
Anne-Sophie Ghyselen 

Masterproef, voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte voor het behalen van  

de graad van Master in de Taal- en Letterkunde Nederlands-Engels  

Promotor: dr. G. De Vogelaer 

Academiejaar: 2009-2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne vent als em kan ekik nie luchten! 
Een matched-guise onderzoek naar de attitudes van de  

West-Vlaming tegenover taalvariatie 

 

 

 

 

 

 

 



 



Anne-Sophie Ghyselen 

Masterproef, voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte voor het behalen van  

de graad van Master in de Taal- en Letterkunde Nederlands-Engels  

Promotor: dr. G. De Vogelaer 

Academiejaar: 2009-2010 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ne vent als em kan ekik nie luchten! 
Een matched-guise onderzoek naar de attitudes van de  

West-Vlaming tegenover taalvariatie 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dankwoord 

 
 

Een thesis begint met een dankwoord. Daarin bedank je je promotor, je informanten, je vrienden en 

familie en bovenal je ouders. Zo hoort het. Het is nu eenmaal een traditie zo oud als de straat. Maar 

die traditie is er ook om een reden, want een thesis schrijven zonder hulp van anderen is zo goed als 

onmogelijk, dat is één ding dat ik het afgelopen jaar geleerd heb. En ja, mijn promotor, dr. Gunther De 

Vogelaer, krijgt hier een eervolle vermelding. Niet omdat het moet, maar omdat zonder zijn 

deskundige begeleiding deze thesis er niet gekomen zou zijn. Als er een medaille in het supersnel-op-

mails-met-vragen-antwoorden zou bestaan, dan komt hij zeker in aanmerking en ook voor het feit dat 

hij voorlopige versies kritisch van voren naar achteren en dan nog eens van achteren naar voren las, 

ben ik hem heel dankbaar.  Daarnaast wil ik ook dr. Koen Plevoets bedanken voor de uitleg bij zijn 

doctoraat.  

 

Ten derde wil ik ook de sprekers van de audiofragmenten en de informanten bedanken. Karen, Kristel, 

Raf, Jens, Andy en Hermien: bedankt voor het lenen van jullie stem! Ook al mijn informanten 

verdienen een dikke merci, want zonder hen zouden de grafieken in deze thesis er triestig uitzien. De 

leerlingen, leerkrachten en directie van het Lyceum en het College van Ieper, het Davidsfonds van 

Langemark-Poelkapelle, de Poperingse Ambassador Club en de Gezinsbond van Langemark: 

bedankt voor jullie gastvrijheid, medewerking en interesse. Op zoek gaan naar informanten is op zich 

geen zo’n leuk werkje (bedelen om hulp is nu niet precies mijn favoriete bezigheid) en ook op een 

onbekende groep afstappen - overladen met laptop, boxen en een hoop enquêtes - bezorgde me vaak 

een klein hartje, maar jullie enthousiasme, interesse en vaak ook grappige opmerkingen maakten 

alles goed.  

 

En natuurlijk wil ik ook m’n vrienden en familie bedanken (kan dit dankwoord nog clichématiger?). Aan 

mijn Gentse huisgenootjes: merci om mijn (sporadische) gezaag te aanhoren. Aan mijn Langemarkse 

huisgenootjes, mijn medestudenten en vrienden: hetzelfde. Ik besef dat vragen over statistiek en 

dergelijke op café of aan de keukentafel niet direct aangenaam zijn; bij deze bedank ik jullie dan ook 

voor het (meestal) vriendelijk blijven. Charlie: bedankt voor de enquêteringshulp. Valentine: bedankt 

voor de micro. En natuurlijk ook nog een dikke merci aan papa. Niet voor de interesse (je hebt me 

altijd geleerd dat ik niet mag liegen), maar voor alles wat je in de voorbije 21 jaar voor me gedaan hebt. 

 

 

 

 



 

Inhoudsopgave 

 

Inleiding ............................................................................................................................................. 1 

Hoofdstuk 1   |   Taalattitude-onderzoek......................................................................................... 5 

1.1. Attitudes ................................................................................................................................ 5 

1.2. Meettechnieken ..................................................................................................................... 9 

1.2.1. Analyse van de behandeling in de maatschappij ..................................................... 9 

1.2.2. Directe methode...................................................................................................... 10 

1.2.3. Indirecte methode ................................................................................................... 10 

1.3. Conclusie............................................................................................................................. 11 

Hoofdstuk 2   |   Tussentaal in Vlaanderen .................................................................................. 12 

2.1. Terminologie ........................................................................................................................ 12 

2.2. Huidige taaltoestand: continuüm ......................................................................................... 13 

2.2.1. Standaardnederlands ............................................................................................. 13 

2.2.1.1. Definitie ............................................................................................................ 13 

2.2.1.2. Gebruikssituaties.............................................................................................. 14 

2.2.1.3. Standaardtaal in West-Vlaanderen .................................................................. 15 

2.2.2. Dialect ..................................................................................................................... 16 

2.2.2.1. Definitie ............................................................................................................ 16 

2.2.2.2. Dialectverlies .................................................................................................... 16 

2.2.2.3. Dialect in West-Vlaanderen.............................................................................. 17 

2.2.3. Tussentaal .............................................................................................................. 18 

2.2.3.1. Definitie ............................................................................................................ 18 

2.2.3.2. Gebruikssituaties.............................................................................................. 19 

2.2.3.3. Verklaring opmars ............................................................................................ 20 

2.2.3.4. Brabantse expansie.......................................................................................... 23 

2.2.3.5. Tussentaal in West-Vlaanderen ....................................................................... 24 

2.3. Toekomstperspectieven....................................................................................................... 26 

2.4. Linguïstische kenmerken van tussentaal............................................................................. 28 

Hoofdstuk 3   |   Opzet .................................................................................................................... 31 

3.1. Variabelen............................................................................................................................ 31 

3.1.1. Afhankelijke variabele: oordelen............................................................................. 31 

3.1.2. Onafhankelijke linguïstische variabelen ................................................................. 33 

3.1.2.1. Verantwoording keuze variabelen.................................................................... 33 

3.1.2.2. Taalvariëteit: standaardtaal, Brabants gekleurde tussentaal en West-Vlaams 

gekleurde tussentaal ........................................................................................ 38 

3.1.2.3. Tussentalige lidwoordverbuiging...................................................................... 40 

3.1.2.4. Subjectsverdubbeling ....................................................................................... 42 



 

3.1.2.5. Fonetische alternanties in da(t), wa(t), nie(t) en me(t) ..................................... 44 

3.1.2.6. [Ŵ] als [h]........................................................................................................... 44 

3.1.2.7. Gesloten realisatie van de korte [ĭ] in gesloten lettergrepen............................ 45 

3.1.3. Onafhankelijke sociale variabelen .......................................................................... 45 

3.1.3.1. Leeftijd .............................................................................................................. 45 

3.1.3.2. Sekse ............................................................................................................... 48 

3.1.3.3. Geografie.......................................................................................................... 50 

3.1.3.4. Klasse............................................................................................................... 51 

3.2. Methodologie ....................................................................................................................... 52 

3.2.1. Kritiek op de matched-guise techniek..................................................................... 52 

3.2.2. Fragmenten............................................................................................................. 54 

3.2.2.1. Sprekers ........................................................................................................... 54 

3.2.2.2. Inhoud .............................................................................................................. 56 

3.2.2.3. Vlotheid en afstand tot de standaardtaal.......................................................... 57 

3.2.3. Vragenlijst ............................................................................................................... 57 

3.2.4. Afname van de enquêtes........................................................................................ 59 

Hoofdstuk 4  |   Analyse ................................................................................................................. 61 

4.1. Dimensies ............................................................................................................................ 61 

4.2.  Attitude van de West-Vlaming tegenover standaardtaal en tussentaal.............................. 64 

4.3. Impact van de regionale gekleurdheid op de attitude tegenover tussentaal ....................... 67 

4.4. Impact van de variabele ‘leeftijd’ op de attitudes tegenover tussentaal en standaardtaal .. 71 

4.5. Impact van de variabele ‘sekse’ op de attitudes tegenover tussentaal en standaardtaal ... 74 

4.6. Attitude tegenover individuele taalkenmerken..................................................................... 76 

Besluit .............................................................................................................................................. 81 

Literatuurlijst ................................................................................................................................... 87 

Bijlagen ........................................................................................................................................... 93 

Bijlage 1: De attitude van alle groepen informanten tov alle fragmenten voor de dimensies    

               status, sociale attractiviteit en persoonlijke integriteit (Impe 2006: 143-144)............ 93 

Bijlage 2: Tekst audiofragmenten ............................................................................................. 94 

Bijlage 3: Cd-rom met audiofragmenten................................................................................... 97 



 
1 

 

Inleiding 

 

Wie er de Vlaamse taalkundige literatuur van de voorbije decennia op naslaat, zal merken dat er in 

Vlaanderen een verhit debat over het taalkundige fenomeen ‘tussentaal’ aan de gang is. Tussentaal is 

een variëteit1 die kenmerken deelt met zowel Standaardnederlands als dialect. Die variëteit wordt in 

Vlaanderen 2  door de ene taalkundige verketterd en door de andere dan weer verdedigd. Door 

sommigen wordt het ook vrij objectief beschreven, al blijft er nog nood aan een exhaustieve 

beschrijving. Waar nog relatief weinig op gefocust is, zijn de attitudes die de Vlaamse taalgebruiker 

heeft tegenover tussentaal of bepaalde kenmerken ervan. Wanneer men probeert te verklaren 

waarom tussentaal in steeds meer situaties gebruikt wordt (de zogenoemde functionele uitbreiding 

van tussentaal), doet men wel tentatieve uitspraken over de taalattitudes van de Vlaming, maar die 

zijn vaak niet gebaseerd op empirisch attitude-onderzoek. Een wetenschappelijk gefundeerd inzicht in 

die attitudes is echter van cruciaal belang om het fenomeen ‘tussentaal’ te kunnen doorgronden 

aangezien het op een objectieve manier kan verklaren waarom taalgebruikers in bepaalde situaties 

tussentaal verkiezen boven een andere taalvariëteit. Inzicht in de Vlaamse taalattitudes kan ons ook 

helpen wanneer we proberen voorspellingen te maken over de toekomst van het Nederlands in 

Vlaanderen.  

In het voorbije decennium hebben een aantal taalkundigen de eerste voorzichtige stappen gezet in het 

experimentele onderzoek naar Vlaamse tussentaalattitudes. De eersten die zich daar naar ons weten 

op toelegden, zijn Impe & Speelman (2007).3 Voordien bleef attitude-onderzoek in Vlaanderen vooral 

beperkt tot onderzoek naar dialect- en standaardtaalattitudes. Impe & Speelman (2007) lieten aan 

twee groepen informanten (een West-Vlaamse en een Limburgse groep) vier geluidsfragmenten 

horen (een standaardtalig fragment, een Brabants gekleurd fragment, een West-Vlaams gekleurd 

fragment en een Limburgs gekleurd fragment). Na elk fragment legden ze aan de informanten tien 

vragen voor waarbij ze uitgingen van drie dimensies die een taalattitude sturen: de statusdimensie, de 

sociale attractiviteitsdimensie en de persoonlijke integriteitsdimensie. Bij de statusdimensie zijn 

elementen als superioriteit, macht en invloed sleutelbegrippen. Bij de sociale attractiviteitsdimensie 

zijn elementen als populariteit en grappigheid van belang terwijl bij de persoonlijke integriteitsdimensie 

kenmerken als solidariteit, sympathie en intimiteit ondergebracht worden. Impe & Speelman (2007) 

stelden eerst en vooral vast dat de attitude van de Vlaming tegenover tussentaal significant verschilt 

van die tegenover standaardtaal en ten tweede ook dat het “vooral regionale accenten en de mate van 

                                                           

1 In feite gaat het om een continuüm van variëteiten, maar daarover volgt meer in punt 2.2.3. 

2 In deze verhandeling verwijzen we met ‘Vlaanderen’ en ‘Vlaams’ steeds naar het staatkundige Vlaanderen en niet naar het 
dialectologische gebied dat ruwweg de provincies West- en Oost-Vlaanderen omvat.  

3 Dat artikel is gebaseerd op de licentiaatsverhandeling van Impe (2006) waarnaar ook soms wordt verwezen in deze 
verhandeling. 
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tussentaligheid en vlotheid van taalgebruik [zijn] die attitudevorming beïnvloeden” (Impe & Speelman 

2007:123). Elke variëteit heeft volgens hen “duidelijk een eigen functie en wordt tengevolge daarvan 

ook op een eigen manier gewaardeerd” (Impe & Speelman 2007:123). Zo stelden zij vast dat 

standaardtaal het meest gewaardeerd wordt op statusgebied terwijl tussentaal, dat volgens hen het 

best vertegenwoordigd werd door het Brabantse fragment, als het meest sociaal attractief aanzien 

werd. Het West-Vlaamse fragment ten slotte, dat het dichts bij dialect aanleunde, werd bovenaan de 

persoonlijke integriteitsdimensie geplaatst (zie Bijlage 1).  

