die twee informanten maakten deel uit van de 

leeftijdsgroep 18-30. 

 De dialectterm kort(e)wagen wordt nog zeer frequent door de informanten gebruikt. 

De onderzochte sociale variabelen speelden geen enkele rol. Zowel jongeren als ouderen en 

laag- als hooggeschoolden gebruiken nog spontaan de dialectbenaming. 

 

5.5. Veld  

5.5.1. De benamingen  

Veld of akker wordt in het Koekelaars stik genoemd. Daarmee wordt bedoeld : „een stuk land, 

waarop de boer een gewas kweekt‟. Er werd de informanten gevraagd om een afbeelding van 

een akker te bekijken en de volgende zin aan te vullen: op dat … wil de boer dit jaar patatten 

planten. 

5.5.2. De resultaten  

Een derde van de ondervraagde personen antwoordde spontaan met de dialectterm. Het 

merendeel van die mannen was afkomstig uit de middelste en de oudste leeftijdscategorie. 

Hun opleidingsniveau speelde geen rol. Dan waren er nog eenentwintig informanten met een 

actieve kennis van het woord stik. Iedere leeftijdscategorie was goed vertegenwoordigd en er 

waren bijna even veel hooggeschoolde als laaggeschoolde informanten.. Daarnaast waren er 

ook nog twee informanten die een passieve kennis hadden van de dialectterm en die personen 

waren jonge dialectsprekers (tussen achttien en dertig jaar oud).  

 Bijna alle ondervraagde dialectsprekers gebruikten nog de dialectbenaming voor veld, 

hoewel ze dat niet allemaal even spontaan deden. Slechts twee van de zesendertig 

informanten meende stik niet meer te gebruiken. Er waren geen opmerkelijke verschillen 

tussen de leeftijdsgroepen en ook niet tussen hooggeschoolde en laaggeschoolde informanten.  
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5.6. Lawaai  

5.6.1. De benamingen  

Wat men in het AN lawaai noemt, wordt in het Koekelaarse dialect geruchte genoemd. 

SCHUERMANS (1865-1970) neemt de dialectterm gerucht op en die term staat bij het woord 

laweit. 

5.6.2. De resultaten  

Eenendertig informanten gebruikten spontaan de benaming geruchte. Hoewel alle 

leeftijdscategorieën goed vertegenwoordigd zijn, wordt de kleinste groep toch gevormd door 

de leeftijdsgroep 18-30. Er was nauwelijks een verschil tussen hoog- en laaggeschoolde 

informanten. De overige vijf ondervraagde personen hadden een actieve kennis van de 

dialectterm. Het merendeel van die informanten behoorde tot de jongste leeftijdscategorie. 

Opnieuw deed het opleidingsniveau er niet toe. 

 Alle informanten kennen en gebruiken nog de dialectbenaming. Ook hier spelen de 

sociale parameters geen rol.  

 

5.7. Slabbetje  

5.7.1. De benamingen  

Een slabbetje is volgens de Van Dale een morsdoekje voor kinderen (2005) en dat wordt in 

het West-Vlaams een bavette of een kwielebabbe genoemd.  

5.7.2. De resultaten  

Eenendertig informanten antwoordden spontaan met een dialectterm. Vier informanten 

hadden een actieve kennis van de dialectbenaming(en) en één persoon kende een 

dialectwoord voor slabbetje, maar gebruikte dat woord niet. Bij de personen die spontaan een 

dialectterm gebruikten, waren er bijna geen verschillen waar te nemen tussen hoog- en 

laaggeschoolde informanten en tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Van de vier personen 

met een actieve kennis maakten er twee deel uit van de jongste leeftijdscategorie en waren 

drie informanten hooggeschoold. De informant met de passieve kennis behoorde tot de 

middelste leeftijdsgroep en was laaggeschoold. 
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 Zeven van de zesendertig ondervraagde personen gaven kwielebabbe als antwoord. De 

overige informanten hadden het over een bavette. Zes van die zeven informanten waren ouder 

dan zestig en vier van de zeven waren laaggeschoold.  

 Ook hier speelt de leeftijd noch het opleidingsniveau een rol, omdat bijna alle 

informanten kiezen voor één van de dialectbenamingen. Toch valt het op dat het vooral 

oudere en laaggeschoolde dialectsprekers zijn die kiezen voor het dialectwoord kwielebabbe. 

 

5.8. Motregenen  

5.8.1. De benamingen  

Het Koekelaarse woord voor motregenen is smuiken. SCHUERMANS neemt het op in zijn 

Algemeen Vlaamsch Idioticon (1865-1970). Naast smuiken kan ook een andere 

dialectbenaming voorkomen, namelijk mijzelen. Zowel DE BO (1873) als SCHUERMANS 

(1865-1970) nemen dat laatste woord op. 

5.8.2. De resultaten  

De dialectbenaming mijzelen werd slechts door één informant gebruikt, de overige 

informanten die met een dialectterm hadden geantwoord, zeiden allemaal smuiken. 

Eenentwintig informanten gebruikten spontaan de dialectbenaming. Tweederde van die 

personen was hooggeschoold en de grootste groep werd gevormd door de middelste 

leeftijdsgroep. Zes ondervraagde personen hadden een actieve kennis van het dialectwoord en 

vijf van hen waren laaggeschoold. De vier personen met een passieve kennis behoorden tot de 

jongste en de oudste leeftijdsgroep en waren voornamelijk laaggeschoold. Ten slotte waren er 

vijf informanten die nog nooit van de dialectbenaming(en) hadden gehoord. Vier van hen 

waren jongeren.  

 Noch het opleidingsniveau, noch de leeftijd lijken hier een rol te spelen bij de keuze 

van de benaming voor motregenen.  

 

5.9. Lieveheersbeestje  

5.9.1. De benamingen  

Er bestaan zeer veel dialectbenamingen voor een lieveheersbeestje. Volgens het WVD  (1999) 

wordt hemelbeestje frequent gebruikt in het Houtland, waar Koekelare deel van uitmaakt, en 
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in de omgeving van Torhout. Onzeheersbeestje en onzehere(s)beestje komen ook voor in 

Torhout, maar ook in Koekelare en in de omgeving van Diksmuide. Daarnaast wordt volgens 

het WVD ook de benaming onzelieveheersanje gebruikt in Koekelare (1999). Pimpaljoen(tje) 

komt sporadisch voor in de streek van Veurne-Ambacht, Ieper, Oostende en Snaaskerke. 

Pimpampoentje wordt sporadisch gebruikt in het Houtland en zeer frequent in het westen van 

West-Vlaanderen en in de Polders, aldus het WVD (1999). 

Pimpampoentje is oorspronkelijk een benaming voor een vlinder. Volgens het WNT 

XII/1.1536 (piempampoentje) is het waarschijnlijk een vervorming van papeljoentje, 

aangezien de vorm pimpalioentje ook schijnt voor te komen (MOOIMAN, 1987: 40). Die 

benamingen zouden uit het Franse woord voor vlinder papillon ontleend zijn en vroeger 

werden ze gebruikt als benamingen voor andere vliegende insecten dan de vlinder 

(MOOIJMAN, 1987: 40). 

 

5.9.2. De resultaten  

Tweederde van de informanten gaf spontaan een dialectterm als antwoord. De grootste groep 

van die informanten kwam uit de middelste leeftijdscategorie. Er waren iets meer 

laaggeschoolden dan hooggeschoolden. Acht informanten hadden een actieve kennis van een 

dialectwoord voor lieveheersbeestje. Het merendeel van hen was ouder dan zestig. Er bestond 

geen verschil tussen hooggeschoolden en laaggeschoolden. Vier ondervraagde personen 

kenden wel een woord voor het insect, maar gebruikten het niet. Drie van de vier behoorden 

tot de jongste leeftijdsgroep en drie informanten waren hooggeschoold.  

 De meeste informanten die met een dialectterm antwoordden, gebruikten 

pimpaljoentje. Een aantal informanten zei pimpampoentje. Twee personen kozen voor 

onzeherebeestje en één informant opteerde voor herebeestje. Niemand gebruikte de 

dialectbenaming onzelieveheersanje. 

 De parameters leeftijd en sociale afkomst spelen hier geen rol. Toch zal er niemand 

van opkijken dat het net weer de jonge dialectsprekers zijn die de dialectbenaming niet meer 

gebruiken, terwijl ze wel nog een dialectwoord kennen voor een lieveheersbeestje. 
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5.10. Verschroeien  

5.10.1. De benamingen  

De AN-vormen verschroeien en zwart blakeren krijgen in het Koekelaarse dialect schoeperen 

als tegenhanger. SCHUERMANS heeft het woord opgenomen in zijn Algemeen Vlaamsch 

Idioticon (1865-1970) met de betekenis „zengen, licht aanbranden, licht verbranden, 

schroeien‟. 

5.10.2. De resultaten   

Geen enkele informant gebruikte de dialectterm spontaan. Veertien ondervraagde personen 

meenden verschoeperen wel te gebruiken. Het waren voornamelijk laaggeschoolde personen. 

Zeventien mannen kenden het woord wel, maar gebruikten het zelf niet. Er bestonden geen 

verschillen tussen de leeftijdsgroepen. Het grootste deel van die zeventien personen was 

hooggeschoold. Dan waren er nog vijf informanten die het woord helemaal niet kenden. Hun 

aantallen waren min of meer gelijk verdeeld over de drie leeftijdsgroepen. De resultaten die 

bij het opleidingsniveau horen, kunnen, statistisch gezien, beschouwd worden als een tendens. 

 Het woord schoeperen ondervindt al redelijk veel invloed van de standaardtaal. Er zijn 

niet zoveel informanten meer die het woord nog gebruiken, slechts een handvol. Men kiest 

meer en meer voor de standaardtalige vormen. Het zijn vooral de laaggeschoolde informanten 

die het woord nog kennen en gebruiken, terwijl de hooggeschoolde informanten het woord 

wel nog kennen, maar het niet meer gebruiken. 

 

5.11. Snoep  

5.11.1. De benamingen  

Sneukelinge wordt in Koekelare gebruikt om te verwijzen naar snoep. Het woord is afgeleid 

van het werkwoord sneukelen (DEVOS en VANDEKERCKHOVE, 2005: 133). 

SCHUERMANS nam het woord op in zijn Algemeen Vlaamsch Idioticon (1865-1970) met de 

volgende betekenis: „hetgeen men sneukelt of sneukert, lekkernij‟.  

5.11.2. De resultaten  

Iets meer dan drie vierde van de informanten gebruikte spontaan de benaming sneukelinge 

voor snoep. Die informanten waren voornamelijk afkomstig uit de jongste en de middelste 

leeftijdsgroep. Het opleidingsniveau leverde geen verschillen op. Zes informanten hadden nog 
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een actieve kennis van het woord en ze behoorden tot de middelste en de oudste 

leeftijdscategorie. Acht ondervraagde personen kenden het woord wel, maar gebruikten de 

term zelf niet. Drie personen waren tussen de achttien en de dertig jaar oud en vijf waren 

ouder dan zestig. Er waren ook twee informanten die nog nooit van het dialectwoord hadden 

gehoord. De ene persoon maakte deel uit van de leeftijdscategorie 18-30 en de andere van de 

groep zestigplussers. Beide personen waren laaggeschoold. 

De sociale variabele opleidingsniveau is hier niet bepalend voor het al dan niet gebruik 

van de dialectbenaming, noch is de sociale parameter leeftijd daar verantwoordelijk voor. 

Toch is het opvallend dat het vooral de jongere dialectsprekers zijn die sneukelinge spontaan 

gebruiken en dat kan beschouwd worden als een significant resultaat. 

 

5.12. Prikkeldraad  

5.12.1. De benamingen  

Stekkerdraad wordt in het AN prikkeldraad genoemd. DEVOS en VANDEKERCKHOVE 

nemen het woord op in hun lijst van West-Vlaamse woorden (2005: 134). SCHUERMANS 

nam het woord op in zijn idioticon (1865-1970). 

5.12.2. De resultaten  

Alle informanten kenden de dialectbenaming stekkerdraad. Tweeëndertig informanten 

gebruikten het nog spontaan. Drie ondervraagde personen hadden een actieve kennis van het 

woord en die personen behoorden tot de jongste leeftijdsgroep. Slechts één informant kende 

het woord wel, maar gebruikte het zelf niet. Ook die informant was tussen de achttien en de 

dertig jaar oud.  

 Geen enkele sociale variabele is bepalend voor het gebruik van de dialectterm 

aangezien er nauwelijks verschillen bestaan tussen  jonge en oude en hoog- en laaggeschoolde 

informanten. Toch valt het op dat het net jonge dialectsprekers zijn die de term niet meer 

spontaan gebruiken en dat er zelfs een jonge dialectspreker is die het woord niet gebruikt, 

hoewel hij stekkerdraad wel kent. Wat de leeftijd betreft, is er slechts sprake van een tendens. 
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5.13. Spiegelei  

5.13.1. De benamingen  

Een spiegelei wordt in het dialect een paardenoog genoemd. Dat woord komt voor in het 

woordenboek van DE BO (1873) onder de vorm peerdenoog. 

5.13.2. De resultaten  

Bijna alle informanten gebruikten spontaan de dialectbenaming, op drie personen na. Die drie 

informanten hadden een passieve kennis van paardenoog en ze waren alle drie laaggeschoold. 

Twee van hen maakten deel uit van de jongste leeftijdscategorie. 

 Paardenoog wordt nog zeer frequent gezegd door de Koekelaarse dialectsprekers. Het 

gebruik van die dialectbenaming wordt hier niet bepaald door een sociale parameter. 

 

5.14. Spinnenweb  

5.14.1. De benamingen   

Een kobbenet(te) wordt in de standaardtaal een spinnenweb genoemd. Zowel DE B0 (1873) 

als SCHUERMANS nemen het woord op in hun werk. Volgens DE BO komt de dialectterm 

van de Franse benaming toile d’araignée. 

5.14.2. De resultaten  

De meeste informanten gebruikten nog frequent de benaming kobbenet(te). Twaalf personen 

deden dat spontaan. Zeven informanten van de twaalf behoorden tot de middelste 

leeftijdsgroep en acht personen van de twaalf waren laaggeschoold. Zestien informanten 

hadden een actieve kennis van de dialectbenaming. De grootste groep werd gevormd door 

zestigplussers en elf van de zestien personen waren hooggeschoold. Er waren ook enkele 

informanten die een passieve kennis hadden van kobbenet(te). Het grootste deel van die 

personen was tussen de achttien en de dertig jaar oud. 

 Hoewel de dialectbenaming voor spinnenweb nog door heel wat mensen wordt 

gebruikt, zijn er toch wel al enkele personen die het woord niet gebruiken, terwijl ze de 

benaming wel kennen. Noch de leeftijd, noch het opleidingsniveau heeft invloed op het al dan 

niet gebruiken van de dialectbenaming.  
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5.15. Kinderwagen voor baby’s  

5.15.1. De benamingen  

De AN-vorm kinderwagen heet in het traditionele West-Vlaams (kinder)voiture (uitgesproken 

als feteure). Met (kinder)voiture wordt een kinderwagen voor kleine baby‟s bedoeld. 

 

5.15.2. De resultaten  

Bijna tweederde van de informanten gebruikte nog spontaan de dialectbenaming. De meeste 

informanten van die groep maakten deel uit van de middelste en de jongste leeftijdscategorie. 

Vijf ondervraagde personen hadden een actieve kennis van het woord en zeven een passieve 

kennis. Zes van die zeven personen waren tussen de achttien en de dertig jaar oud. Er waren 

ook drie informanten die nog nooit van het woord gehoord hadden en ze maakten deel uit van 

de leeftijdscategorie 18-30. 

 De dialectbenaming voor kinderwagen wordt nog vaak gebruikt door de informanten. 

Toch zijn er al heel wat jonge dialectsprekers die het woord niet meer zeggen, terwijl ze het 

wel kennen en zelfs een aantal dat het woord al helemaal niet meer kent. Voor de parameter 

leeftijd is er sprake van een hoogst significant resultaat. 

 

5.16. Kinderwagen voor peuters  

5.16.1. De benamingen  

Het West-Vlaamse charette slaat op het karretje waarin men iets grotere baby‟s en peuters 

vervoert en dat wordt in het AN ook een kinderwagen genoemd.  Tegenwoordig krijgt het ook 

vaak de Engelse benaming buggy. 

 

5.16.2. De resultaten  

Vijfentwintig informanten, van wie de grootste groep wordt gevormd door de zestigplussers, 

gebruikten spontaan charette. Vier ondervraagde personen hadden een actieve kennis van het 

dialectwoord. Vijf informanten kenden de dialectbenaming wel, maar gebruikten het niet. Ze 

behoorden tot de jongste en de middelste leeftijdscategorie. Er waren ook nog twee 

informanten die nog nooit van het woord hadden gehoord. Opnieuw maakten ze deel uit van 

de leeftijdscategorieën 18-30 en 35-55. 

 Charette wordt nog zeer frequent gebruikt door de Koekelaarse informanten. Toch is 

het woord al onbekend bij twee informanten en zijn er ook al enkele mannen die de 
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dialectbenaming niet meer gebruiken. Dat dialectverlies komt vooral voor bij de jongere 

dialectsprekers. 

 

5.17. Bord  

5.17.1. De benamingen 

Het West-Vlaamse woord voor bord is talloor. Dat woord komt voor in het woordenboek van 

DE BO (1873) en in het woordenboek van SCHUERMANS (1865-1970). 

 

5.17.2. De resultaten  

Alle informanten gebruikten spontaan het woord talloor, ongeacht de leeftijd en het 

opleidingsniveau. Niemand had het over een bord. 