 

Impe & Speelman (2007) hebben met hun onderzoek belangrijke stappen gezet in het attitude-

onderzoek naar tussentaal, maar er blijven nog een aantal belangrijke vragen open. Eerst en vooral is 

het nog steeds de vraag welke rol de regionale gekleurdheid van een tussentaalvariëteit precies 

speelt bij de attitudevorming. Impe & Speelman (2007) werkten wel met sprekers uit verschillende 

regio’s om hun fragmenten in te spreken, maar doordat die fragmenten varieerden in afstand van de 

standaardtaal en vlotheid, konden ze moeilijk bestuderen welke impact de regionale gekleurdheid van 

de fragmenten precies speelde in de attitudevorming. Een scoreverschil tussen het West-Vlaamse en 

Brabantse fragment kon immers evenwel aan een verschil in vlotheid toegeschreven worden. Vandaar 

dat wij met dit onderzoek ook focussen op de specifieke rol die de regionale gekleurdheid van 

verschillende tussentaalvariëteiten speelt bij de attitudevorming. Meer specifiek onderzoeken we de 

attitudes van de West-Vlaming in de regio Ieper-Poperinge tegenover Brabants en West-Vlaams 

gekleurde tussentaal. Daarbij houden we, in de mate van het mogelijke, de afstand tot de 

standaardtaal en de vlotheidsgraad constant.  

 

Een tweede vraag die we bij dit onderzoek vooropstellen, is welke impact de variabele ‘leeftijd’ heeft 

op de attitudes tegenover tussentaal en standaardtaal. Onderzoek naar die variabele is uiterst 

interessant omdat we zo eventuele attitudeveranderingen kunnen opsporen. Stel nu bijvoorbeeld dat 

een jongere generatie een veel positievere attitude tegenover tussentaal heeft dan een oudere 

generatie, dan kunnen we daaruit besluiten dat de attitudes in Vlaanderen aan het veranderen zijn. 

Dergelijke veranderingen kunnen een verhelderend licht werpen op de toekomst van de taalsituatie in 

Vlaanderen. Wanneer we bijvoorbeeld vaststellen dat de attitude van de jongere generatie tegenover 

tussentaal positiever wordt, dan kunnen we de hypothese vooropstellen dat tussentaal in de toekomst 

een sterkere positie zal innemen in het Vlaamse taallandschap. Immers, “the main forces for change 

in language attitude patterns appear to be the psychological consequences of the increasing or 

decreasing vitality of contrasting varieties” (Ryan, Giles & Sebastian 1982:11). Hierbij gaat het om de 

zogenoemde veranderingen in de apparent time waar we in punt 3.1.3.1 uitgebreider op ingaan.   

Ten derde willen we bij dit onderzoek ook nagaan of er in West-Vlaanderen seksespecifieke 

attitudeverschillen zijn wat tussentaal en standaardtaal betreft. Sociolinguïstisch onderzoek uit de 

voorbije decennia legde twee mogelijke patronen bloot: ofwel kennen vrouwen hogere scores toe aan 

de standaardtaal dan mannen (cfr. Labov 1966, Impe & Speelman 2007), ofwel kennen ze hogere 
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scores toe aan niet-standaardtalige varianten dan mannen (cfr. Plevoets 2008 en Stroop 1998).  Het 

lijkt ons interessant om na te gaan welk patroon in ons onderzoeksgebied van toepassing is.  

Ten slotte focust dit onderzoek ook op de impact van aparte tussentaalkenmerken op de taalattitude. 

Waarom? Het onderzoek van Impe & Speelman (2007) toonde al aan dat bepaalde variëteiten 

‘sympathieker’ of ‘intelligenter’ gevonden worden dan andere, maar wat we niet weten, is welke 

tussentaalelementen daarvoor verantwoordelijk zijn. Hebben uitspraakkenmerken bijvoorbeeld een 

grotere impact op de attitude dan morfologische kenmerken? Vinden informanten kenmerken die 

typisch zijn voor hun eigen dialect sympathieker dan kenmerken die algemener zijn in Vlaanderen of 

uit andere dialecten afkomstig zijn? Om dat te onderzoeken, focussen we op vijf tussentaalkenmerken 

(meer specifiek: vijf dialectkenmerken die we ook in tussentaal aantreffen) en proberen we de 

attitudes tegenover die kenmerken te achterhalen. Die vijf kenmerken zijn de volgende: 

- de tussentalige lidwoordvormen ne, nen en den zoals in den bakker en ne mens; 

- subjectsverdubbeling zoals in ge moe gij da vergeten zijn; 

- de gesloten realisatie van de wgm. korte [ĭ] in gesloten syllaben, zoals bijvoorbeeld in de 
woorden kip en dik; 

- de realisatie van [Ŵ] als [h], zoals bijvoorbeeld de realisatie van [Ŵ]aan als [h]aan; 

- alternanties van de auslaut-[t] in de functiewoordjes dat, wat, niet en met zoals bijvoorbeeld in 
ik betreur da, dad is een groot probleem, dat-er iets gaat gebeuren 

De kenmerken verschillen onderling in geografische verspreiding en taaldomein (zie punt 3.1.2.1). Met 

geografische verspreiding bedoelen we dat sommige kenmerken typisch zijn voor het dialect van onze 

informanten, dat andere algemeen zijn in de dialecten in Vlaanderen en dat nog andere niet 

voorkomen in de dialecten van onze informanten. Met de term ‘taaldomein’ doelen we op het 

onderscheid tussen fonologie, morfologie, syntaxis, lexicon enz.  

De vragen die bij dit onderzoek centraal staan, zijn dus de volgende: 

1. Welke attitudes heeft de West-Vlaming tegenover tussentaal en standaardtaal? Verschilt die 
attitude naargelang van de regionale gekleurdheid van de tussentaalvariëteit? 

2. Welke rol speelt de variabele ‘leeftijd’ bij de attitudevorming over tussentaal? 

3. Welke impact heeft de variabele ‘sekse’? Hebben mannen andere attitudes dan vrouwen? 

4. Welke attitudes heeft de West-Vlaming tegenover geïsoleerde tussentaalkenmerken? Speelt 
de geografische verspreiding en het taaldomein van de kenmerken daarbij een rol? 

 

Om tot een optimale onderzoeksopzet te komen, voerden we voor we aan dit onderzoek begonnen 

een pilootstudie uit, in het kader van een bachelorscriptie (zie Ghyselen 2009a en 2009b). Bij dat 

onderzoek focusten we eveneens op leeftijd en probeerden we de attitude tegenover de tussentalige 

lidwoordvormen bij de West-Vlaming te achterhalen. We werkten echter enkel met standaardtaal en  

Brabants gekleurde tussentaal als taalvariëteiten. Wat leeftijd betreft, stelden we vast dat er een 
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significante invloed was van die variabele op de attitude tegenover Brabants gekleurde tussentaal in 

vergelijking met die tegenover standaardtaal. De jongeren stonden met name negatiever tegenover 

dat tussentaalfragment dan de ouderen. We formuleerden echter de nood aan uitgebreider onderzoek 

met meer informanten en variëteiten om een vollediger beeld te kunnen geven. Wat de attitude 

tegenover de tussentalige lidwoordvormen betreft, trokken we vooral een aantal methodologische 

conclusies. We stelden vast dat de informanten wel degelijk de tussentalige lidwoordvormen 

opmerkten en dat die ook hun attitude beïnvloedden, meer bepaald in een negatieve zin. We durfden 

daaruit echter niet te concluderen dat de Ieperling ronduit negatief staat tegenover die tussentalige 

lidwoordverbuiging. Het ietwat artificiële karakter van het gebruikte fragment zou namelijk ook 

verantwoordelijk geweest kunnen zijn voor de uitgesproken negatieve attitudes. Het kan immers niet 

uitgesloten worden dat een standaardtalig fragment met alleen tussentalige lidwoorden negatiever 

beoordeeld wordt doordat dergelijk taalgebruik in de dagelijkse realiteit wellicht niet voorkomt. Ook 

daar formuleerden we de nood aan verder onderzoek, meer bepaald een onderzoek waarbij 

verschillende tussentaalkenmerken onderzocht zouden worden. Zo’n onderzoek zou immers 

vergelijking mogelijk maken. Als een fragment met enkel ‘t-deletie’ als tussentaalkenmerk bijvoorbeeld 

positiever beoordeeld zou worden dan een fragment met enkel tussentalige lidwoordvormen, dan 

zouden we met zekerheid kunnen concluderen dat de informanten vrij negatief staan tegenover die 

tussentalige lidwoordvormen.  

We proberen dus om onze ervaring met die kleinschalige studie optimaal te gebruiken om tot een zo 

goed mogelijke onderzoeksopzet voor deze studie te komen. Die onderzoeksopzet lichten we in 

hoofdstuk 3 toe. Cruciale vragen daarbij zijn natuurlijk wat we precies onder attitude en tussentaal 

begrijpen. Die vragen moeten we beantwoorden alvorens we ons op het onderzoek kunnen toeleggen 

en dus gaan we daar in respectievelijk hoofdstuk 1 en 2 uitgebreid op in. In hoofdstuk 4 presenteren 

we de resultaten van het onderzoek waarna we in het laatste hoofdstuk tot een algemene conclusie 

komen.  
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Hoofdstuk 1 | Taalattitude-onderzoek 

 

 

In de inleiding hierboven lieten we al verschillende keren de term ‘attitude’ vallen. De vraag die hierbij 

gesteld kan worden is eerst en vooral wat met die term bedoeld wordt en ten tweede ook hoe attitudes 

precies gemeten kunnen worden. Daar gaan we in dit eerste hoofdstuk op in. In een eerste deel 

proberen we tot een adequate en werkbare definitie van het begrip ‘attitude’ te komen. Vervolgens 

bespreken we in een tweede punt de mogelijke technieken om attitudes te meten. In een laatste deel 

zetten we bij wijze van conclusie de besproken termen op een rijtje. 

 

1.1. Attitudes4 

 

Wat is een attitude? Op die simpele vraag valt moeilijk een simpel antwoord te geven. Wanneer we er 

immers de taalkundige literatuur over attitudineel onderzoek op naslaan, dan wordt algauw duidelijk 

dat het concept ‘attitude’ op verschillende manieren gedefinieerd en gekarakteriseerd kan worden. In 

navolging van Agheyisi & Fishman (1970:138) kunnen we stellen dat er twee concurrerende 

standpunten over het begrip ‘attitude’ zijn: het mentalistische standpunt en het behavioristische 

standpunt. Volgens de mentalisten moeten we een attitude beschouwen als een “mental and neural 

state of readiness, organized through experience, exerting a directive or dynamic influence upon the 

individual’s response to all objects and situations with which it is related” (Allport 1954:45). Of, om het 

in de woorden van Van der Pligt & de Vries (1995:13) te stellen: “Een attitude is een hypothetische 

construct dat niet direct waarneembaar is maar dat kan worden afgeleid uit waarneembare responsen 

die worden opgeroepen door stimuli”. Dat is ook wat wij in dit onderzoek proberen te doen: met 

bepaalde stimuli roepen we bij onze informanten waarneembare responsen op waaruit we hun attitude 

tegenover verschillende taalvariëteiten willen afleiden. Volgens de behavioristen, daarentegen, zijn 

attitudes wel direct observeerbaar, namelijk in het gedrag van individuen. Bij attitude-onderzoek zijn 

stimuli die responsen veroorzaken volgens hen bijgevolg overbodig; we moeten enkel het menselijk 

gedrag observeren en daar de statistiek op loslaten (Bain 1928:957) om attitudes te achterhalen. In 

die optiek volstaat accomodatie-onderzoek bijvoorbeeld om taalattitudes te achterhalen. Op deze visie 

is echter al heel wat kritiek geuit (zie bvb. Alexander 1967, Agheyisi & Fishman 1970, Van der Pligt & 

                                                           

4 In dit onderzoek gebruiken we steeds de term ‘attitude’ en niet het begrip ‘perceptie’, hoewel die twee termen heel vaak samen 
voorkomen en het verschil tussen beide niet altijd even duidelijk is. Wij geven hier aan het begrip ‘perceptie’ dezelfde invulling 
als Preston (1989), die meent dat het begrip twee betekenissen heeft. Enerzijds definieert hij ‘perceptie’ simpelweg als 
‘waarneming’, het proces van het ontvangen en verwerken van zintuigelijke informatie. Wanneer we uitgaan van dat concept 
van perceptie, dan zijn attitudes in feite evaluaties van percepties. Daarnaast kunnen we volgens Preston (1989:2) perceptie 
ook op een andere manier concipiëren, namelijk op een meer macrolinguïstisch niveau. Op dat niveau moeten we perceptie 
zien als de mate waarin een taalkundige leek andere variëteiten herkent en begrijpt en waar die leek de grenzen tussen zijn 
eigen taalvariëteit en andere variëteiten situeert. Wanneer we perceptie in die macrolinguïstische zin interpeteren, dan staat 
perceptie in feite los van de attitudes waar wij met ons onderzoek op focussen. Perceptie in die betekenis heeft immers met de 
bewuste taalkundige kennis van de doorsnee mens te maken terwijl attitudes net niet direct waarneembare constructs zijn, waar 
taalgebruikers zich grotendeels onbewust van zijn. Vandaar dat het begrip ‘perceptie’ hieronder niet meer aan bod zal komen.  
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De Vries 1995 en De Valck 2007). Zo stellen Van der Pligt & De Vries (1995) en De Valck (2007) 

bijvoorbeeld dat het eigenlijke gedrag voor attitude-onderzoek geen betrouwbare parameter is, 

aangezien niet alleen attitudes maar ook andere factoren zoals de sociale norm het gedrag bepalen. 

In deze bijdrage gaan we dan ook, net zoals bij het meeste taalattitude-onderzoek, uit van een 

mentalistische visie op het begrip ‘attitude’. We merken hierbij wel op dat we het behavioristische 

gedachtengoed niet helemaal verwerpen. Zo lijkt het ons, net zoals de behavioristen, interessant om 

het taalgedrag van individuen in een bepaalde maatschappij te observeren. Dat doen we echter niet 

om daaruit op een directe manier de attitudes af te leiden, maar wel om attitudes die we met andere 

technieken hebben blootgelegd, te verklaren. Ryan, Giles & Sebastian (1982:7) wijzen er immers 

terecht op dat we heel wat kunnen leren over de taalattitudes in een bepaalde gemeenschap door te 

kijken hoe verschillende talen of taalvariëteiten er in het openbare leven behandeld worden (zie 1.2.1).  