 

5.18. Schommel  

5.18.1. De benamingen  

Een schommel wordt in het West-Vlaams een touter genoemd. Volgens RYCKEBOER is 

touter “afgeleid van een oud woord talten, tolten, dat „waggelen, schommelen‟ betekende” 

(1991: 169). Op sommige plaatsen zegt men tegen een schommel een jutekoker. Dat is het 

geval in Koekelare. DE BO (1873) neemt dat woord op als juitekoker. RYCKEBOER zegt dat 

jutekoker een typisch woord is voor de Westhoek en dat het afgeleid is van juteko (1991: 

169). Dat is volgens RYCKEBOER eigenlijk “een uitroep tegen paarden, die ook veel in 

wippende knieliedjes werd gezongen” (1991: 169). Op de volgende kaart (TAELDEMAN, 

1998: 16) worden de verschillende dialectbenamingen voor een schommel weergegeven:  
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Kaart 7: de verschillende dialectbenamingen voor schommel in het Zuid-Nederlandse taalgebied. 

 

5.18.2. De resultaten  

Bijna tweederde van de informanten gebruikte spontaan een dialectbenaming. Die 

informanten waren voornamelijk afkomstig uit de middelste en de oudste leeftijdsgroep, wat 

zorgde voor een uiterst significant resultaat. Er bestond geen verschil tussen hooggeschoolde 

en laaggeschoolde informanten. Twee ondervraagde personen hadden een actieve kennis van 

een dialectbenaming. Die personen behoorden opnieuw tot de oudste en de middelste 

leeftijdsgroep en ze waren hooggeschoold. Zes informanten hadden een passieve kennis en ze 

waren vooral afkomstig uit de jongste leeftijdsgroep. Het merendeel van hen was 

laaggeschoold. Ten slotte waren er nog vijf ondervraagde personen die enkel het AN-woord 

kenden. Ze waren alle vijf tussen de achttien en de dertig jaar oud. Drie van hen waren 

hooggeschoold. 

 Geen enkele informant gebruikte het woord touter. Alle informanten die hadden 

geantwoord met een dialectbenaming opteerden voor jutekoker, op één na. Die ene persoon 

zei rennekoker. Volgens RYCKEBOER hoort rennekoker voornamelijk in zuid-oost West-

Vlaanderen thuis en zit in het eerste element van de dialectterm het werkwoord rennen, met 

de betekenis „doen lopen, doen bewegen, stoten‟ (1991: 169). Alle zestigplussers en bijna alle 

informanten uit de middengroep gebruikten de dialectbenaming jutekoker. 

 De parameter sociale klasse speelt hier geen rol, maar de parameter leeftijd wel. Het 

zijn voornamelijk jonge dialectsprekers die de dialectbenaming niet meer zo goed kennen en 

bijgevolg ook niet meer gebruiken. 



59 
 

5.19. Trui  

5.19.1. De benamingen  

Als een West-Vlaming het heeft over een baai, dan bedoelt hij daarmee een trui. Die 

dialectbenaming is ook opgenomen in het woordenboek van DE BO (1873) en in het 

woordenboek van SCHUERMANS (1865-1970). Volgens DEVOS en 

VANDEKERCKHOVE heeft het woord baai twee betekenissen: het is een trui of een pull, 

maar het kan ook de benaming zijn voor een paard met donkerbruin haar (2005: 113-114). 

Enkel de eerste betekenis van baai werd hier opgevraagd. 

5.19.2. De resultaten  

Alle informanten kenden en gebruikten nog baai. Vijfendertig informanten antwoordden 

spontaan met de term, terwijl één informant eerst een ander woord gaf, maar na mijn 

suggestie toch baai zei. 

 De dialectbenaming voor trui wordt nog zeer frequent gebruikt door de Koekelaarse 

informanten. Er is dus geen sprake van enige correlatie tussen één van de sociale variabelen 

en het dialectgebruik aangezien er nauwelijks verschillen zijn waar te nemen tussen jonge en 

oude en hoog- en laaggeschoolde informanten. 

 

5.20. Huilen  

5.20.1. De benamingen  

In West-Vlaanderen zegt men tegen huilen bleiten of schreimen. SCHUERMANS (1865-

1970) neemt beide woorden op onder de vormen bleèten of bleten en schreemen.  

5.20.2. De resultaten  

Alle informanten antwoordden spontaan met een dialectbenaming. Dertien informanten 

gebruikten schreimen. Onder hen waren drie personen uit de jongste leeftijdsgroep, vier uit de 

middelste groep en zes uit de oudste leeftijdsgroep. Er bestond bijna geen verschil tussen 

hooggeschoolde en laaggeschoolde informanten. De overige informanten zeiden allemaal 

bleiten. 

 Zowel de leeftijd als het opleidingsniveau zorgden voor geen verschillen, aangezien 

alle informanten spontaan een dialectterm gebruikten. 
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5.21. Sloot   

5.21.1. De benamingen  

In Koekelare gebruikt men het woord dijk in de betekenis van sloot. DE BO neemt het woord 

op in zijn West-Vlaamsch Idioticon (1873) en hij schrijft dat de eigenlijke betekenis “een 

berm, een dam‟ is, maar dat het woord in Vlaanderen ook wordt gebruikt in de betekenis van 

„gracht‟.  Het is interessant om na te gaan in hoeverre dat oude woord nog stand houdt 

tegenover het Zuid-Nederlandse woord gracht. 

5.21.2. De resultaten  

Zes informanten gebruikten nog spontaan de dialectbenaming dijk. Vier van de zes waren 

tussen de achttien en de dertig jaar oud. Zeventien ondervraagde personen hadden nog een 

actieve kennis van het woord. Het merendeel van die personen maakten deel uit van de 

leeftijdscategorieën 35-55 en 60+. Negen informanten kenden het dialectwoord wel, maar ze 

gebruikten het niet. Die negen personen waren bijna gelijk te verdelen over de drie 

leeftijdsgroepen. Ten slotte waren er nog vier informanten die nog nooit van het woord 

hadden gehoord in die betekenis. Die personen behoorden tot de jongste leeftijdsgroep. 

 De sociale variabelen leeftijd en opleidingsniveau leiden niet tot grote verschillen 

tussen de verschillende groepen informanten. Toch is het opvallend dat het juist de jongere 

dialectsprekers zijn die dijk nog spontaan gebruiken. Dat laatste is een tendens. 

 

5.22. Omheining  

5.22.1. De benamingen  

Het traditionele woord in Koekelare voor een omheining, bijvoorbeeld rond een weide, is 

tuin. Dat woord is opgenomen door DEVOS en VANDEKERCKHOVE in hun lijst van West-

Vlaamse woorden en het wordt als volgt omschreven: „afrastering van houten latwerk of van 

palen en draad‟ (2005: 136). Ook SCHUERMANS (1865-1970) neemt dit woord op met de 

volgende betekenis: „omheining, omtuining, bijvoorbeeld de houten omheining eenen weide, 

eens boomgaards‟. 

5.22.2. De resultaten  

Tuin werd slechts door vier personen actief gebruikt en die personen maakten deel uit van de 

twee oudste leeftijdsgroepen. Alle vier waren ze laaggeschoold. Elf informanten hadden een 
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actieve kennis van de dialectbenaming en opnieuw maakten bijna al die personen deel uit van 

de leeftijdscategorieën 35-55 en 60+. Eenentwintig ondervraagde personen hadden zelfs nog 

nooit gehoord van het woord in die betekenis.  

 Tuin in de betekenis van „omheining‟ is een benaming die al zeer veel invloed van de 

standaardtaal heeft ondergaan. Slechts enkele informanten gebruiken het nog in die betekenis. 

Bij het merendeel van de ondervraagde personen is het woord zo goed als onbekend. 

 

6. Bespreking van de resultaten  

6.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het onderzoek besproken worden en zal er worden 

gezocht naar een verklaring voor die resultaten. Eerst zullen ze extern-linguïstisch verklaard 

worden. Dat gebeurt aan de hand van de eerder aangehaalde hypotheses. Die hypotheses 

hebben het over de invloed van de sociale variabelen leeftijd en sociale klasse: 

 Het dialect van jongere informanten is meer uitgevlakt dan het dialect van oudere 

informanten (TAELDEMAN, 1998: 18). 

 Hoe hoger de sociale klasse van een informant hoe hoger het gebruik van meer 

standaardtalige variëteiten (WILLEMYNS, 1998: 10). 

Niet alle resultaten worden enkel extern-linguïstisch verklaard worden. Voor de 

wijzigingen in het lexicon wordt er ook een intern-linguïstische verklaring gezocht. De 

woorden worden gerangschikt volgens hun dialectscore. Die dialectscore is de som van de 

informanten die de term spontaan gebruiken en de informanten die nog een actieve kennis van 

het dialectwoord hebben. Aan de hand van de volgende twee stellingen zal de rangschikking 

van de dialecttermen worden verklaard: de frequentie van de begrippen is bepalend voor het 

gebruik van de dialecttermen van die begrippen en de geografische verspreiding van de 

dialecttermen is bepalend voor het gebruik van die termen. 

 

6.2. Extern-linguïstische verklaring van de resultaten 

De verkregen resultaten worden in dit onderdeel verklaard aan de hand van externe factoren. 

In de sociolinguïstiek gaat men ervan uit dat een linguïstische variabele, bijvoorbeeld r, 

dikwijls niet alleen afhankelijk is van een linguïstische omgeving, bijvoorbeeld de „Gooise r‟ 

komt vaak voor in auslaut na lange vocalen, maar dat die linguïstische variabele ook afhangt 

van onafhankelijke variabelen als de niet-linguïstische sociale parameters (VAN 
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KEYMEULEN, 2008-2009: 32). Het was William Labov die in 1966 met zijn werk The 

social stratification of English in New York City aantoonde dat “taalvariatie gestructureerd 

kan worden aan de hand van […] sociale parameters als leeftijd, sekse en sociale klasse” 

(VAN KEYMEULEN, 2008-2009: 32). De sociale parameters of externe factoren in dit 

onderzoek zijn leeftijd en sociale klasse (opleidingsniveau). Volgens VAN KEYMEULEN 

onthult iedere persoon als hij/zij spreekt een geheel van sociale kenmerken dat hij/zij deelt 

met de groep waartoe hij/zij op sociaal gebied behoort (2008-2009: 33). 

 

6.2.1. Leeftijd als conditionerende factor  

Verschillen tussen leeftijdsgroepen leggen doorgaans getuigenis af van een aan de gang zijnde 

taalverandering. Uit heel wat onderzoeken is al gebleken dat de sociale parameter leeftijd van 

groot belang is. Een voorbeeld van dergelijk onderzoek is het sociolinguïstisch onderzoek van 

DEWULF, VAN KEYMEULEN en VERSTRAETE (1981) in de West-Vlaamse gemeente 

Waarmaarde. Uit de resultaten van dat onderzoek bleek dat “de geconstateerde 

verschuivingen samenhingen met de parameter leeftijd” (DEWULF, VAN KEYMEULEN en 

VERSTRAETE, 1981: 60). Het is vooral bij de jongere dialectsprekers dat het 

oorspronkelijke dialect van de oude bevolkingslaag wordt vervangen door andere varianten 

die meestal dichter bij de standaardtaal liggen. Een tweede voorbeeld van een onderzoek 

waaruit het belang van de parameter leeftijd is gebleken, is het onderzoek van RYCKEBOER 

(1995). Hij onderzocht een viertal begrippen en constructies in West- en Oost-Vlaanderen en 

kwam tot de volgende conclusie: “bij de jongste generatie is het dialectverlies echter abrupt 

groot geworden” (1995: 252). 

 Op de volgende pagina‟s wordt er telkens per onderzochte taalcomponent (morfologie, 

syntaxis, fonologie en lexicon) een tabel, een grafiek en wat uitleg gegeven. De tabel bestaat 

uit enkele kolommen. In de kolom „leeftijd‟ worden de drie leeftijdsgroepen opgenomen: 18-

30, 35-55 en 60+. De tweede kolom of de kolom „mean‟ bevat de gemiddelde dialectscore per 

leeftijdsgroep. Die gemiddelde dialectscore is het cijfer dat de maximaal haalbare 

dialecticiteit weergeeft en dus het cijfer dat de betreffende leeftijdsgroep zou halen indien alle 

informanten voor alle items de verwachte autochtoon dialectische variant hadden opgegeven. 

Die dialectscore werd berekend in SPSS aan de hand van de dialectelementen die de 

informanten gebruikten. Bij de morfologie staat die dialectscore op tweeënvijftig. Zoals 

eerder vermeld, werden er negen morfologische verschijnselen opgevraagd. Om ieder 

verschijnsel grondig te kunnen onderzoeken, werd dat verschijnsel telkens aan de hand van 

meerdere enquête-items opgevraagd, bijvoorbeeld bij de meervoudsvorming kreeg de 
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informant tien woorden voorgeschoteld die hij in het meervoud moest zetten. Door deze vorm 

van bevraging bedraagt het totaal van de opgevraagde elementen in het geval van de 

morfologie tweeënvijftig. De dialectscore bij de syntaxis staat op zestien, bij de fonologie op 

drieëndertig en bij het lexicon op tweeëntwintig. De derde kolom in de tabel toont aan uit 

hoeveel informanten een bepaalde groep bestaat en in de laatste kolom „Std. Deviation‟ is de 

standaardafwijking terug te vinden. De standaardafwijking wordt gebruikt om de spreiding,  

of m.a.w. de mate waarin de waarden of resultaten onderling verschillen, van een verdeling 

aan te geven en het is de gemiddelde afwijking van ieder element t.o.v. een gemiddelde. Hoe 

groter die afwijking, hoe groter de heterogeniteit in de resultaten is. Een kleine 

standaardafwijking betekent dat de resultaten dicht bij elkaar liggen. 
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Morfologie 

 

Report 

Hoeveel elementen uit de dialectmorfologie gebruikt de informant? 

Leeftijd Mean N Std. Deviation 

18-30 20,5000 12 2,81231 

35-55 22,9167 12 2,81096 

60+ 23,1667 12 3,58870 

Total 22,1944 36 3,24098 

 

 

 
 

Wat de morfologie betreft hebben de jongeren een gemiddelde dialectscore van 20,50 met een 

standaardafwijking van 2,81. Het gemiddelde van de middengroep ligt hoger dan dat van de 

jongeren, maar de standaardafwijking is bij beide leeftijdscategorieën wel dezelfde. De 

ouderen halen de hoogste dialectscore, namelijk 23,17. Hun standaardafwijking bedraagt 3,59. 

Bij de oudste leeftijdsgroep is de heterogeniteit het grootst. Als de jongeren met de ouderen 

worden vergeleken, dan kan er worden geconcludeerd dat de morfologie van het Koekelaarse 

dialect toch al enkele verliezen kent bij de jongere generatie van dialectsprekers. Het verschil 

tussen de middengroep en de oudste groep is niet zo groot. 
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Syntaxis 

 

Report 

Hoeveel elementen uit de dialectsyntaxis gebruikt de informant? 

Leeftijd Mean N Std. Deviation 

18-30 1,8333 12 1,40346 

35-55 3,0000 12 2,59370 

60+ 4,4167 12 1,56428 

Total 3,0833 36 2,15639 

 

 

 
 

Op morfologisch vlak halen de jongeren een gemiddelde van 1,83. Ze hebben een 

standaardafwijking van 1,40. De gemiddelde dialectscore van de middengroep ligt hoger en 

hun standaardafwijking bedraagt 2,59. Opnieuw scoort de oudste leeftijdsgroep het beste: 

4,42. Ze hebben een standaardafwijking van 1,56. De middengroep heeft de grootste 

standaardafwijking , wat inhoudt dat de ene informant meer dialectconstructies gebruikt dan 

de andere. Toch is er sprake van redelijk wat dialectverlies bij de jongeren als de gemiddelde 

scores van de jongeren en ouderen worden vergeleken met elkaar. Er zijn nog jongeren met 

heel wat morfologische dialectkenmerken in hun dialect, maar dat geldt lang niet voor alle 

jonge dialectsprekers. 

 

 

 



66 
 

Fonologie 

 

Report 

Hoeveel elementen uit de dialectfonologie gebruikt de informant? 

Leeftijd Mean N Std. Deviation 

18-30 18,2500 12 3,04884 

35-55 24,4167 12 2,06522 

60+ 22,7500 12 3,04884 

Total 21,8056 36 3,76313 

 

 

 
 

Het is opvallend dat bij de fonologie de middelste leeftijdscategorie een hogere gemiddelde 

dialectscore haalt dan de oudste leeftijdscategorie. De score van de middengroep is 24,42 met 

een standaardafwijking van 2,07 en de score van de zestigplussers is 22,75 met een 

standaardafwijking van 3,05. De middengroep heeft de kleinste standaardafwijking van de 

drie groepen en dat wil zeggen dat de resultaten er dichter bij elkaar liggen. De jongeren halen 

een gemiddelde van 18,25 en dezelfde standaardafwijking als de ouderen, namelijk 3,05. Als 

we de jongeren met de ouderen vergelijken, dan kunnen we concluderen dat de fonologie van 

het Koekelaarse dialect al verliezen kent. Weliswaar zijn het geen al te grote verliezen, want 

het verschil tussen de jongeren en de ouderen is niet al te groot. 
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Lexicon 

 

Report 

Hoeveel dialectwoorden gebruikt de informant? 

Leeftijd Mean N Std. Deviation 

18-30 15,8333 12 2,65718 

35-55 19,3333 12 2,22928 

60+ 19,3333 12 1,23091 

Total 18,1667 36 2,65653 

 

 

De gemiddelde dialectscore van de jongste leeftijdscategorie is 15,83. Die groep heeft een 

standaardafwijking van 2,66. De middengroep heeft net als de groep van zestigplussers een 

gemiddelde van 19,33 op 22. De standaardafwijking van de leeftijdscategorie 35-55 is 2,23. 