 

Het conceptuele verschil tussen behavioristen en mentalisten in de manier waarop ze het begrip 

‘attitude’ definiëren, resulteert ook in een andere visie op de structuur van een attitude. Mentalisten 

schrijven namelijk aan attitudes een ‘meervoudig gelaagde componentiële structuur’ toe, terwijl 

behavioristen die als ‘unicomponentieel’ beschouwen (Dittmar 1978:245). Aangezien wij in dit 

onderzoek een mentalistisch standpunt innemen, gaan we hieronder enkel nader in op de meervoudig 

gelaagde componentiële structuur.  

 

In het traditionele mentalistische attitudemodel (zie figuur 1) gaat men ervan uit dat een attitude of de 

“mental state of readiness” uit drie componenten bestaat: “een cognitieve component die kennis over 

het attitude-object bevat, een affectieve component die emoties bevat en een gedragscomponent die 

een gedragsvoorspellende waarde zou hebben” (De Valck 2007: 32). Dat model werd in de voorbijde 

decennia door verschillende taalkundigen verouderd en ongeschikt voor attitude-onderzoek verklaard 

(zie bvb. Van der Pligt & De Vries 1995  en De Valck 2007). Het model kent immers theoretische 

tekortkomingen: 

 
In het traditionele theoretische model wordt (...) aangenomen dat de drie componenten – de 
gedragscomponent, de affectieve component en cognitieve component – op hetzelfde ‘niveau’ 
en onafhankelijk van elkaar bijdragen tot de attitude. De gedragscomponent staat in dit model 
dus niet direct in relatie tot de affectieve en cognitieve component. Dat is een simplistische 
voorstelling. Het is namelijk logischer en realistischer de gedragscomponent als een soort van 
‘resultante’ van de affectieve en cognitieve component te beschouwen. (De Valck 2007:32-33) 

 

Daarnaast zou het traditionele attitudemodel ook ongeschikt zijn voor attitude-onderzoek omdat het 

niet in staat is om bepaalde onderzoeksresultaten te verklaren, zo stelt De Valck (2007:33). De 

vaststelling dat een attitude bij een individu binnen bepaalde grenzen kan variëren (zie bvb. Persoons 

1988), kan niet door het traditionele driecomponentenmodel verklaard worden. Dat model gaat er 

immers vanuit dat eens een attitude gevormd is, die ook stabiel blijft. “Dat komt doordat de cognitieve, 

affectieve en gedragscomponent enkel betrekking hebben op het attitude-object, zodat een externe 

factor als de onderzoeker geen verandering in attitude uit kan lokken” (De Valck 2007:33). 



 
7 

 

.Cognitieve 
component 

Affectieve 
component 

Gedrags-
component 

. 
ATTITUDE 

           

 

 

 

 

 

Figuur 1: het traditionele mentalistische attitudemodel 

 

Om bovenvermelde redenen werden nieuwe, beter werkbare modellen ontwikkeld. Hoe zien die eruit? 

De nieuwe modellen, zoals dat van Van Der Pligt en De Vries (1995, zie figuur 2), gaan ervan uit dat 

er twee soorten informatie aan de basis van de attitudevorming liggen: overtuigingen of beliefs m.b.t. 

het studieobject enerzijds en emoties die het attitude-object oproept anderzijds. Een duidelijke 

beschrijving van wat we daar precies onder moeten begrijpen, vinden we opnieuw bij De Valck (2007: 

33-34): 

 
Beliefs zijn ‘the smallest cognitive units of the conceptual structure’ (Deprez en Persoons 
1987:125). Ze kunnen gezien worden als de mentale koppeling van een ‘attribuut’ aan het 
attitudeobject. Dit ‘attribuut’ kan een eigenschap zijn, maar ook een situatie, een inschatting, 
een object, ... Beliefs zijn dus alle mogelijke mentale (geen emotionele) associaties met het 
attitudeobject. (...) Naast beliefs liggen ook emotionele reacties aan de basis van attitudes. 
Emotionele reacties zijn emoties, stemmingen en gevoelens zoals angst, ongemak, woede, 
vreugde, afschuw, ... Kenmerkend is dat emotionele reacties, in tegenstelling tot beliefs, 
spontaan opduiken wanneer proefpersonen met het attitudeobject geconfronteerd worden of 
eraan denken. Ze worden meestal afgeleid uit fysiologische reacties zoals transpireren, 
verhoogde bloeddruk, ... 

 

Hierbij moeten we we wel opmerken, zoals De Valck (2007:34) dat ook doet, dat beliefs en emotionele 

reacties geen twee gescheiden categorieën zijn, maar veeleer de polen van een continuüm: “er 

bestaan (...) duidelijke beliefs en duidelijke emotionele reacties, met daartussen een uitgebreid 

spectrum aan meer en minder emotioneel getinte beliefs en reacties (De Valck 2007).” Edwards 

(1982:20-33) beklemtoont het belang van het onderscheid tussen de deelcomponent ‘beliefs’ enerzijds 

en het groter geheel ‘attitudes’ anderzijds. Volgens hem wordt dat onderscheid bij attitude-onderzoek 

te vaak over het hoofd gezien. Wanneer een informant antwoordt op de vraag “Is kennis van het Frans 

belangrijk voor jouw kinderen, ja of nee?” dan peilen we naar een belief. Om naar een attitude te 

peilen moeten we proberen om de gevoelens van de respondent over dat belief te achterhalen. Het is 

bijvoorbeeld goed mogelijk dat hoewel die informant vindt dat kennis van het Frans belangrijk is voor 

het succes van zijn kinderen, hij het Frans toch afschuwelijk vindt. Edwards (1982:20-33) stelt dan ook 

dat we bij het opstellen van vragenlijsten met dat onderscheid rekening moeten houden.  

 

Hoe worden emoties en beliefs met elkaar gecombineerd tot attitudes? De Valck (2007:34) geeft ook 

hierop een antwoord: 
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Deze inputfactoren [emoties en beliefs, A.S.G] worden tegen elkaar afgewogen in een cognitief, 
meestal onbewust verwerkingsproces (Van der Pligt en De Vries 1995:29-38). Dat 
afwegingsproces resulteert in een basisattitude die vorm geeft aan de gedragsintentie (Van der 
Pligt en De Vries 1995:18). (...) Het eigenlijke gedrag wijkt meer dan eens van die 
gedragsintentie af omdat allerlei factoren nog op de reeds gevormde gedragsintenties inwerken 
en zo het gedrag alsnog bijsturen. Een van de belangrijkste factoren is de sociale norm: ‘de 
subjectieve indruk die [een] persoon heeft over wat relevante anderen vinden dat hij of zij zou 
moeten doen’ (Van der Pligt en De Vries 1995:44).  
 

Hieruit concludeert De Valck (2007:35) dat het eigenlijke gedrag voor attitude-onderzoek geen 

betrouwbare parameter is, aangezien niet alleen attitudes maar ook andere factoren zoals de sociale 

norm het gedrag bepalen. Met die stelling verwerpt ze duidelijk het behavioristische standpunt.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: het nieuwe attitudemodel van Van der Pligt en De Vries (1995) 

 

Een logische vraag die we ons bij het hierboven besproken model kunnen stellen, is naar welke 

component van het voorgestelde attitudemodel we met ons onderzoek peilen: beliefs, emoties, 

basisattitudes, gedragsintentie of gedrag? Wij leggen aan de informanten verschillende 

audiofragmenten van zogezegd verschillende sprekers voor. Wat de informanten niet weten, is dat 

bepaalde sprekers meer dan één fragment ingesproken hebben, met als belangrijkste verschil een 

verschil in taalvariëteit. Vervolgens vragen we aan de informanten om de sprekers te beoordelen op 

bepaalde persoonlijkheidskenmerken zoals betrouwbaarheid of intelligentie. 5  Aan de oppervlakte 

peilen we met onze vragen dus in feite naar de beliefs die de informanten hebben over bepaalde 

sprekers. De assumptie daarbij is natuurlijk dat de beliefs over de stimuluspersonen voor een groot 

deel gebaseerd zijn op de attitude tegenover de taalvariëteit die die persoon spreekt. We gaan er dan 

ook van uit dat we met onze vragen naar basisattitudes peilen: bepaalde beliefs over taal worden 

gecombineerd met bepaalde emoties en zo krijg je na een grotendeels onbewust, cognitief 

verwerkingsproces de basisattitude die de gedragsintentie en o.i. ook de oordelen over de 

persoonlijkheid van de sprekers van onze geluidsfragmenten bepaalt. 

                                                           

5 Over deze techniek, de zogenoemde matched-guise techniek, meer in punt 1.2.3.  
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1.2. Meettechnieken 

 
“Een attitude is een hypothetische construct dat niet direct waarneembaar is maar dat kan worden 

afgeleid uit waarneembare responsen die worden opgeroepen door stimuli” (Van der Pligt & de Vries 

1995:13). Die definitie namen we in het vorige punt alvast aan. De vraag is nu: hoe gaat dat afleiden 

van attitudes in z’n werk? In de voorbije decennia werden heel wat methodes ontwikkeld om attitudes 

bloot te leggen op basis van waarneembare responsen op bepaalde stimuli. Traditioneel deelt men die 

methodes in twee grote categorieën op: de directe en indirecte methode. Die termen zijn enigszins 

verwarrend, aangezien “een attitude als hypothetische, niet-direct observeerbare variabele nooit 

rechtstreeks kan worden gemeten” (Knops 1983:293). Aan de categorieën directe en indirecte methode 

voegen wij, in navolging van Ryan, Giles & Sebastian (1982:7) nog een extra categorie toe, namelijk 

‘analysis of societal treatment’. 

 

1.2.1. Analyse van de behandeling in de maatschappij 

 

Ryan, Giles & Sebastian (1982:7) wijzen er terecht op dat we heel wat kunnen leren over de 

taalattitudes in een bepaalde gemeenschap door te kijken hoe verschillende talen of taalvariëteiten er in 

het openbare leven behandeld worden. Daarbij denken  we in eerste instantie aan het taalbeleid, maar 

ook aan de media, de overheid, de literatuur en het onderwijs. Een analyse van het taalgebruik in die 

verschillende situationele settings kan veel onthullen over de taalattitudes in een bepaalde 

taalgemeenschap. Studies naar het taalgebruik in bijvoorbeeld reclamespotjes of in soaps zijn in zekere 

zin dus ook een vorm van attitudestudie. Daarnaast wijst St Clair (1982:164) er ook op dat het van 

vitaal belang is om de geschiedenis van een natie te bestuderen wanneer we taalattitudes willen 

doorgronden.  

 

Die methode sluit enigszins aan bij het behaviorisch attitude-onderzoek, namelijk in de aandacht die 

gaat naar het gedrag van individuen. Die aandacht is echter niet onverenigbaar met het mentalistische 

standpunt dat we in deze verhandeling aannemen. Zoals in punt 1.1. al opgemerkt werd, moet een 

maatschappelijke analyse niet noodzakelijk gezien worden als een middel om attitudes af te leiden, 

maar kan het ook nuttig zijn om blootgelegde attitudes te verklaren. Bijna alle attitude-onderzoekers, 

behavioristen en mentalisten, zijn het erover eens dat attitudes aangeleerd worden op basis van 

voorafgaande ervaringen. Bij het ontstaan van attitudes spelen heersende waarden en normen een 

belangrijke rol en die normen en waarden kunnen we aan het werk zien in de behandeling van talen en 

taalvariëteiten in het openbare leven. Als we die behandeling analyseren, dan kunnen we begrijpen hoe 

bepaalde attitudes tot stand zijn gekomen. Ook een blik op het sociale verleden van een 

taalgemeenschap kan hierbij helpen.   

   

Toegepast op ons onderzoek, dat de attitude tegenover tussentaal wil achterhalen, betekent dat dat we 

ons een duidelijk beeld moeten vormen van hoe tussentaal in het openbare leven wordt behandeld en 

dat we ook een blik moeten werpen op het sociale verleden van de Vlamingen. Dat kan ons immers 
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helpen om de resultaten van onze matched-guise analyse te verklaren. Vandaar dat we in het volgende 

hoofdstuk vrij uitgebreid ingaan op de positie van tussentaal in Vlaanderen, waarbij we aandacht 

schenken aan zowel verleden, heden als toekomst.   

 

1.2.2. Directe methode 

 

Bij de directe aanpak worden rechtstreeks taalgerelateerde vragen gesteld. Dat doet men via 

vragenlijsten die informanten moeten invullen of door interviews die de onderzoeker afneemt bij 

informanten. Daarbij worden zowel open als gesloten vragen gesteld. Een voorbeeld van een open 

vraag is: ‘Wat denk jij van standaardtaal?’. Daarbij moet de informant met zijn eigen woorden een 

antwoord uitschrijven. Bij een gesloten vraag daarentegen, zoals ‘Denk je dat standaardtaal geschikt is 

voor informele situaties?’, moet de informant tussen bepaalde opties (zoals bijvoorbeeld ‘ja’ of ‘nee’) 

kiezen. Een dergelijke methode werd bijvoorbeeld gebruikt door Pinget (2009) in haar onderzoek naar 

tussentaalattitudes.  