De ouderen hebben een standaardafwijking van 1,23, wat tevens de laagste van de drie is. De 

heterogeniteit is duidelijk het grootst bij de jongeren, wat betekent dat niet alle jongeren 

consequent kiezen voor het gebruiken van een dialectwoord. Het verschil tussen de jongste en 

de oudste leeftijdsgroep wordt duidelijk als we kijken naar de grafiek met boxplotten. Er zijn 

jonge dialectsprekers die nog vaak dialectwoorden gebruiken, maar ze doen dat lang niet 

allemaal.  
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Het is interessant om na te gaan welke onderdelen van het dialect het meest dialectverlies 

kennen of anders gezegd welke onderdelen het meest onder invloed staan van de 

standaardtaal. We kunnen dat afleiden uit de volgende tabel: 

 

Onderdeel Score 

jongeren 

Score 

ouderen 

Score 

jongeren 

(%) 

Score 

ouderen (%) 

Verschil 

(%) 

Morfologie 20,50 / 52 23,17 / 52 39,42 44,56 5,14 

Syntaxis 1,83 / 16 4,42 / 16 11,44 27,62 16,18 

Fonologie 18,25 / 33 22,75 / 33 55,30 68,94 13,64 

Lexicon 15,83 / 22 19,33 / 22 71,95 87,86 15,91 

 

In de eerste kolom staan de vier componenten die we onderzocht hebben, namelijk 

morfologie, syntaxis, fonologie en lexicon. In de tweede kolom zijn de gemiddelde 

dialectscores van de jongste leeftijdsgroep opgenomen en in de derde kolom zijn de scores 

van de oudste leeftijdsgroep terug te vinden. Doordat de scores op verschillende totalen 

stonden, namelijk tweeënvijftig, zestien, drieëndertig en tweeëntwintig, heb ik ze omgezet 

naar procenten. Op die manier kunnen ze gemakkelijker vergeleken worden met elkaar. De 

vierde kolom bevat dan de scores van de jongeren uitgedrukt in procenten en de vijfde kolom 

geeft de procentuele scores van de ouderen weer. De scores van de jongeren worden 

afgetrokken van de scores van de ouderen om zo te kunnen nagaan hoe groot het 

dialectverlies in een bepaalde component is. De resultaten daarvan zijn terug te vinden in de 

kolom „Verschil (%)‟.  

 Om het dialectverlies na te gaan, werden de scores van de jongeren niet vergeleken 

met de eerder vastgestelde Koekelaarse dialectnorm. Dat komt doordat zelfs de oudere 

generatie van dialectsprekers die norm niet meer haalt. Als we kijken naar de bovenstaande 

tabel dan zien we dat de syntaxis het meeste verloren is gegaan. Ook het lexicon en de 

fonologie kennen al wat invloed van de standaardtaal. De morfologie is het minst onderhevig 

aan de invloed van de standaardtaal, maar ook die component kent al heel wat verliezen. 

 “Hoe minder een component een structureel geheel vormt, hoe minder vast de 

elementen van die component ingebed zijn en hoe meer ze dus in aanmerking komen voor 

vervanging door een equivalent uit de standaardtaal” (TAELDEMAN, 1998:14). De 

component die het minst gestructureerd is, is volgens TAELDEMAN het lexicon (1998: 14). 

Dat is dan ook het eerste wat verdwijnt volgens hem,  gevolgd door de fonologie of m.a.w. de 

uitspraak (TAELDEMAN, 1991: 46). Na de fonologie volgt dan de grammatica of m.a.w. de 

morfologie en de syntaxis (TAELDEMAN, 1991:46) Volgens VANDEKERCKHOVE is de 
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woordenschat van een taal veel gevoeliger aan verandering dan de klanken van die taal 

(2000:16). Ook DEVOS en VANDEKERCKHOVE stellen dat “de traditionele woordenschat 

heel gevoelig is voor dialectverlies, maar ook grammaticale kenmerken en in mindere mate 

lokale uitspraakkenmerken” (2005: 146). Toch blijkt uit onderzoek dat “lang niet alle 

dialectwoorden even vlug verdwijnen” (TAELDEMAN, 1998: 14). Hetzelfde kan gezegd 

worden voor de fonologie: niet lang alle dialectkenmerken verdwijnen er even vlug. De 

kenmerken die deel uitmaken van een harde dialectkern verdwijnen bijna niet, terwijl andere 

dialectkenmerken die er geen deel van uitmaken zeer vlug aan de kant worden geschoven 

(TAELDEMAN, 1998: 16). Volgens TAELDEMAN bestaat die dialectkern uit 

dialectkenmerken die de spreker al zeer vroeg heeft verworven en het zijn articulatorische 

gewoontes, waar men zich niet of nauwelijks bewust van is (1998: 16). Een voorbeeld 

daarvan is de zachte g die als een h wordt uitgesproken: goed wordt hoed. Dialectkenmerken 

die niet tot die kern behoren, worden vaak vlug over boord geworpen wanneer een 

dialectspreker bewust gaat letten op zijn dialect en de scherpe kanten ervan gaat afronden 

(TAELDEMAN, 1998: 17). Het zijn de primaire dialectkenmerken die het eerst sneuvelen. 

Dat zijn “elementen die als erg „typisch‟ voor een of ander dialect ervaren worden, doorgaans 

een grote afstand tot de standaardtaal vertonen en op een hoge bewustzijnsgraad bij de modale 

dialectspreker kunnen bogen” (TAELDEMAN, 1998: 17). Een voorbeeld van zo‟n primair 

dialectkenmerk is de korte u die een i wordt in AN-woorden met u: put wordt pit 

(TAELDEMAN, 1998: 17). Ook HINSKENS deelt die mening. Hij zegt dat “primaire 

dialectkenmerken betrekkelijk verliesgevoelig zijn en secundaire betrekkelijk stabiel” 

(HINKSKENS, 1993: 53). 

 De bevindingen van TAELDEMAN komen niet overeen met de resultaten van dit 

onderzoek. Uit die resultaten blijkt dat de syntaxis van het Koekelaarse dialect de grootste 

verliezen kent, gevolgd door het lexicon en dan de fonologie. De morfologie kent het minste 

dialectverlies, wat wel klopt met wat TAELDEMAN vaststelt. Mijn bevindingen komen dus 

niet overeen met de algemeen aanvaarde opvatting dat het lexicon het vlugst verdwijnt in een 

situatie van dialectverlies. Toch kunnen de verkregen resultaten toe te schrijven zijn aan 

toeval, aangezien veel afhangt van de keuze van de onderzochte dialectkenmerken. 

 

Het is niet enkel interessant om na te gaan welke onderdelen van het dialect het meeste 

dialectverlies kennen, maar het is ook boeiend om de totale dialectscores per leeftijdsgroep te 

berekenen. De gemiddelde dialectscores van de vier onderzochte componenten syntaxis, 

morfologie, fonologie en lexicon werden samengeteld en zijn terug te vinden in de volgende 
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tabel en grafieken. De totale dialectscore staat op honderd drieëntwintig. Dat is het cijfer dat 

de betreffende leeftijdsgroep zou halen indien alle informanten voor alle items van de vier 

onderzochte componenten de verwachte autochtoon dialectische variant hadden opgegeven. 

 

Report 

Hoeveel dialectelementen gebruikt de informant? 

Leeftijd Mean N Std. Deviation 

18-30 56,4167 12 5,96137 

35-55 69,6667 12 5,61384 

60+ 69,6667 12 5,94418 

Total 65,2500 36 8,50336 

 

 

 

De jongste leeftijdsgroep heeft een gemiddelde dialectscore van 56,42 en een 

standaardafwijking van 5,96. Opvallend is dat zowel de middelste als de oudste leeftijdsgroep 

dezelfde totale dialectscore hebben, namelijk 69,67. Ze hebben wel een verschillende 

standaardafwijking. De middelste groep heeft 5,61 en de ouderen hebben 5,94. De jongeren 

hebben de grootste standaardafwijking, wat betekent dat er een grote heterogeniteit bestaat 

binnen die groep. Uit de grafiek kan worden afgeleid dat de jongeren een lager dialectgebruik 

hebben dan de middengroep en de oudste leeftijdsgroep. Informanten uit die laatste twee 

groepen halen dialectscores die hoger liggen dan het gemiddelde van de jongste 

leeftijdsgroep. In de volgende grafiek wordt er een overzicht gegeven van de verhouding 

tussen de totale dialectscore en de leeftijd van de informant. Er werd niet gewerkt met de 
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verdeling in drie leeftijdsgroepen, maar met de verschillende geboortejaren van de 

informanten. 