 

Die methode brengt verschillende problemen met zich mee. Eerst en vooral leggen zulke vragenlijsten 

en interviews niet altijd de ware mening van de informant bloot aangezien informanten zich bij dit soort 

onderzoek vaak geneigd voelen om sociaal wenselijke antwoorden te geven. Ten tweede is het ook zo 

dat deze directe methode eigenlijk niet zozeer op attitudes focust, maar meer op de zogenoemde 

‘beliefs’ (zie punt 1.1). Wanneer we bij deze directe methode dan ook nog eens open vragen gebruiken, 

dan duiken er een aantal extra problemen op. Ten eerste zijn veel mensen verbaal niet in staat zijn om 

hun mening en hun gedachten precies en uitgebreid te beschrijven. Ten tweede is ook de verwerking 

van enquêtes met open vragen problematisch: hoe moet je zulke antwoorden kwantificeren? Wie dus 

met een directe methode wil werken, moet met de bovenstaande problemen in de mate van het 

mogelijke rekening houden.  

 

1.2.3. Indirecte methode 

 

Bij de indirecte aanpak wordt “de primaire focus op een ander aspect dan taal [gelegd], maar [worden] 

de resultaten van het onderzoek (...) wel geïnterpreteerd in het kader van taalattitudes” (Impe 2006:30). 

Typisch bij dat soort onderzoek is dat de bedoeling van de meting voor de informanten niet duidelijk is. 

Het grote voordeel daarvan is dat zij zich niet (of toch minder) laten leiden door sociale normen. Zo 

meten we de attitudes en niet enkel de beliefs.  

 

De bekendste exponent van deze indirecte methode is de matched-guise techniek die in 1960 voor het 

eerst werd toegepast door Lambert, Hodgson, Gardner & Fillenbaum om de attitude van Canadezen 

tegenover respectievelijk het Frans en het Engels te testen. Dat is ook de methode die wij bij dit 

onderzoek hanteren. De techniek houdt in dat aan een groep informanten enkele geluidsopnames 

worden voorgelegd. Hen wordt vervolgens gevraagd om de sprekers van die fragmenten te beoordelen 

op een aantal dimensies zoals prestige en solidariteit of status, sociale attractiviteit en persoonlijke 
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integriteit. Wat de informanten echter niet weten, is dat het gaat om fragmenten van één en dezelfde 

spreker die verschillende talen of taalvariëteiten gebruikt. Doordat de stem en de inhoud van de 

fragmenten steeds dezelfde zijn, kunnen we de attitude van de informant tegenover de verschillende 

talen of taalvariëteiten achterhalen.  

 

Er bestaan verschillende varianten op deze matched-guise techniek. Een voorbeeld daarvan is de 

verbal-guise of natural-guise techniek (Ball & Giles 1988). Daarbij worden meerdere sprekers 

ingeschakeld om de fragmenten in te spreken. Dat doet men meestal wanneer men meer dan twee 

taalvariëteiten met elkaar wil vergelijken. Het is immers bijna onmogelijk om sprekers te vinden die 

meer dan twee variëteiten (bijvoorbeeld Limburgs, Antwerps én West-Vlaams gekleurde tussentaal) 

perfect beheersen. Dat is ook de methode die Impe & Speelman (2007) gebruikten. Zij combineerden 

die methode echter ook met de oorspronkelijke matched-guise techniek en doopten hun nieuwe 

techniek ‘mixed-guise’. Op de matched-guise techniek kunnen we ook variëren door de inhoud van de 

fragmenten te variëren. Dat maakt het experiment minder eentonig voor de informanten en leidt ook de 

aandacht af van het feit dat het verschillende keren om dezelfde spreker gaat.  

 

Hoewel de matched-guise techniek een frequent toegepaste en algemeen gewaardeerde methode is in 

het taalattitude-onderzoek, is er ook heel wat kritiek op gekomen (zie bvb. Agheyisi & Fishman 1970, 

Deprez 1984 en Knops 1983). Die kritiek behandelen we in punt 3.2.1 wanneer we de methodologie 

van ons onderzoek bespreken. Dat laat ons immers toe om ook telkens de vastgestelde problemen 

concreet aan ons onderzoek te linken en er een mogelijke oplossing voor te geven.  

 

1.3. Conclusie 

 

In het debat over attitudes worden termen zoals ‘attitude’, ‘perceptie’ en ‘belief’ vaak gebruikt zonder 

dat daarbij direct duidelijk is wat er mee bedoeld wordt. De betekenissen die aan die termen gegeven 

worden, verschillen vaak van onderzoek tot onderzoek. In dit onderzoek beschouwen we een attitude 

als een ‘mentale staat van paraatheid’ die “niet direct waarneembaar is maar (...) afgeleid [kan worden 

uit] waarneembare responsen die worden opgeroepen door stimuli” (Van der Pligt & de Vries 1995:13). 

Die attitude bestaat uit verschillende componenten die niet onafhankelijk van mekaar bijdragen tot de 

attitude, maar onderling in verband staan met elkaar: beliefs en emoties dienen als de input voor het 

cognitief proces dat basisattitudes oplevert en die basisattitudes zorgen voor gedragsintenties. 

Belangrijk daarbij is dat we een duidelijk onderscheid maken tussen beliefs en attitudes. Onder beliefs 

begrijpen we “alle mogelijke mentale (geen emotionele) associaties met het attitudeobject” (De Valck 

1997:33). In deze verhandeling beschouwen we attitudes ook als duidelijk gescheiden van percepties. 

Met percepties verwijzen we naar twee zaken: enerzijds beschouwen we perceptie microlinguïstisch als 

het horen en interpreteren van taalklanken en –uitingen en anderzijds ook macrolinguïstisch als de 

mate waarin een taalkundige leek andere variëteiten herkent en begrijpt en waar die leek de grenzen 

tussen zijn eigen taalvariëteit en andere variëteiten situeert. Hoe we het begrip ‘perceptie’ ook 

interpreteren, we mogen het niet als synoniem voor het begrip ‘attitude’ hanteren. 
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Hoofdstuk 2 | Tussentaal in Vlaanderen 

 

Over tussentaal in Vlaanderen is in de laatste decennia heel wat geschreven. Die bijdragen gaan van 

vrij objectieve beschrijvingen van tussentaal tot verketteringen van het ‘wangedrocht’ dat tussentaal 

zou zijn. Onder de vroegste bijdragen vinden we vooral emotioneel getinte opiniestukken waarin een 

soms hevig oplopend debat gevoerd wordt over het al dan niet aanvaarden van tussentaal. Vaak 

wordt tussentaal daarin verketterd en gezien als een bedreiging voor de standaardtaal. Vanaf 

ongeveer het midden van de jaren ’90 kwamen op dergelijke bijdragen reacties van taalkundigen die 

vonden dat het tijd was voor een objectieve studie van tussentaal en de plaats ervan in Vlaanderen. 

Sindsdien zijn verschillende beschrijvingen verschenen van tussentaal en de situaties waarin 

tussentaal gebruikt wordt, al is er op dat gebied nog heel wat werk aan de winkel.  

In dit hoofdstuk staan we even stil bij het fenomeen ‘tussentaal’. In een eerste deel belichten we de 

terminologie die in het tussentaaldebat gehanteerd wordt en de problematiek die zich daarbij voordoet. 

In een tweede deel proberen we een objectief beeld te schetsen van de huidige Vlaamse taaltoestand 

en de plaats die tussentaal in het Vlaamse taallandschap inneemt, waarbij ook gefocust wordt op de 

vraag hoe die situatie tot stand is gekomen. We schenken in dit tweede deel ook speciale aandacht 

aan de taalsituatie in West-Vlaanderen, ons onderzoeksgebied. Daarna staan we in een derde deel 

stil bij de toekomst en beschouwen we verschillende mogelijke toekomstbeelden. In een laatste deel 

geven we ten slotte een overzicht van enkele linguïstische kenmerken van tussentaal.  
 

2.1. Terminologie 

In de literatuur over de taalsituatie in Vlaanderen komen heel wat termen aan bod om variëteiten uit 

het Vlaamse continuüm 6  te benoemen. Denk maar aan termen als dialect, regiolect, tussentaal, 

Verkavelingsvlaams, Soapvlaams, Koetervlaams, sloddertaal, regionale standaard, Vlaamse 

substandaard, standaardtaal, Algemeen Nederlands, VRT-Nederlands, Journaalnederlands en nog 

vele andere. De ene term is pejoratiever dan de andere, maar zelfs met op het eerste gezicht neutrale 

benamingen moeten we voorzichtig omspringen. Willemyns (2005:31) wijst er eerst en vooral terecht 

op dat wanneer “je probeert een stuk uit dat [Vlaamse variëteiten-, A.S.G.] continuüm te lichten en een 

naam te geven, (...) je gelijk in de problemen [komt]. Maar de echte problemen beginnen pas wanneer 

anderen die naam over gaan nemen, maar er niet per se dezelfde portie continuüm mee bedoelen”. 

Aangezien alle termen die wij voor taalvariëteiten gebruiken aan dat probleem lijden, moeten we dan 

ook volgens Willems (2005:31) bij het hanteren van de diverse termen duidelijk maken wat we ermee 

bedoelen. Dat is in feite wat we in dit hoofdstuk zullen doen. Een tweede probleem met termen als 

                                                           

6 Meer over het Vlaamse talencontinuüm in punt 2.2. 
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tussentaal, Verkavelingsvlaams, Soapvlaams en Koetervlaams (allemaal termen die refereren naar 

variëteiten in het midden van het continuüm tussen dialect en standaardtaal) is dat ze lijken te 

suggereren dat het om één ‘taal’ gaat, wat helemaal niet het geval is (zie punt 2.2.3). Jaspers (2001) 

wijst meermaals op dat probleem. Ten slotte staat ook Plevoets (2008:16) stil bij het problematische 

karakter van de terminologie die we gebruiken om de Vlaamse taalsituatie te beschrijven. Hij heeft 

vooral problemen met de termen ‘tussentaal’ en ‘standaardtaal’. Volgens hem is het heel waarschijnlijk 

dat tussentaal ‘impliciet’ gestandaardiseerd is, aangezien attitudeonderzoek als dat van Impe & 

Speelman (2007) duidelijk heeft aangetoond dat tussentaal beladen is met ‘covert prestige’. Dat maakt 

benamingen als ‘tussentaal’ en/of ‘standaardtaal’ naar zijn mening zonder meer misleidend. Hij besluit 

daarom om in zijn proefschrift niet langer de termen ‘standaardtaal’ en ‘tussentaal’ te gebruiken, maar 

wel de termen ‘Journaalnederlands’ en ‘Soapvlaams’. Ook op die termen valt natuurlijk wat aan te 

merken. Jaspers (2001:133) bijvoorbeeld merkt op dat het vrij waarschijnlijk is dat tussentaal een 

ruimer bereik heeft en ook voor haar gebruikers meer belang heeft dan wat door de term 

‘Soapvlaams’ wordt gesuggereerd. Standaardnederlands, of ‘Journaalnederlands’, is eveneens meer 

dan de taal van het journaal. Het komt er dus op neer dat er op elke term wel wat aan te merken valt. 

Daarom gebruiken wij in deze bijdrage de termen ‘dialect’, ‘tussentaal’ en ‘standaardtaal’, omdat die 

wijdverbreid zijn en ook algemeen bekend. We gebruiken ze echter in een ‘gedeconstrueerde vorm’, 

dat wil zeggen “zonder de gebruikelijke stigmatiserende betekenis (...)  [en] “zonder ervan uit te gaan 

dat tussentaal één ‘taal’ zou benoemen” (Jaspers 2001:136).  

2.2. Huidige taaltoestand: continuüm 

“De variëteiten van het Nederlands die in Vlaanderen gebruikt worden, kunnen gesitueerd worden in 

een linguïstisch continuum met aan het ene einde het ‘pure’ (Ndl.) dialect en aan het andere einde de 

‘pure’ (Ndl.) standaardtaal”, zo stelt Taeldeman (1989:77) in een artikel over de taaltoestand in 

Vlaanderen. Tussen het dialect en de standaardtaal in vinden we een scala van tussentalige 

variëteiten. Auer (2005) labelt die taalsituatie, waarbij er sprake is van een continuüm, met de term 

diaglossia. Typisch voor zo’n situatie is dat mensen zeer makkelijk aan style shifting doen, waarmee 

we bedoelen dat ze zich vrij bewegen op het talencontinuüm afhankelijk van situatie, 

gespreksonderwerp enz. Die diaglossiesituatie contrasteert met een diglossiesituatie waarbij de 

taalsituatie door slechts twee duidelijk gescheiden taalvariëteiten gekenmerkt wordt: dialect en 

standaardtaal.  

2.2.1. Standaardnederlands 

2.2.1.1. Definitie 

Standaardtaal kan gedefinieerd worden als “de variëteit die in principe door alle leden van de 

gemeenschap, in het gehele taalgebied en in alle domeinen en situaties gebruikt kan worden. Spelling, 

uitspraak, grammatica en woordenschat van de standaardtaal zijn geüniformiseerd en vastgelegd. Het 

is de variëteit met de hoogste maatschappelijke status, die als officiële taal fungeert”. Die definitie 
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ontlenen we aan Janssens & Marynissen (2003:177). Terecht voegen zij aan de eerste zin van hun 

definitie in principe toe, want hoewel de standaardtaal idealiter de taal van iedereen is, kunnen niet 

alle sprekers zich in gelijke mate van die standaardtaal bedienen. In oorsprong is het immers de taal 

van de sociale bovenlaag van de maatschappij, die zich met die variëteit blijft profileren als ontwikkeld 

en welgesteld (zie bvb. Jaspers 2001).  