 

De informanten zijn gerangschikt van oud naar jong. Uit de grafiek wordt duidelijk dat de 

informanten met de hoogste dialectscores tot de oudere dialectsprekers behoren en de 

informanten met de lagere dialectscores tot de jongeren worden gerekend. De tabel toont ons 

ook dat de heterogeniteit bij de jongere dialectsprekers groter is dan de heterogeniteit bij de 

ouderen en de middengroep. Er kan worden geconcludeerd dat de jongeren een groter 

dialectverlies kennen en dus meer beïnvloed zijn door de standaardtaal. Er is een dalende lijn 

waar te nemen in de grafiek: hoe jonger de informant, hoe minder dialectelementen hij nog 

gebruikt. 

 Als er volgens DE SCHUTTER wordt gekeken naar “welke extra-linguïstische 

factoren samengaan met de keuze tussen +AN- en -AN-vormen, dan blijkt allereerst al dat er 

een konstante, maar daarom nog geen regelmatige verschuiving ten gunste van de +AN-

vormen is naarmate de informanten jonger zijn” (1980: 185). Dat hangt samen met wat 

DEVOS en VANDEKERCKHOVE noemen als één van de belangrijkste indicatoren voor de 

overlevingskansen van een dialect, namelijk “de mate waarin het nog een rol speelt als taal 

van de opvoeding, als taal van het gezin en de familie” (2005: 146). Zoals eerder al werd 

vermeld, geven steeds minder ouders nog het dialect door aan hun kinderen (TAELDEMAN, 

1998: 14), wat leidt tot dialectverlies bij jongeren. 
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6.2.2. Opleidingsniveau als conditionerende factor  

TAELDEMAN komt tot de volgende vaststelling: “hoe hoger de sociale klasse, hoe meer het 

dialect - als het al gebruikt wordt - uitgevlakt is” (1998: 18). Als reden voor dat dialectverlies 

noemt TAELDEMAN de omstandigheid dat maatschappelijk hoger gesitueerden een 

opleiding genoten in een standaardtalige omgeving en nadien een beroep gingen uitoefenen 

waarbij het leeuwendeel van de communicatie verloopt in een algemenere variëteit van het 

Nederlands (TAELDEMAN, 1998: 19).  

Volgens DEVOS en VANDKERKCHOVE zal “het dialectgebruik in de toekomst 

steeds sterker sociaal gemarkeerd geraken” (2005: 147). Willemyns komt met zijn enquête uit 

1997 tot de vaststelling dat het opleidingsniveau en het sociale milieu van de jongeren één van 

de meest bepalend factoren voor het taalgedrag zal worden (DEVOS en 

VANDEKERCKHOVE, 2005: 147). “Er blijkt zich met name een steeds scherpere 

scheidingslijn af te tekenen tussen de lagere en de hogere sociale klassen. Om het eenvoudig 

te stellen: bij de jongste generatie wordt het dialect de taal van het arbeidersmilieu” (DEVOS 

en VANDEKERCKHOVE, 2005: 147).  

Op de volgende pagina‟s wordt er opnieuw telkens per onderzochte taalcomponent 

(morfologie, syntaxis, fonologie en lexicon) een tabel, een grafiek en wat uitleg gegeven 

i.v.m. de correlatie tussen het opleidingsniveau en het dialectgebruik van de informanten. 

Even ter herhaling, de gemiddelde dialectscore staat bij de morfologie op tweeënvijftig, bij de 

syntaxis op zestien, bij de fonologie op drieëndertig en bij het lexicon op tweeëntwintig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Morfologie 

Report 

Hoeveel elementen uit de dialectmorfologie gebruikt de informant? 

Opleidingsniveau Mean N Std. Deviation 

Hooggeschoold 22,6111 18 2,65992 

Laaggeschoold 21,7778 18 3,76603 

Total 22,1944 36 3,24098 

 

 

 

De gemiddelde dialectscore bij de hooggeschoolde informanten bedraagt 22,61. Ze hebben 

een standaardafwijking van 2,66. De laaggeschoolde informanten hebben een dialectscore van 

21,78 met een standaardafwijking van 3,77. Die dialectscore is lager dan de score van de 

hooggeschoolden. De heterogeniteit van de resultaten is het grootst bij de laaggeschoolde 

informanten. In die groep heb je informanten die nog zeer vaak elementen uit de 

dialectmorfologie gebruiken en informanten die meer kiezen voor standaardtalige elementen. 

Opvallend is dat het de laaggeschoolden zijn die de dialectmorfologie voor een stuk hebben 

verloren. 

 

 

 

 



74 
 

Syntaxis 

Report 

Hoeveel elementen uit de dialectsyntaxis gebruikt de informant? 

Opleidingsniveau Mean N Std. Deviation 

Hooggeschoold 2,5000 18 1,58114 

Laaggeschoold 3,6667 18 2,52050 

Total 3,0833 36 2,15639 

 

 
 

Bij de syntaxis halen de hooggeschoolde informanten een dialectscore van 2,50 en hun 

standaardafwijking bedraagt 1,58. De laaggeschoolden halen een hogere dialectscore dan de 

hooggeschoolden, namelijk 3,67. De standaardafwijking van de laaggeschoolde informanten 

is 2,52. De syntaxis van het Koekelaarse dialect is het minst verloren gegaan bij de 

laaggeschoolden. Toch vinden we bij beide groepen nog informanten terug die nog goed de 

dialectelementen van de syntaxis kennen en informanten die al meer de standaardtaal volgen. 
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Fonologie 

Report 

Hoeveel elementen uit de dialectfonologie gebruikt de informant? 

Opleidingsniveau Mean N Std. Deviation 

Hooggeschoold 21,2222 18 4,27793 

Laaggeschoold 22,3889 18 3,18339 

Total 21,8056 36 3,76313 

 

 
 

De hooggeschoolde informanten hebben voor de fonologie een gemiddelde dialectscore van 

21,22 behaald. Hun standaardafwijking bedraagt 4,28. De laaggeschoolden hebben een iets 

hoger gemiddelde, namelijk 22,39. Ze hebben een standaardafwijking van 3,18. Bij de 

hooggeschoolde informanten is de heterogeniteit groter, wat betekent dat er meer verschillen 

bestaan tussen hun resultaten. Net als bij de syntaxis en de morfologie is het verschil tussen 

hooggeschoolde en laaggeschoolde informanten niet zo groot.  
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Lexion 

Report 

 

Hoeveel dialectwoorden gebruikt de informant? 

Opleidingsnive

au Mean N 

Std. 

Deviation 

Hooggeschoold 18,3333 18 2,00000 

Laaggeschoold 18,0000 18 3,23583 

Total 18,1667 36 2,65653 

 

 

 

Bij het lexicon hebben de hooggeschoolde informanten een gemiddelde dialectscore van 

18,33. Hun standaardafwijking bedraagt 2,00. De dialectscore van de laaggeschoolde 

informanten is 18,00 met een standaardafwijking van 3,24. Net als bij de morfologie en de 

syntaxis, is ook hier de heterogeniteit het grootst bij de laaggeschoolden. Opvallend is dat de 

hooggeschoolde informanten een hogere dialectscore behalen dan de laaggeschoolden. Toch 

is het verschil tussen de twee groepen minimaal. 
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Net als bij de conditionerende factor leeftijd werd er nagegaan welke onderzochte 

taalcomponenten er het meest aan dialectverlies onderhevig waren. De resultaten staan in de 

volgende tabel: 

 

Onderdeel Score 

hooggesch. 

Score 

laaggesch. 

Score 

hooggesch. 

(%) 

Score 

laaggesch. 

(%) 

Verschil 

(%) 

Morfologie 22,61 / 52 21,78 / 52 43,48 41,88 -1,60 

Syntaxis 2,50 / 16 3,67 / 16 15,63 22,94 7,31 

Fonologie 21,22 / 33 22,39 / 33 64,30 67,85 3,55 

Lexicon 18,33 / 22 18,00 / 22 83,32 81,81 -1,51 

 

Als we op dezelfde manier te werk gaan als bij de parameter leeftijd, maar deze keer de score 

van hooggeschoolde informanten aftrekken van de score van de laaggeschoolde informanten, 

dan zien we dat de syntaxis bij de hooggeschoolden het meest in verval is en dan de 

fonologie. De morfologie en het lexicon van de hooggeschoolden kennen geen dialectverlies 

ten opzichte van de laaggeschoolden. 

 

Het is ook opnieuw interessant om de totaalscores te gaan berekenen. De gemiddelde 

dialectscores van de vier componenten werden samengeteld. Zoals voorheen, staat de totale 

dialectscore op honderd drieëntwintig. De resultaten zijn terug te vinden in de volgende tabel 

en grafiek. 

 

Report 

 

Hoeveel dialectelementen gebruikt de informant? 

Opleidingsniveau Mean N Std. Deviation 

Hooggeschoold 64,6667 18 7,62349 

Laaggeschoold 65,8333 18 9,48838 

Total 65,2500 36 8,50336 
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De hooggeschoolde informanten hebben een gemiddelde dialectscore van 64,67 met een 

standaardafwijking van 7,62. De gemiddelde dialectscore van de laaggeschoolde informanten 

bedraagt 65,83. Hun standaardafwijking is 9,49. De laaggeschoolden scoren dus beter dan de 

hooggeschoolden. Toch is het verschil tussen die twee groepen niet groot. De laaggeschoolde 

groep heeft de grootste heterogeniteit wat de resultaten betreft. 

 

Het was ook interessant om na te gaan of de hypothese van DEVOS en 

VANDEKERCKHOVE klopte voor de jongere dialectsprekers in Koekelare. DEVOS en 

VANDEKERCKHOVE stellen dat het opleidingsniveau (en het sociale milieu waaruit 

jongeren komen) de meest bepalende factor is voor het taalgedrag van jongeren (2005: 147).  

  

Report 

 

Dialectkennis bij jongeren 

Opleidingsniveau Mean N Std. Deviation 

Hooggeschoold 56,8333 6 7,88458 

Laaggeschoold 56,0000 6 3,94968 

Total 56,4167 12 5,96137 

 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dus dat die hypothese niet op gaat voor de Koekelaarse 

jongeren tussen de achttien en de dertig jaar oud. Het gemiddelde bij de laaggeschoolde 

jongeren (56,00) ligt lager dan het gemiddelde bij de hooggeschoolde jongeren (56, 83). De 
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standaardafwijking is bij hooggeschoolde jongeren veel groter dan die bij de laaggeschoolden. 

Dat wijst erop dat er een groot verschil bestaat tussen de hooggeschoolde jongeren onderling. 

Het verschil tussen hooggeschoolde en laaggeschoolde jongeren is zeer minimaal, dus de 

hypothese van DEVOS en VANDEKERCKHOVE kan onmogelijk kloppen voor de 

Koekelaarse jongeren. 

 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de sociale variabele opleidingsniveau nauwelijks een rol 

speelt bij het al dan niet gebruiken van het Koekelaarse dialect. Er bestaan bijna geen 

verschillen tussen hooggeschoolde en laaggeschoolde informanten en in een aantal gevallen is 

het vaak zo dat de hooggeschoolde informanten de beste dialectscore behalen. 

 

6.3. Rangschikking van de woorden volgens hun dialectscore 

Voor elk woord dat werd opgevraagd bij het lexicon werd nagegaan wat de dialectscore was. 

Zoals eerder al werd aangehaald, wordt die score berekend door het totaal te nemen van het 

aantal informanten dat nog actief de dialectbenaming gebruikt en het aantal informanten dat 

nog een actieve kennis van het dialectwoord heeft. Hieronder staat een lijst waarin de 

tweeëntwintig woorden gerangschikt staan van hoogste naar laagste dialectscore. 

1. Boterham: 36 

Kruiwagen: 36 

Lawaai: 36 

Bord: 36 

Trui: 36 

Huilen: 36 

Schoorsteen: 36 

2. Prikkeldraad: 35 

3. Veld: 34 

Slabbetje: 34 

4. Spiegelei: 33 

5. Smeren: 32 

Lieveheersbeestje: 32 

6. Kinderwagen voor peuters: 29 

7. Spinnenweb: 28 

8. Motregenen: 27 

9. Snoep: 26 
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Kinderwagen voor baby‟s: 26 

10. Schommel: 25 

11. Sloot: 23 

12. Verschroeien: 14 

13. Omheining: 4 

 

De eerste groep woorden vormt de kopgroep, terwijl de laatste zes woorden de 

staartgroep vormen. De kopgroep bevat de woorden met de hoogste dialectscores. Zoals blijkt 

uit de lijst, zijn dat de woorden met de maximale dialectscore, namelijk zesendertig. Dat 

houdt in dat alle informanten nog de dialectbenamingen gebruiken. De staartgroep wordt dan 

gevormd door de woorden met laagste dialectscores. “Het globale verloop van de 

standaardisering van het lexicon […] kan het beste worden verduidelijkt aan de hand van 

woorden die de kop- en de staartgroep vormen van de vragenlijst”, aldus 

HOPPENBROUWERS (1990: 140). De specifieke plaats van de onderzochte woorden in de 

rangschikking zal in 6.4. verklaard worden aan de hand van twee hypotheses.  

 

6.4. Intern-linguïstische verklaring van de resultaten 

Voor het lexicon werd naast een extern-linguïstische, ook een intern-linguïstische verklaring 

gezocht voor de resultaten. Om tot die verklaring te komen, werden de resultaten onderzocht 

aan de hand van de volgende twee stellingen: de frequentie van de begrippen is bepalend voor 

het gebruik van de dialecttermen van die begrippen en de geografische verspreiding van de 

dialecttermen is bepalend voor het gebruik ervan.  Die hypotheses worden besproken in wat 

volgt. 

 

6.4.1. De frequentie van de begrippen is bepalend voor het gebruik van de dialecttermen 

van die begrippen 

Men kan ervan uitgaan dat men voor frequente woorden vaak zal opteren voor de 

dialectbenamingen van die woorden, terwijl dat voor minder frequente woorden minder het 

geval zal zijn. Volgens DE SCHUTTER is het veld waartoe een term behoort van belang 

(1980: 196). Hij zegt dat namen van alledaagse gebruiksvoorwerpen minder invloed 

ondergaan van de standaardtaal dan bijvoorbeeld namen van (wilde) dieren (1980: 196). Dat 

komt omdat die namen van (wilde) dieren geen deel uitmaken van de alledaagse 
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ervaringswereld van de dialectspreker. DE SCHUTTER hecht veel belang aan “de status van 

het te noemen object in de ervaringswereld van de informanten” (1980: 196). 

 Om nu te kunnen bepalen welke van de tweeëntwintig onderzochte lexicale items 

frequent zijn, werd er gebruikt gemaakt van de Streeflijst woordenschat voor zesjarigen van 

SCHAERLAKENS (1999) en de zoekmachine Google. De Streeflijst is een collectie van 

woorden waarvan leerkrachten uit het kleuter- en lager onderwijs vinden dat ze door kinderen 

van een bepaalde leeftijd begrepen zouden moeten worden (SCHAERLAKENS, 1999: 9). Die 

lijst bevat de resultaten van kinderen uit het hele Nederlandse taalgebied, maar enkel de 

resultaten van kinderen uit Nederlandstalig België werden gebruikt. Naast die streeflijst werd 

er ook gebruik gemaakt van de zoekmachine Google. Ook hier werd er enkel gekeken naar 

resultaten uit België. 

 Als de stelling klopt dan zouden de zeven begrippen uit de kopgroep het meest 

frequent moeten zijn, aangezien ze de hoogste dialectscore halen, en de begrippen uit de 

staartgroep het minst frequent, omdat ze de laagste dialectscores hebben.  

De begrippen uit de kopgroep zijn: boterham, kruiwagen, lawaai, bord, trui, huilen en 

schoorsteen. Het zijn begrippen die vaak worden gebruikt in de dagelijkse ervaringswereld. 

Alle woorden zijn opgenomen in de Streeflijst woordenschat voor zesjarigen (1999), wat 

bevestigt dat ze in het dagelijkse leven vaak voorkomen. Die zeven begrippen halen samen 

een kennisgemiddelde van 98,29%. Zowel boterham als lawaai halen beide 100%. Bord, trui 

en huilen hebben een score van 99%, gevolgd door schoorsteen met 96% en kruiwagen met 

95%. Zoals blijkt uit de voorgaande percentages, halen de zeven woorden zeer hoge 

kennispercentages. Ook in Google vinden we voor die begrippen zeer veel resultaten, zoals in 

de volgende tabel duidelijk wordt: 

 

Begrip Hits 

Bord 1 720 000 

Trui 189 000 

Lawaai 131 000 

Huilen 107 000 

Boterham 59 300 

Schoorsteen 34 100 

Kruiwagen 20 600 

 

Voor de zeven begrippen samen zijn er 2 261 000 hits gevonden in Google. 
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 De begrippen uit de staartgroep zijn: motregenen, snoep, kinderwagen voor baby’s, 

schommel, sloot, verschroeien en omheining. Niet alle begrippen komen even frequent voor in 

het dagelijkse leven. Verschroeien en motregenen komen niet voor in de lijst. Motregen 

daarentegen komt wel voor en haalt een kennispercentage van slechts 55%. Snoep scoort nog 

redelijk hoog met 98%, gevolgd door kinderwagen en schommel met beide 96%. Omheining 

heeft een kennispercentage van 60% en sloot haalt 48%. De zeven begrippen uit de 

straatgroep halen een gemiddelde van 79,6%, wat een heel stuk lager ligt dan het gemiddelde 

van de kopgroep. De zeven begrippen halen in Google de volgende resultaten: 

 

Begrip Hits 

Sloot 229 000 

Snoep 139 000 

Kinderwagen 45 200 

Schommel 38 400 

Omheining 38 100 

Verschroeien 1280 

Motregenen 530 

 

Er werden voor de zeven begrippen samen 491 510 hits gevonden in Google. Ook dat getal 

ligt een stuk lager dan de som van de hits bij de begrippen uit de kopgroep. 