Wanneer we het vandaag de dag over de standaardtaal in Vlaanderen hebben, hebben we het 

doorgaans over het Belgische Standaardnederlands, een variant op het Standaardnederlands dat 

door onze noorderburen gesproken wordt. Vroeger was dat minder het geval. Tot voor enkele 

decennia overheerste bij de officiële taalpolitiek namelijk “de tendens (...) die een zo nauw mogelijke 

aansluiting bij de noordelijke norm bepleit” (Willemyns & Vandenbussche 2007:26). Zoals Geeraerts 

(2001:337-338) ook stelt, heeft de standaardisering in Vlaanderen “overwegend de vorm aangenomen 

van een overname van de reeds langer in Nederland bestaande standaardtaal.” Dat 

integrationistische streven werd van bij de aanvang van de standaardisatie in Vlaanderen ondersteund 

door het argument dat alleen een voor Noord én Zuid geldende standaardtaal voldoende macht en 

prestige zou hebben om op te kunnen tegen het Frans en de Franse cultuur. Die waren op dat 

moment immers prestigieus in Vlaanderen. Toch werd er ergens ook een plaats gereserveerd voor 

een eigen Belgische inbreng, zoals op het gebied van de uitspraak. Op andere gebieden, zoals op het 

gebied van het lexicon en de grammatica, werd Belgische inbreng echter niet getolereerd door de 

taalbeleidsvoerders. Jarenlang werd een streng beleid gevoerd waarbij men vergeefs probeerde alle 

Belgicismen uit te roeien. De doorsnee Vlaming bleef echter steevast fruitsap drinken in plaats van 

sinaasappelsap en plattekaas eten in plaats van kwark. Het gevolg daarvan is dat de standaardtaal 

die in de loop van de 20ste eeuw in Vlaanderen tot stand is gekomen, het resultaat is van “een ruime, 

maar niet volledige aanpassing aan het noordelijke Nederlands, in combinatie met autonoom 

zuidelijke standaardiseringsprocessen” (Janssens & Marynissen 2003:152). Pas na 1980 werd het 

bestaan van het Belgische Nederlands erkend door de beleidsmakers in Vlaanderen. Het Belgische 

Nederlands werd vanaf dan niet langer beschouwd als ‘onvolkomen’ Nederlands, maar wel als een 

“zich ontwikkelende nationale variant van het Nederlands, vergelijkbaar met variatie in Engels, Frans, 

Duits, Spaans, enz.” (De Caluwe 2000:54). De norm voor dat Belgische Standaardnederlands werd 

(en is nog steeds) het taalgebruik van de journaals bij de Vlaamse openbare omroep. Dat verklaart 

meteen waarom het Belgische Standaardnederlands ook wel VRT-Nederlands wordt genoemd.  

2.2.1.2. Gebruikssituaties 

 

Welke positie neemt de standaardtaal vandaag in in Vlaanderen? Een interessante studie die op die 

vraag een antwoord kan bieden, is Plevoets (2008). Hij onderzocht op basis van het Corpus 

Gesproken Nederlands “de situationele, regionale en sociale verspreiding van enkele 

morfosyntactische verschijnselen uit het gesproken Belgisch-Nederlands”. Daarbij stelde hij vast dat 

het Standaardnederlands “als spreekstijl in hoofdzaak een mediataal, en misschien eerder nog een 

schrijftaal is” (Plevoets 2008:176). Die empirische vaststelling sluit aan bij De Caluwes (2002:62) 
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stelling dat de Vlaming “het belang en de waarde van een goede beheersing van de standaardtaal” 

erkent, vooral in formele contexten zoals in “radio- en tv-journaals, informatieve programma’s, kranten 

en weekbladen, en in vele andere zakelijke publicaties van informatieve, administratieve, commerciële 

en wetenschappelijke aard”. Standaardtaal geniet met andere woorden van overt prestige, waarmee 

we bedoelen dat het geassocieerd wordt met status en prestige, wat in formele situaties van belang is. 

Dat werd ook aangetoond door Impe & Speelman (2007) die vaststelden dat een 

standaardtaalspreker bij de informanten intelligenter en zelfzekerder overkwam dan een 

tussentaalspreker.  

 

Plevoets (2008:100) stelde ook vast dat het gebruik van standaardtaal niet enkel afhangt van de 

situatie (formeel of informeel), maar ook van de leeftijd van de spreker: “sprekers uit de jaren 50 en 60 

maken veelvuldig gebruik van het Journaalnederlands; die uit de jaren 70 en 80 eerder van het 

Soapvlaams – alle oudere sprekers gedragen zich ten opzichte van beide variëteiten verder neutraal.”  

Die vaststelling is onthullend voor de positie van de standaardtaal in Vlaanderen omdat ze een 

taalveranderingsproces reveleert (zie punt 3.1.3.1 voor een uitgebreidere bespreking van het apparent 

timefenomeen). Het feit dat jongeren veel minder standaardtaal gebruiken dan de sprekers uit de 

jaren 50 en 60 impliceert dat het Standaardnederlands, ondanks z’n opmars in de jaren 50 en 60, nu 

kwantitatief terrein verliest ten opzichte van de tussentaal. De implicaties van deze vaststelling voor de 

toekomst worden verder besproken in punt 2.3. 

 

2.2.1.3. Standaardtaal in West-Vlaanderen 

 

Ten slotte moeten we ons ook de vraag stellen welke positie de standaardtaal in West-Vlaanderen 

inneemt. Dat is immers het gebied waar wij met ons onderzoek op focussen. Een interessant 

onderzoek hiervoor is Vandekerckhove (2000). Zij onderzocht de dynamiek van het Deerlijkse dialect 

en schonk daarbij ook aandacht aan de standaardtaalbeheersing van de West-Vlamingen. 

Vandekerckhove (2000:281) stelde vast er heel weinig West-Vlaamse studenten zijn die er absoluut 

niet in slagen om zich in het Nederlands uit te drukken, maar dat het aantal goede 

standaardtaalsprekers bijzonder klein is. Dat is volgens Vandekerckhove (2000: 283-284) te wijten 

aan het feit dat de bevolking van West-Vlaanderen relatief homogeen is: 

 
Die homogeniteit heeft ongetwijfeld belangrijke talige consequenties: veel West-Vlamingen 
hebben weinig (of geen) contact met sprekers van andere, sterk afwijkende, dialecten en 
hebben bijgevolg weinig nood aan een “lingua franca” om eventuele taalverschillen te 
overbruggen. Aangezien dialectkennis en –gebruik in West-Vlaanderen bovendien een 
algemeen en weinig klassegebonden gegeven is, hebben heel wat West-Vlamingen het A.N. 
gewoon niet nodig voor de dagelijkse communicatie. Voor hen volstaat een passieve kennis van 
de standaardtaal. Het aantal West-Vlamingen dat het A.N. zelden in de praktijk brengt, is 
bijgevolg nog steeds aanzienlijk. Het spreekt voor zich dat een goede beheersing van een taal 
of taalvariëteit een behoorlijke gebruiksfrequentie van de taalvariëteit in kwestie veronderstelt. 
Het onderwijs stelt de meeste West-Vlamingen in staat het Standaardnederlands te leren, maar 
de praktische toepassing in het dagelijkse leven blijft doorgaans achterwege. Bij een aanzienlijk 
deel van de West-Vlamingen haalt het gebruik van de standaardtaal bijgevolg de minimaal 
vereiste frequentie niet, zodat een goede beheersing van het A.N. bij deze groep uitgesloten is.  
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Wij voeren ons onderzoek naar de attitudes tegenover standaardtaal en tussentaal met andere 

woorden uit in een regio waar het Standaardnederlands niet tot het taalrepertorium van de doorsnee 

taalgebruiker hoort. 

 

2.2.2. Dialect 

2.2.2.1. Definitie 

Aan de andere pool van het variëteitencontinuüm vinden we de dialecten. “Dialecten (...) worden 

vooral gekenmerkt door het feit dat hun verspreiding niet in de eerste plaats sociologisch, maar 

geografisch bepaald is. Het zijn variëteiten met, letterlijk, een beperkte actieradius”, aldus Janssens & 

Marynissen (2003:177). Wat de dialecten in Vlaanderen betreft, stellen we vast dat het Vlaamse 

dialectlandschap gekenmerkt wordt door een grote verscheidenheid die zeldzaam lijkt te zijn in 

Europa. Zoals Devos (2006:35) het ook stelt, zal “[w]ie zich met gespitste oren op weg begeeft van de 

Noordzeekust naar de Maaskant, (...) vlug genoeg ervaren hoe sterk de dialecten van elkaar 

verschillen, soms zelfs in die mate, dat ze op een afstand van pakweg dertig kilometer onderling niet 

meer verstaanbaar zijn.”  

2.2.2.2. Dialectverlies 

De door Devos (2006) beschreven dialectverscheidenheid lijkt echter ten dode opgeschreven te zijn. 

Dialect wordt namelijk door steeds minder mensen in steeds minder omstandigheden gesproken en 

verliest steeds meer zijn vroegere monopoliepositie als informele omgangstaal. Het 

dialectverliesproces is “in Vlaanderen vrij laat op gang gekomen, maar is nu volop bezig en voltrekt 

zich in snel tempo”, aldus Willemyns (2005:30). Het dialect gaat echter niet bij iedereen even snel 

verloren: de snelheid van het dialectverliesproces wordt bepaald door verschillende factoren zoals 

regio, sekse en sociale achtergrond. Wat regio betreft, zijn “West-Vlaanderen en Antwerpen (...) de 

onbetwiste koplopers inzake dialectkennis en –gebruik, terwijl in Brabant en Oost-Vlaanderen (in casu 

ongeveer de westelijke 2:3 van de provincie) het dialect aan een sterke regressie toe is” (Taeldeman 

1991:40-41). Wat sekse betreft, blijken “[v]rouwen (...) sneller het dialect te verlaten dan mannen, een 

patroon dat in verschillende taalgebieden werd vastgesteld” (Janssens & Marynissen 2003:185). 

Sociale achtergrond, ten slotte, is eveneens een factor die bij het dialectverlies een rol speelt. “Wat 

het sprekersprofiel betreft, moeten we (...) stellen dat momenteel in Vlaanderen dialect in eerste 

instantie de taal van de lagere klasse is [of aan het worden is, A.S.G.]. Door dat negatieve sociale 

etiket komt het dialect in een neerwaartse spiraalbeweging terecht: om niet over te komen als mensen 

die op de laagste trap van de sociale ladder staan, gaan steeds meer Vlamingen hun dialect 

prijsgeven voor een minder regionale variëteit” (Taeldeman 1991:42). We voegden aan het citaat 

hierboven opzettelijk de woorden “aan het worden is” toe, omdat in bepaalde regio’s, zoals West-

Vlaanderen, sociale klasse momenteel niet echt een belangrijke rol speelt in het dialectgebruik. Daar 

is echter wel verandering in aan het komen; onderzoek van Devos & Vandekerckhove (2005) en 
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Willemyns (2008) toonde aan dat sociale klasse een steeds belangrijkere rol speelt bij het 

dialectgebruik. 

2.2.2.3. Dialect in West-Vlaanderen 

Welke positie neemt het dialect in in ons onderzoeksgebied, West-Vlaanderen? We vermeldden 

hierboven al dat West-Vlaanderen één van de onbetwiste koplopers is inzake dialectkennis en –

gebruik, maar de vraag blijft dan natuurlijk hoe het er precies met de dialectkennis en –gebruik gesteld 

is. Ook hier kan het onderzoek van Vandekerckhove (2000:277) antwoord bieden.7  

 

Wat dialectkennis betreft, stelde Vandekerckhove (2000:277) vast dat “verreweg de meeste West-

Vlamingen (...) een goede dialectbeheersing [hebben]”. Dat geldt  ook voor de jongeren, al is er bij die 

leeftijdsgroep wel sprake van structuurverlies. Met structuurverlies “bedoelen we 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 & Vandekerckhove 2005:146). Zo stelde Vandekerckhove 

(2000:278) bijvoorbeeld vast dat “de oude dialectwoordenschat door de Deerlijkse dialectsprekers van 

de jongere generaties in toenemende mate ingeruild wordt voor de overeenkomstige lexemen uit de 

standaardtaal.” Dat wil volgens Vandekerckhove (2000) echter niet zeggen dat het dagelijkse 

taalgebruik van de jongeren niet langer het label ‘dialect’ verdient. Eerst en vooral is het zo dat de 

jongeren wel degelijk de intentie hebben om dialect te spreken. Onderzoek van Rys (2007) toonde 

zelfs aan dat jongeren die van huis uit standaardtaal of een tussentalige variëteit mee hebben 

gekregen, tijdens de adolescentie vaak dialect leren onder invloed van de peer group (dat is dan wel 

een genivelleerde vorm van dialect die gekenmerkt wordt door o.a. overgeneralisatie).8 Ten tweede is 

het ook zo dat er op het fonologische vlak niet van drastisch dialectverlies gewaagd kan worden. Wel 

observeerde Vandekerckhove (2000) bij de jongeren een ingrijpende ‘verwestvlaamsing’ van het 

Deerlijkse dialect: jongeren gaan meer en meer algemeen West-Vlaamse klankkenmerken in hun 

dialectgebruik opnemen in plaats van de typisch Deerlijkse. Ten derde is het ook zo dat wanneer de 

Deerlijkenaars hun dialectwoorden verlaten voor Algemeen Nederlandse lexemen, ze die 

standaardtaalwoorden steeds aanpassen aan de dialectfonologie (Vandekerckhove 2000:279). Kort 

samengevat: met de dialectkennis in West-Vlaanderen is het vrij goed gesteld.  