 Uit het voorafgaande kan worden geconcludeerd dat de frequentie van de begrippen 

zeker bepalend is voor het gebruik van de dialecttermen van die begrippen. Hoe hoger de 

frequentie van een begrip in het dagelijkse leven hoe groter de kans is dat er een 

dialectbenaming voor dat begrip gebruikt wordt. 

  

6.4.2. De geografische verspreiding van de dialecttermen is bepalend voor het gebruik 

ervan  

Dialecttermen weerstaan beter aan de invloed van de standaardtaal naarmate ze in een groter 

gebied voorkomen (TAELDEMAN, 1998: 14). “Is het verspreidingsgebied klein, dan gaat de 

dialectgebruiker de gewestelijkheid en kleinschaligheid des te beter beseffen” 

(TAELDEMAN, 1998: 14). Ook HINSKENS deelt die mening, want hij wijst op “de 

samenhang tussen de relatieve verliesgevoeligheid enerzijds en de graad van ruimtelijke 

verbreiding anderzijds” (1993: 52).  
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 Als de gestelde hypothese klopt, dan zouden de woorden die tot de kopgroep behoren 

een grotere geografische verspreiding hebben dan de woorden uit de staartgroep. De 

verspreiding van die woorden werd bepaald aan de hand van een aantal bronnen, waarvan de 

voornaamste het Woordenboek van de Vlaamse dialecten was.  

 De veertien woorden die hier aan de orde zijn, kregen allemaal een score. Die score zei 

iets over de grootte van hun verspreidingsgebied: 

- 1: woorden met die score kennen maar een kleine verspreiding. Het zijn 

voornamelijk lokale dialecttermen met een beperkte verspreiding in West-

Vlaanderen. 

- 2: deze woorden zijn wijd verspreid in West-Vlaanderen, maar ze worden niet 

gebruikt in de rest van Vlaanderen. 

- 3: dit zijn woorden die in het Zuid-Nederlandse taalgebied voorkomen. 

 De begrippen uit de kopgroep zijn: boterham, kruiwagen, lawaai, bord, trui, huilen en 

schoorsteen. Ze kennen de volgende geografische verspreiding: 

 

Dialectterm Verspreiding 

Stuute 3 

Kort(e)wagen 2 

Geruchte 2 

Talloor 3 

Baai 2 

Schreimen 3 

Kave 2 

 

Uit de voorgaande tabel kunnen we afleiden dat de dialecttermen uit de kopgroep een vrij 

grote verspreiding kennen. Drie termen worden gebruikt in heel Vlaanderen. Stuute en 

kort(e)wagen zijn opgenomen in de top tien van dialectwoorden in Oost-, West- en Zeeuws-

Vlaanderen (RYCKEBOER: 1991: 168). Het eerste woord komt voor in Frans-Vlaanderen, 

West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen (RYCKEBOER: 1991: 170) en het tweede komt enkel 

in West-Vlaanderen voor (RYCKEBOER: 1991: 174). Schreimen komt volgens 

SCHUERMANS (1865-1970) niet enkel in West-Vlaanderen, maar ook in Oost-Vlaanderen 

voor. 

 De woorden uit de staartgroep zijn: motregenen, snoep, kinderwagen voor baby’s, 

schommel, sloot, verschroeien en omheining. 
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Dialectterm Verspreiding 

Smuiken 3 

Sneukeling 2 

(Kinder)voiture 2 

Jutekoker 2 

Dijk 1 

Schoeperen 1 

Tuin 1 

 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de dialecttermen uit de staartgroep geen zo‟n grote 

verspreiding kennen. De meeste woorden komen enkel in West-Vlaanderen voor en vaak 

maar met een beperkte verspreiding. Enkel smuiken komt volgens het Algemeen Vlaamsch 

Idioticon van SCHUERMANS (1865-1970) ook in Oost-Vlaanderen voor.  

Uit wat voorafgaat, kan worden geconcludeerd dat de geografische verspreiding van 

de dialecttermen bepalend is voor het gebruik van die dialecttermen.  

 

7. Besluit  

In deze masterproef werd taalverandering nagegaan in het Koekelaarse dialect van mannen. 

Heel wat verschijnselen werden onderzocht en hun resultaten werden uitgebreid besproken. 

Uit die resultaten kon worden afgeleid dat er nog redelijk veel dialect wordt gesproken in 

Koekelare, maar dat het dialect toch al aan het nivelleren is. Die nivellering gebeurt vooral in 

de richting van de standaardtaal. Bij sommige verschijnselen is er ook sprake van 

dialectvitaliteit. 

 De sociale variabele leeftijd was het meest bepalend voor het dialectgebruik. De 

gemiddelde dialectscore van de jongeren was 56,42 en lag een stuk lager dan de gemiddelde 

dialectscore van de ouderen. Zij hadden een gemiddelde van 69,7. Opvallend in dit onderzoek 

is dat de middelste leeftijdsgroep en de oudste leeftijdsgroep dezelfde gemiddelde dialectscore 

hebben, maar ze hebben wel een verschillende standaardafwijking. De ouderen hebben 5,94 

als standaardafwijking en de middelste groep 5,62. Dat betekent dat heterogeniteit binnen de 

oudste leeftijdsgroep groter is en dat sommige ouderen hoog scoren en anderen dan weer laag. 

Door de scores van de jongeren met die van de ouderen te vergelijken, werd er vastgesteld dat 

de syntaxis het grootste verlies kent. Beide leeftijdsgroepen scoren al zeer laag voor die 

onderzochte taalcomponent. De syntaxis wordt gevolgd door het lexicon en de fonologie, die 
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beiden ook een verschuiving in de richting van de standaardtaal kennen. Het onderzochte 

taalcomponent die het minste verlies kent, is de morfologie. Die vaststellingen komen niet 

overeen met wat TAELDEMAN beweert. Volgens hem verdwijnt het lexicon het eerst, 

gevolgd door de fonologie en dan pas de morfologie en de syntaxis (TAELDEMAN, 1991: 

46).  

Er bestonden niet veel verschillen tussen het taalgebruik van hooggeschoolde en 

laaggeschoolde informanten. Laaggeschoolden haalden een gemiddelde dialectscore van 

65,83 en die score lag iets hoger dan het gemiddelde van hooggeschoolden. Zij hadden een 

score van 64,67. Opnieuw was het de syntaxis die het grootste verlies kende, maar dit keer 

niet gevolgd door het lexicon, maar door de fonologie. Opvallend is dat de hooggeschoolde 

informanten beter scoorden dan de laaggeschoolde informanten op vlak van de morfologie en 

het lexicon, wat dus bevestigt dat de sociale parameter opleidingsniveau geen enkele rol 

speelt in het taalgebruik van Koekelaarse mannen. De hypothese van DEVOS en 

VANDEKERCKHOVE dat het opleidingsniveau een zeer bepalende factor is voor het 

taalgebruik van jonge dialectsprekers (2005: 147), lijkt voor de Koekelaarse jongeren niet op 

te gaan. Er bestaat nauwelijks een verschil tussen de gemiddelde dialectscores van 

hooggeschoolde en laaggeschoolde jongeren. 

 Bij het lexicon werden niet alleen extern-linguïstische factoren onderzocht, maar ook 

intern-linguïstische. Voor de lexicale begrippen hing het gebruik van de dialecttermen voor 

die begrippen af van twee zaken. Uit de resultaten is gebleken dat de frequentie van de 

begrippen bepalend is het voor het gebruik van de dialecttermen voor die begrippen. Voor 

zaken die men dagelijks tegenkomt in de ervaringswereld, zal men meer geneigd zijn om een 

dialectterm te gebruiken dan voor zaken die niet vaak voorkomen in de ervaringswereld. Ook 

de geografische verspreiding was bepalend voor het gebruik van dialecttermen. Hoe groter het 

verspreidingsgebied van een dialectterm, hoe meer weerstand die dialectterm kan bieden aan 

de invloed van de standaardtaal. 

 Ten slotte kan uit dit onderzoek worden geconcludeerd dat het Koekelaarse dialect 

inderdaad aan verandering onderhevig is en dat vooral in de richting van de standaardtaal. Het 

zijn vooral de jongere informanten die het dialect al minder goed beheersen. Er zijn 

nauwelijks verschillen waar te nemen tussen hooggeschoolde en laaggeschoolde informanten. 

De syntaxis kent het grootste verlies. Toch wordt het Koekelaarse dialect in stand gehouden, 

al zijn enkele verschijnselen er zo goed als verdwenen. Het Koekelaarse dialect voelt de 

zware druk van de standaardtaal, maar toch is er in sommige gevallen ook sprake van 

dialectvitaliteit. De dialectsprekers ontwikkelen dan vormen van de standaardtaal weg en in 
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de richting van het dialect. Dat geeft dan op zijn beurt hoop voor het verdere bestaan van de 

dialecten. 
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