 

Ook met het dialectgebruik in West-Vlaanderen is het volgens Devos & Vandekerckhove (2005) goed 

gesteld, al is er op dat vlak wel sprake van functieverlies. Daarmee bedoelen we dat het dialect in 

                                                           

7 Vandekerckhove (2000:279) deed enkel onderzoek in Deerlijk, maar stelt daarbij dat “de corpusgegevens voor het Deerlijkse 
dialect (...) wellicht een goede indicatie voor de dialectbeheersing van de gemiddelde West-Vlaming [geven], aangezien de 
informanten tot verschillende leeftijdscategorieën en verschillende sociale klassen behoren. Deerlijk is bovendien met zijn 
11000 inwoners geen plattelandsdorpje, zodat ook in dat opzicht een zekere representativiteit gewaarborgd is.” 

8 Hierbij moet wel opgemerkt worden dat dit onderzoek in Maldegem, een gemeente in het overgangsgebied tussen het West- 
en Oost-Vlaamse dialect, gevoerd  werd.  
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minder situaties dan vroeger gesproken wordt. Hoe dat komt, lichten we toe in punt 2.2.3.3, wanneer 

we het over de opmars van tussentaal hebben. We moeten hierbij wel opmerken dat het functieverlies 

niet heel groot is (in vergelijking met andere regio’s in Vlaanderen). Immers, de dagelijkse 

omgangstaal van de West-Vlaming is nog steeds het West-Vlaamse dialect en dat niet enkel in “de 

intieme netwerken van familie en goede vrienden, [maar o]ok op straat, in winkels, in lokale 

vergaderingen ... is veel dialect te horen” (Devos & Vandekerckhove 2005:147). We kunnen dus 

concluderen dat hoewel er sprake is van een zeker structuurverlies en functieverlies, het dialect in 

West-Vlaanderen momenteel nog springlevend is. Dat dat ook geldt voor ons specifieke 

onderzoeksgebied, de regio Ieper-Poperinge, wordt bevestigd door het onderzoek van Willemyns 

(2008). 

 

2.2.3. Tussentaal 

2.2.3.1. Definitie 

Tussen standaardtaal en dialect/regiolect in vinden we tussentaal. Tussentaal is “de taal van wie AN 

probeert te spreken zonder dat AN echt te beheersen. Maar het is tegelijk de taal van wie het AN wél 

beheerst, maar bewust kiest voor een tussentaal; het is dus ook de taal van veel hoger opgeleiden 

thuis, tijdens de koffiepauze op het werk, enz.” Zo definiëert De Caluwe (2002:57) tussentaal. Het 

gevolg van die brede waaier aan situaties waarin tussentaal gebruikt wordt, is dat die variëteit een 

grote variatiebreedte vertoont (De Caluwe 2002:57). Inderdaad, zoals Rys & Taeldeman (2007) ook 

opmerken, kunnen we eigenlijk niet van één herkenbare tussentalige variëteit gewagen. Het is veeleer 

zo dat de gemiddelde Vlaming tussen standaardtaal en dialect een zelfgevormde tussentaal hanteert. 

Zij stellen echter wel dat er “in het huidige Vlaanderen een soort intermediaire koinè aan het ontstaan 

is waarin meer constante dan variabele kenmerken te onderkennen vallen” (Rys & Taeldeman 2007:2). 

Er zou in Vlaanderen met andere woorden een substandaardiseringsproces aan de gang zijn, i.e. “de 

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

standaardtaal om zonder meer als informele variant daarvan beschouwd te kunnen worden” 

(Geeraerts 2002:89). Dat substandaardiseringsproces heeft zich echter nog niet voltrokken en 

momenteel bestaat er dus niet zoiets als de tussentaal. Het is ook ten zeerste de vraag of er ooit zo 

iets zal bestaan (zie 2.3). Zoals Willemyns (2005:31) ook benadrukt, bestaan er in het huidige 

Vlaanderen enkel tussentalen die “op grond van opleiding, leeftijd, sekse, regio en zelfs van persoon 

tot persoon kunnen verschillen”. Dat impliceert natuurlijk dat een precieze linguïstische karakterisering 

van tussentaal niet simpel is. De Caluwe (2002:57) wijst ons daar ook op: “definiërende kenmerken 

zijn niet in de vorm van noodzakelijke en voldoende voorwaarden op te sommen”. Dat verklaart ook 

waarom tot op heden nog geen alomvattende beschrijving van tussentaal bestaat. Dat is immers een 

heel complexe opdracht. Om van tussentaal te kunnen spreken, komt het er vooral op aan dat er 

voldoende afwijkingen van de standaardtaal in zitten én voldoende afwijkingen van het dialect. In punt 

2.4 proberen we een inventaris te maken van linguïstische kenmerken die vaak voorkomen in 

tussentaal.  
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Waar we ook op moeten wijzen, is dat tussentaal op zich eigenlijk niets nieuws is. De golf aan recente 

publicaties de laatste decennia geeft als het ware de indruk dat we met een recent verschijnsel te 

maken hebben, maar dat is helemaal niet het geval. Willemyns (2005:33) stelt dan ook dat 

tussentalige kenmerken altijd al bestaan hebben in allerlei variëteiten op het continuüm van dialect tot 

standaardtaal. Vroeger werden die kenmerken enkel anders bestempeld, als dialectinterferentie 

bijvoorbeeld. Volgens Willemyns (2005:33) is het hooguit ’nieuw’ “dat dit soort taal nu gebruikt wordt in 

communicatieve situaties en settings waar dat vroeger (misschien) minder gebeurde. ‘Nieuw’ is 

misschien vooral de naam die eraan gegeven wordt, veel meer dan het fenomeen zelf.“ 

2.2.3.2. Gebruikssituaties 

In welke communicatieve situaties wordt tussentaal gebruikt? Hierboven vermeldden we al dat de 

standaardtaal in Vlaanderen dé taalvariëteit bij uitstek is om in formele situaties te gebruiken. In 

diezelfde lijn kunnen we stellen dat tussentaal in Vlaanderen dé taalvariëteit bij uitstek aan het worden 

is om in informele situaties te gebruiken, naast dialect uiteraard. Zoals De Caluwe (2006:26) ook 

opmerkt, is er in Vlaanderen “in de voorbije jaren een natuurlijke taakverdeling gegroeid (...) tussen de 

standaardtaal en (...) [tussentaal]”. Die taakverdeling zien we duidelijk weerspiegeld in het huidige 

taalgebruik in de media en in de klas. In de media wordt bijvoorbeeld in principe het 

Standaardnederlands gebruikt, behalve in programma’s waarin dialect en tussentaal functioneel zijn, 

zoals in soaps, comedy-reeksen of reality-programma’s. In die context is het gebruik van tussentaal, 

zo stelt De Caluwe (2006:27), volledig legitiem: “het weerspiegelt het reële taalgebruik in Vlaanderen 

in huis-tuin-en-keukensituaties, en draagt op die manier bij tot de herkenbaarheid van die 

programma’s”. Ook in de klas is er een duidelijke taakverdeling tussen Standaardnederlands en 

tussentaal. Dat stelde Walraet (2004) vast bij zijn onderzoek naar het taalgebruik van Vlaamse 

leerkrachten in het middelbaar onderwijs. Hij kwam tot de conclusie dat leerkrachten voortdurend aan 

code switching doen en dat die codewisseling bovendien functioneel is: “ze proberen standaardtaal te 

gebruiken wanneer ze op een zakelijke manier lesinhouden overbrengen en ze switchen naar een 

veel tussentaliger register wanneer de situatie informeler wordt: wanneer ze zich verbazen over het 

antwoord van een leerling, wanneer ze een anekdote vertellen, ...” (De Caluwe 2006:27-28). Die 

vaststelling impliceert ook dat uniforme taalsituaties illusoir zijn: in de realiteit wisselen sprekers 

continu van register. Dat wordt heel vaak over het hoofd gezien in discussies over welke variëteit in 

welke situatie gebruikt moet worden. Behalve in informele situaties, wordt tussentaal ook vaak 

gebruikt in formele situaties, wanneer een taalgebruiker standaardtaal wenst te gebruiken, maar door 

gebrek aan standaardtaalbeheersing in tussentaal strandt. Zulk tussentaalgebruik horen we 

bijvoorbeeld soms wanneer de man-op-de-straat geïnterviewd wordt tijdens een journaalreportage en 

daarbij tevergeefs zijn uiterste best doet om standaardtaal te spreken. 

We moeten natuurlijk in het achterhoofd houden dat tussentaal niet de enige taalvariëteit is die in 

informele situaties gebruikt wordt: zoals in punt 2.2.2 werd aangetoond, zijn de dialecten in 

Vlaanderen nog niet verdwenen. Dat geldt des te meer voor ons onderzoeksgebied, waar het dialect 

bij veel jongeren nog steeds de taal van de peer-group is. De precieze taakverdeling tussen dialect en 
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tussentaal is een onderwerp dat nog onderzoek behoeft - momenteel focussen de meeste 

onderzoekers op de relatie tussen tussentaal en standaardtaal - en het is ook moeilijk om een 

duidelijke grens tussen dialect en tussentaal te trekken, maar ruwweg kunnen we stellen dat in West-

Vlaanderen dialect gekarakteriseerd kan worden als de informele taal van de peer-group en 

tussentaal als een informele taal die gebruikt wordt tegen onbekenden met gelijke status of eventueel 

ook tegen ‘peers’ uit een andere regio (cf. Gabel 2009).  

2.2.3.3. Verklaring opmars 

Hierboven vermeldden we al dat tussentaal nu meer gebruikt wordt in communicatieve situaties en 

settings waar dat vroeger minder gebeurde. Hoe kunnen we dat verklaren? Een samenspel van 

factoren is eigenlijk verantwoordelijk voor de doorbraak van het tussentaalgebruik in Vlaanderen. 

Daarbij moeten we een onderscheid maken tussen enerzijds tussentaal die steeds meer het terrein 

van de dialecten inpalmt en anderzijds tussentaal die het AN verdringt. Dat onderscheid is belangrijk 

aangezien bij die twee soorten ‘terreininpalming’ telkens andere factoren een rol spelen.  

Hoe kunnen we verklaren dat tussentaal steeds meer het terrein van de dialecten inpalmt? De 

belangrijkste factor hierbij is waarschijnlijk de negatieve attitude tegenover het dialect die zich sinds de 

jaren ’60 ontwikkeld heeft in Vlaanderen (zie ook 2.2.2). Die zorgt ervoor dat steeds meer ouders er 

bewust voor kiezen om hun kinderen niet langer in het dialect op te voeden. Aangezien die ouders 

meestal zelf geen competente AN-sprekers zijn en vaak ook niet op AN willen overschakelen, is het 

uiteindelijk tussentaal die de thuistaal wordt en bijgevolg ook de moedertaal van de kinderen. Zoals 

De Caluwe (2006:24) het mooi stelt, hebben veel jongeren dus “tussentaal met de paplepel 

binnengekregen”. Dat neemt echter niet weg, zoals in punt 2.2.2.3 al vermeld was, dat veel van die 

jongeren later dan toch nog dialect leren, als een soort tweede taal, maar dan van hun peers en in een 

genivelleerde vorm. Een tweede factor die een rol speelt bij het dialectverlies is de groeiende mobiliteit, 

waardoor de nood groeit aan een taalvariëteit die je net zoals het dialect in informele situaties kunt 

gebruiken, maar waarmee je je ook buiten je dialectgebied verstaanbaar kunt maken. Tussentaal 

beantwoordt natuurlijk perfect aan dat profiel en verdringt zo steeds meer de dialecten. In dat 

verdringsproces speelt ‘regiolectisering’ een belangrijke rol. Zoals de term al doet vermoeden, is dat 

het proces waarbij regiolecten gevormd worden:  

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

Het regiolectiseringsproces kan beschouwd worden als een ‘voorbereidende’ stap in de ontwikkeling 

van tussentaal. Het is een evolutie op dialectniveau waarbij de dialectpool in het talencontinuüm 

opschuift in de richting van andere dialecten en de standaardtaal. In een latere fase kan dan 

tussentaal ontstaan, een ‘écht’ intermediaire vorm.  
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Naast de dialecten moet ook de standaardtaal terrein afstaan aan tussentalige variëteiten. Ook hier is 

de vraag weer hoe dat verklaard kan worden. In de literatuur vinden we hiervoor veel verschillende en 

soms ook tegenstrijdige hypotheses. Wat die hypotheses met elkaar gemeenschappelijk lijken te 

hebben, is dat ze de uitbreiding van tussentaal ten nadele van de standaardtaal verklaren in socio-

psychologische termen. Eerst en vooral schrijven verschillende auteurs de huidige ontwikkelingen toe 

aan het tijdsklimaat waarin we nu leven. Dat klimaat wordt door sommigen in vrij negatieve termen 

beschreven, zoals bvb. door Geeraerts (1993) en Goossens (2000). Geeraerts (1993:352) meent dat 

het huidige tijdsklimaat, het zogenoemde postmoderne tijdsklimaat, gekenmerkt wordt door een verval 

van normen en waarden, een “tanende burgerzin” die hand in hand gaat met het verval van de 

uniforme standaardtaalnorm. Goossens (2000:5) wijt op vergelijkbare manier het tussentaalgebruik 

aan “een ommezwaai van het tijdsklimaat, waarin permissiviteit, afkeer van gezag en losheid van 

gedraging dominerende nieuwe elementen werden”. Anderen zoeken eveneens een verklaring voor 

de sterke positie van tussentaal in het huidige tijdsklimaat, maar beschrijven dat in tegenstelling tot de 

bovenvermelde auteurs in neutralere termen. De Caluwe (2006) heeft het bijvoorbeeld over de 

democratisering en informalisering van de omgangsvormen en de media. Wat bedoelen we daar mee? 

De Caluwe (2006:24) formuleert het als volgt: 

Enerzijds worden gewone mensen mediafiguren, getuige daarvan het groeiende aandeel 
human interest programma’s en reality soaps op radio en televisie. De (tussen)taal van die 
mensen is een kleurrijk aspect van hun identiteit: ze zijn écht want ze spreken zoals ze gebekt 
zijn. Anderzijds doen minder gewone mensen, zoals (nationale) politici bijvoorbeeld, alle moeite 
om als gewone mensen te worden beschouwd, en daarbij spreken ze het hele tussentalige 
register aan. Het zou me niet verbazen als ministers daar zelfs in getraind werden door hun 
communicatie-adviseurs. 

In die context van toenemende informalisering in de communicatie, is dus een sterke behoefte 
gegroeid aan een passend taalregister. Wegens het bovenregionale karakter van die 
communicatie is dialect, voor zover de jongere generatie dat nog beheerst, uitgesloten. Maar 
ook de standaardtaal kan niet voldoen aan die behoefte aangezien het AN door de gemiddelde 
Vlaming te zeer wordt geassocieerd met afstandelijkheid, vormelijkheid en zakelijkheid. In dat 
vacuüm heeft de tussentaal zich vrij kunnen ontwikkelen.  

 

Een verklaring voor de tussentaalopmars wordt behalve in het huidige tijdsklimaat ook vaak gezocht in 

het Vlaamse verleden en de impact die dat verleden gehad zou hebben op de Vlaamse bevolking. In 

die context komen vaak uitdrukkingen als de ‘legendarische distantie van de Vlaming ten opzichte van 

het gezag’ en de ‘Vlaamse taalangst’ aan bod. Volgens Geeraerts (1993:439-440) bijvoorbeeld zou er 

in Vlaamse ‘volksaard’ door de eeuwenlange overheersing van Vlaanderen een zekere distantie 

geslopen zijn ten opzichte van het gezag. Zoals Plevoets (2008:12) het ook samenvat, doet “de 

herinnering aan het verleden (...) hem [de Vlaming, A.S.G.] er wantrouwig voor terugdeinzen om zich 

als normbepaler op te werpen”. Op taalvlak zou zich dat dan uiten in een angst om de taal van de 

normbepaler te gebruiken, namelijk de standaardtaal. De Vlaming zou met andere woorden de 

geëmancipeerdheid missen om het Standaardnederlands overal te gebruiken en vervallen dan maar 

in tussentaal. Enkel wanneer het echt noodzakelijk is, schakelen ze over Standaardnederlands. De 

‘Vlaamse taalangst’ zou daarnaast ook te wijten zijn aan het strenge taalbeleid dat in de voorbije eeuw 



 
22 

 

werd gevoerd. Doordat voor een lange tijd alles wat van de standaardtaalnorm afweek door leraren en 

taalbeleidsmensen gecorrigeerd werd, ontstond bij vele Vlamingen een grote taalonzekerheid die 

leidde “tot het negeren van de standaardtaal voor dagelijks gebruik” (Janssens & Marynissen 

2003:197). De distantie ten opzichte van het gezag en de taalangst zouden als gevolg hebben dat de 

doorsnee Vlaming het Standaardnederlands met een zondagse-pakmentaliteit benadert (zie bvb. 

Geeraerts 2001:343). Daarmee wordt bedoeld dat de Vlaming het Standaardnederlands wel als norm 

erkent en beseft dat je in bepaalde situaties de standaardtaal moet (proberen te) spreken, maar zich 

daar (net als in een zondags pak) toch niet comfortabel in voelt.  

Niet iedereen gaat echter akkoord met de stelling dat de Vlaming ongeëmancipeerd en angstig zou 

zijn en zich daardoor van de standaardtaal afkeert. De Caluwe (2006:25-26) bijvoorbeeld ziet het 

tussentaalgebruik van de sociale elite niét als een teken van ongeëmancipeerdheid zoals Geeraerts 

dat doet, maar veeleer omgekeerd als een teken voor het toegenomen zelfbewustzijn van de 

Vlamingen. De Vlamingen zou zelfbewuster geworden zijn en zich bijgevolg niet meer schamen om 

tussentaal te gebruiken wanneer zij dat willen. Die mening wordt ook gedeeld door Goossens (2000:6) 

die afkeurend wijst op een nieuw bewustzijn dat gepaard gaat met “verspreide anti-Hollandse 

sentimenten in Vlaanderen”. Ook Plevoets (2008:100-101) verklaart de vastgestelde ontwikkeling in 

die lijn, meer specifiek aan de hand van het sleutelbegrip ‘emancipatie’: 

De oudste sprekers (geboren in de jaren 20, 30 en 40) zijn voornamelijk diglossische sprekers: 
als zij standaardtalig proberen te praten, dan is hun taal eerder een mengeling van 
Journaalnederlands en hun oorspronkelijke dialect – ‘tussentaal’ in de eigenlijke zin van het 
woord. Dat komt omdat zij nog niet voldoende taalonderricht genoten hebben om competente 
sprekers van de ‘officiële’ standaardtaal te zijn. Vanaf de jaren 50 treden er sprekers naar voren 
die hebben kunnen genieten van de verbeteringen die de maatschappelijke veranderingen van 
na de Tweede Wereldoorlog met zich meegebracht hebben: zo zijn zij – zowel geografisch als 
sociaal – mobieler geworden door enerzijds de stijging van de welvaart en daaraan gekoppeld 
de uitbouw van de materiële infrastructuur, maar anderzijds ook door de opkomst van de 
massamedia en de democratisering van het onderwijs (...). Vooral die laatste twee factoren 
maken dat hun taal een toenemende graad van standaardisering reflecteert – waarbij dat 
vooralsnog opgevat dient te worden als in de eerste plaats gericht op het Journaalnederlands. 
In de jaren 70 staat er dan een generatie op voor wie de maatschappelijke verworvenheden een 
vanzelfsprekendheid geworden zijn: de emancipatie van het Vlaamse openbare leven is 
inmiddels al zo ver gevorderd dat deze sprekers – quasi-probleemloos – kunnen opklimmen tot 
de hoogste sociale echelons en daarmee per definitie in Vlaanderen de maatschappelijke elite 
uitmaken. Linguïstisch gezien gaan zij daardoor willens nillens als spraakmaker fungeren: hun 
prestigieuze positie maakt dat hun eigen taalgebruik steeds meer tot leidraad gaat dienen. Voor 
de ontwikkeling van de standaardtaal in Vlaanderen heeft zulks natuurlijk zo zijn consequenties: 
daar er namelijk altijd idiolectische verschillen tussen sprekers onderling bestaan, en meer 
bepaald niet elke spreker het Journaalnederlands tot in de puntjes beheerst, zal er voor het 
sociale veld als geheel onvermijdelijk een toename in gebruik komen van endogeen Belgisch-
Nederlandse elementen. 

 
 
Bij al het bovenstaande moeten we in het achterhoofd houden dat regiolectisering en 

substandaardisering geenszins typisch Vlaamse fenomenen zijn. Ook in andere taalgemeenschappen 

treffen we regiolectisering en substandaardisering aan. In Nederland hebben we bijvoorbeeld het 

Poldernederlands en in Engeland het Estuary English. De factoren die in Vlaanderen de 
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informalisering van het taalgebruik en de dialectnivellering aansturen, vinden we immers ook in 

andere taalgemeenschappen terug en die hebben ook daar een impact op het taalgebruik. 

2.2.3.4. Brabantse expansie 

In de discussies over tussentaal komt ook de zogenoemde Brabantse expansie vaak ter sprake (zie 

bijvoorbeeld Goossens 2000, Plevoets 2008 en Taeldeman 2008). Het Brabantse dialectgebied, en 

vooral de “as Antwerpen-Brussel met Mechelen en ook Leuven” (Goossens 2000:6), vormt al 

eeuwenlang (meer specifiek van aan het einde van de 14e eeuw) het talige centrum van Vlaanderen. 

De oudste vorm van Brabantse expansie kunnen we waarnemen op het niveau van de dialecten: in de 

Vlaamse9 en Limburgse dialecten worden al eeuwenlang Brabantse woorden overgenomen, terwijl in 

de Brabantse dialecten zelden Vlaamse of Limburgse woorden overgenomen werden. De Brabantse 

expansie is niet enkel waar te nemen in het dialectgebruik, maar ook in het tussentaalgebruik. Dat is 

een jongere vorm van Brabantse expansie. Het Brabantse taalcentrum heeft “na de doorbraak van 

een bovendialectische omgangstaal in Vlaanderen zijn rol van toonaangever voortgezet en versterkt” 

(Goossens 2000:7):  

De taal van veel eigen ontspanningsprogramma’s in onze tv-zenders is het Schoon Vlaams van 
dat gebied. Aan die taal passen Limburgers en Oost- en West-Vlamingen zich in hun Schoon 
Vlaams taalgebruik in tal van detailtjes aan. 

Dat lezen we eveneens bij Plevoets (2008:8) die stelt dat in Vlaanderen de “autonome en endogene 

substandaardisering (...) de vorm aan[nam] van een verbreiding van voornamelijk Brabantse 

elementen”. Ook Taeldeman (2008:41-42) stelde bij z’n onderzoek naar “zich stabiliserende 

grammaticale kenmerken in Vlaamse tussentaal” vast dat “bij de ontwikkeling van een informele 

bovengewestelijke Vlaamse omgangstaal vooral Brabant de toon zet.” Daarbij merkt hij echter wel op 

dat we voorzichtig en genuanceerd moeten omspringen met de term ‘Brabantse expansie’: 

 

(1) Waar het Brabants onvoldoende ondersteuning ondervindt vanuit (de) andere 
dialectgebieden, hebben we in ons corpus geen sporen gevonden van een veralgemeende 
transfer naar Vlaamse TT toe. (...) 

(2) Waar een TT-ingrediënt ook heel goed spoort met de andere Vlaamse dialect(groep)en, 
kan ook gedacht worden aan polygenese, m.a.w. aan een natuurlijke opstuwing vanuit alle 
Vlaamse dialecten (b.v. het puur futurale gaan). 

(3) Wanneer sterk in het Brabants gewortelde kenmerken zich ook in meer perifere gebieden 
(b.v. bij TT-sprekende West-Vlamingen) manifesteren, hoeft dat niet noodzakelijk louter aan 
Brabantse expansie toegeschreven te worden. Exogenisme kan hier evenzeer ingeroepen 

worden (b.v. bij de veralgemening van dim. -kǩ en de ge/gij-vormen). Daarbij kan ‘men’ 
natuurlijk altijd het Brabantse ‘voorbeeld’ voor ogen hebben.  

                                                           

9 Hier gebruiken we Vlaams wel in dialectologische zin waarmee we verwijzen naar “de streektalen uit het Dietssprekende 
gebied van het oude Graafschap Vlaanderen, wat vandaag ruwweg overeenkomt met de twee Vlaamse provincies in België 
plus Frans-Vlaanderen en Zeeuws-vlaanderen.” (Devos 2006:36) 
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Met ons onderzoek focussen we op drie soorten taalvariëteiten en -kenmerken: typisch West-Vlaamse, 

typisch Brabantse en algemeen Vlaamse (zie punt 3.1.2.1). Dat stelt ons in staat om de Brabantse 

sturing te testen: als zou blijken dat West-Vlamingen veel positiever staan tegenover Brabantse 

taalvariëteiten- en kenmerken dan tegenover West-Vlaamse, dan kunnen we dat als een bewijs van 

de Brabantse expansie interpreteren. Daarbij moeten we natuurlijk ook rekening houden met 

Taeldemans hierboven vermelde nuanceringen (bvb. omtrent exogenisme). 

2.2.3.5. Tussentaal in West-Vlaanderen 

Net als bij de bespreking van standaardtaal en dialect gaan we ook hier in op de specifieke situatie in 

ons onderzoeksgebied, West-Vlaanderen. Hierboven merkten we al op dat West-Vlaanderen een 

uitzonderingspositie inneemt wat dialectgebruik en –kennis betreft. Die uitzonderingspositie heeft ook 

een belangrijke impact op het tussentaalgebruik in de provincie. In West-Vlaanderen wordt tussentaal 

namelijk veel minder gebruikt dan in andere delen van Vlaanderen omdat het dialect er nog sterker  

staat. Immers: “tussentaal tiert het weligst waar het dialectverlies het grootst is” (Willemyns 2005:34). 

Dat wordt bevestigd door het corpusonderzoek van Lemahieu (2008) naar het tussentaalgebruik bij 

Vlaamse jongvolwassenen. Zij stelde vast dat West-Vlaamse jongvolwassenen minder tussentaal 

gebruiken dan hun collega’s uit andere gebieden. Ze baseerde haar onderzoek op de spontane face-

to-face gesprekken die in het Corpus Gesproken Nederlands te vinden zijn. De sprekers van die 

gesprekken kregen de opdracht om met een vriend(in) over gelijk welk onderwerp spontaan te 

spreken en er werd ook gevraagd om de conversatie in het Algemeen Nederlands te voeren. De 

West-Vlamingen waren volgens Lemahieu (2008:74) de enigen die die vraag ook echt respecteerden 

en niet op tussentaal overschakelden. De resultaten van Plevoets (2008) treden die vaststelling bij. 

Zoals hierboven al gesteld, stelde Plevoets (2008) vast dat de jongeren in Vlaanderen in het 

algemeen tussentaliger spreken dan de oudere generaties. Wanneer we echter op zijn resultaten voor 

West-Vlaanderen focussen, dan stellen we vast dat de West-Vlaamse jongeren niet tussentaliger, 

maar zelfs standaardtaliger spreken dan de oudere generaties.  

Lemahieu (2008) wijt haar vaststellingen aan verschillende factoren. Een eerste belangrijke factor is 

het dialectvaste karakter van West-Vlaanderen. Doordat West-Vlamingen in informele situaties vooral 

dialect spreken, zijn ze het niet gewoon om tussentaal te spreken. Als ze dan voor het Corpus 

Gesproken Nederlands gevraagd worden om standaardtaal te spreken, zullen ze ook niet gauw in 

tussentaal vervallen en een vrij standaardtalige variëteit spreken. Hierbij moeten we wel opmerken dat 

Lemahieu (2008) bij haar onderzoek enkel op morfo-syntactische kenmerken focuste. Wanneer ze 

dus stelt dat de West-Vlaamse sprekers vooral standaardtaal spraken, wordt daarmee enkel bedoeld 

dat ze op morfo-syntactisch gebied standaardtaal spraken. Het is heel waarschijnlijk dat die 

standaardtaal vergezeld ging met een duidelijk West-Vlaams accent, gezien de gebrekkige 

standaardtaalbeheersing van de West-Vlaming (zie 2.2.2.3). Een tweede factor die volgens Lemahieu 

(2008) een rol speelt bij het standaardtaalgebruik van de West-Vlaamse sprekers in het Corpus 

Gesproken Nederlands is het zogenoemde West-Vlaamse minderwaardigheidscomplex. Doordat 
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West-Vlamingen bekend zouden staan als slechte standaardtaalsprekers, zouden ze bij het spreken 

ook meer aandacht schenken aan hun taalgebruik en bijgevolg ook een betere standaardtaalprestatie 

dan andere sprekers neerzetten. Een derde factor die volgens Lemahieu (2008) bij haar resultaten 

een rol speelt, is het feit dat verschillende van de kenmerken waar zij op focuste exogeen waren in het 

grootste deel van West-Vlaanderen, zoals bijvoorbeeld de diminuering van substantieven met -ke, -

eke- en -ske of het gij-systeem voor de persoonlijke voornaamwoorden van de 2de persoon met de 

bijhorende u-vorm als object of reflexief (Lemahieu 2008:18). 

Volgens Willemyns (2007:275) heeft het beperkte tussentaalgebruik in West-Vlaanderen ook z’n 

weerslag op de attitudes tegenover tussentaal in West-Vlaanderen: “The attitudes of the West-

Flemings toward the intermediate variety [are] more negative than elsewhere”. Dat West-Vlamingen 

negatief zouden staan tegenover tussentaal, blijkt ook uit ons vooronderzoek (Ghyselen 2009b). We 

stelden immers vast dat onze informanten significant negatiever tegenover tussentaal stonden dan 

tegenover standaardtaal. Het tussentalige fragment was wel Brabants getint en daarom is het ook 

interessant om na te gaan of West-Vlamingen even negatief of negatiever staan tegenover West-

Vlaams gekleurde tussentaal. Dat werd ook al onderzocht door Impe & Speelman (2007). Zij stelden 

zoals in de inleiding al vermeld werd vast dat Limburgse tussentaal in Vlaanderen in het algemeen 

hoog scoort op status terwijl het West-Vlaamse fragment, dat naar hun zeggen het best aansloot bij 

dialect, de hoogste positionering krijgt op de persoonlijke integriteitsdimensie. Het Brabantse fragment 

daarentegen, dat volgens Impe & Speelman (2007) het best tussentaal vertegenwoordigt, krijgt de 

hoogste scores op sociale attractiviteit (zie bijlage 1). Dat patroon troffen ze aan bij zowel de 

Limburgse als de West-Vlaamse informanten. Interessant daarbij is dat de West-Vlamingen extremere 

scores toekennen aan zowel de spreker van West-Vlaamse tussentaal (extremer negatief) als aan de 

spreker van Limburgse tussentaal (extremer positief). Volgens Impe & Speelman (2007:122) zouden 

zij zich “ten gevolge van hun ‘ondergeschikte’ positie en de daarmee samenhangende hogere 

normgevoeligheid (...) meer dan andere sprekers af[keren] van laaggewaardeerde taalvariëteiten en 

(...) zich tegelijk meer dan andere sprekers [willen] conformeren met prestigieuze taalvariëteiten”. Wij 

achten het echter goed mogelijk dat de West-Vlamingen veel negatiever dan anderen tegenover 

West-Vlaams gekleurde tussentaal stonden omdat voor hen het West-Vlaams gekleurde fragment in 

feite geforceerd klinkt (een echte West-Vlaming spreekt helemaal dialect) en dat hier niet enkel (en 

misschien ook helemaal niet) van een ‘ondergeschikte positie’ gewaagd moet worden. Ook moeten 

we er rekening mee houden dat er een verschil in afstand tegenover de standaardtaal in het geding 

was (zie 3.1.2.2). Op basis van Willemyns’ stelling (2007:275) stellen we alvast de hypothese voorop 

dat de West-Vlaming vrij negatief zal staan tegenover West-Vlaams gekleurde tussentaal en 

positiever tegenover de meer wijdverbreide Brabants gekleurde tussentaal. 
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2.3. Toekomstperspectieven  

De vraag die veel mensen bezighoudt, is hoe het Nederlands in de toekomst zal evolueren. Eerst en 

vooral: zullen de dialecten verdwijnen? Wat de traditionele, autonome dialecten betreft, kunnen we de 

bovenvermelde vraag enkel met een volmondig ja beantwoorden (cfr. Devos 2001 en Hagen 1991). 

Traditionele, autonome dialecten zijn dialecten die in de regel verworven worden als eerste taal door 

mensen die niet of nauwelijks toegang hebben tot overkoepelende variëteiten. Dat die dialecten 

verdwijnen, is eerst en vooral te wijten aan het feit dat steeds minder ouders hun kinderen in het 

dialect opvoeden waardoor het dialect niet langer wordt doorgegeven “in de huiskring, van generatie 

tot generatie, zoals dat meer dan duizend jaar lang is gebeurd” (Devos 2001:11-12, zie ook 2.2.2). 

Ten tweede speelt ook de gegroeide mobiliteit een belangrijke rol in dit soort dialectverlies. Die zorgt 

er immers voor dat taalgebruikers steeds meer in situaties terecht komen waarin ze zich niet met hun 

eigen autonome dialect verstaanbaar kunnen maken. Ook het feit dat praktische iedere Vlaming 

toegang heeft tot overkoepelende variëteiten via de media en het onderwijs heeft z’n impact op het 

dialectverlies. Die factoren zorgen ervoor dat voor weinig mensen het dialect nog de enige variëteit is 

die ze beheersen; de meesten bewegen vrij op een continuüm van dialect naar standaardtaal. Dat 

heeft natuurlijk z’n impact op het dialectgebruik: het autonome dialect verdwijnt en er ontstaan 

genivelleerde dialecten. Die dialecten zijn onderhevig aan contactverschijnselen: ze convergeren 

typisch met de standaardtaal, maar ook met elkaar (‘verwestvlaamsing’, regiolectisering), en laten 

soms nog eigen ontwikkelingen toe (soms zelfs van de ST weg). De vraag is natuurlijk of dergelijke 

genivelleerde dialecten dezelfde sombere toekomst is beschoren als de traditionele dialecten. Zullen 

genivelleerde dialecten blijven bestaan of vormen ze een overgangsfase in een evolutie naar puur 

tussentaalgebruik? 10  Dat jongeren vaak een genivelleerd dialect als tweede taal leren in hun 

adolescentie (zie Rys 2007), is op dat gebied hoopgevend. Het onderzoek van Rys (2007) toont wel 

duidelijk aan dat het dialect wezenlijk zal veranderen aangezien het dialect van zowel jonge 

moedertaalsprekers als tweedetaalverwervers afwijkt van het traditionele dialect. Zo verwerven alle 

jongeren uit haar onderzoek moeilijk weinig-frequente kenmerken of kenmerken die niet beperkt zijn 

tot een bepaalde specifieke omgeving.11 Wat ook hoopgevend is voor de toekomst van de dialecten is 

dat de meeste West-Vlaamse jongeren nog steeds (genivelleerd) dialect spreken in informele situaties 

(Vandekerckhove 2000). Natuurlijk moeten we ook hier de regionale verschillen in het achterhoofd 

houden: dialect staat in West-Vlaanderen bijvoorbeeld in sterkere schoenen dan in Brabant. In de 

toekomst kunnen we (helaas?) niet kijken, maar de begrafenis van de Vlaamse dialecten (in 

genivelleerde vorm weliswaar) lijkt toch nog niet voor een dezer dagen te zijn. Of en wanneer dat zal 

veranderen, valt moeilijk te voorspellen.  

                                                           

10 Een complicerende factor hierbij is dat het moeilijk is om een exacte grens te trekken tussen genivelleerd dialect en 
tussentaal en dat hieromtrent ook geen conventies bestaan. 

11 Voor een volledige bespreking van de linguïstische en sociale factoren die een rol spelen bij de dialectverwerving, verwijzen 
we naar Rys (2007). 
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Wat standaard- en tussentaal betreft, de variëteiten die in dit onderzoek centraal staan, kunnen we in 

navolging van Geeraerts (2001:342-343) grofweg drie bassisscenario’s schetsen. Volgens een eerste 

scenario vormt tussentaal alleen maar een tussenstadium in de ontwikkeling van een informele 

spreektaal die dicht bij het standaardtaalregister staat. Dat zou dan betekenen dat de tussentaal 

geleidelijk aan zal opschuiven in de richting van het “VRT-Nederlands”. In die opvatting is de 

standaardisering in Vlaanderen nog niet voltooid. Dat scenario lijkt vrij onwaarschijnlijk gezien de 

snelle opmars van tussentaal en het feit dat tussentaal bij die opmars steeds meer terreinen van de 

standaardtaal inpalmt. Een tweede scenario voorspelt dat het verzorgde Belgische Nederlands 

kwalitatief en kwantitatief terrein zou verliezen ten opzichte van de tussentaal. “Als zo’n ontwikkeling in 

Vlaanderen op gang komt, zullen tussentalig en verzorgd Belgisch Nederlands dichter bij elkaar 

komen, maar dan wel doordat het meest verzorgde Belgische Nederlands geïnformaliseerd wordt in 

de richting van de tussentaal”, aldus Geeraerts (2001:342). Het lijkt enerzijds wel zo te zijn dat de 

standaardtaal kwantitatief terrein verliest aan tussentalige variëteiten (zie bvb. de vaststellingen van 

Plevoets 2008), maar dat gaat o.i. momenteel niet gepaard met een kwalitatief verlies. Natuurlijk 

kunnen we dat voor de toekomst niet uitsluiten. Een derde toekomstscenario voorspelt dat de relatief 

grote afstand tussen tussentalig en verzorgd Belgisch Nederlands stabiel is. Die afstand zou er dan 

zijn omdat de sprekers van het Standaardnederlands die afstand op prijs stellen. Hier komt de 

bovenbesproken zondagse-pakmentaliteit weer om de hoek kijken. Die visie wordt ook door Goossens 

(2000:8) gedeeld. Hij voorspelt dat we in Vlaanderen op weg zijn naar een nieuwe tweetaligheid. 

Tussentaal zou zich daarbij ontwikkelen tot een duidelijk afgebakende variëteit met een vrij uniforme 

structuur en zou zo naast het het officiële Nederlands van de media en de instellingen komen te staan. 

Bij dat uniformiseringsproces zou vooral Brabant de toon zetten. Goossens voorspelt dus dat de 

huidige diaglossie in de toekomst zal evolueren naar een situatie van diglossie, waarbij het dialect 

helemaal verloren is gegaan.  De visie van Rys & Taeldeman (2007:2) sluit hierbij aan. Zoals 

hierboven al vermeld werd, gaan zij er van uit dat er “in het huidige Vlaanderen een soort 

intermediaire koinè aan het ontstaan is waarin meer constante dan variabele kenmerken te 

onderkennen vallen”. Hun werk komt in punt 3.1.2.1 uitgebreider aan bod.   

Om te bepalen welke toekomstvisie het waarschijnlijkst is, kan attitude-onderzoek heel verhelderend 

zijn. Het eerste toekomstscenario veronderstelt bijvoorbeeld een negatieve attitude ten opzichte van 

tussentaal. De tussentaal zal immers enkel opschuiven in de richting van het VRT-Nederlands 

wanneer de Vlaming die tussentaal zelf als een onvolwaardige taal beschouwt. Het tweede 

toekomstscenario, waarbij de standaardtaal meer naar de tussentaal toe-evolueert, veronderstelt dan 

weer dat een negatieve attitude tegenover het Standaardnederlands. Enkel wanneer men geen 

waarde meer hecht aan de standaardtaal (of althans aan bepaalde kenmerken van die standaardtaal), 

zal men die ook in alle situaties vervangen door tussentaal. Het laatste scenario, waarbij men de 

huidige taalsituatie als vrij stabiel beschouwt, veronderstelt een positieve attitude tegenover zowel 

tussentaal als standaardtaal, waarbij elke variëteit als noodzakelijk wordt geacht in bepaalde situaties. 

Attitude-onderzoek moet blootleggen hoe Vlamingen staan tegenover (de verschillende kenmerken 

van) tussentaal en standaardtaal. Door bij dat onderzoek ook op de variabele ‘leeftijd’ te focussen, 



 
28 

 

kunnen we eventuele attitudeveranderingen opsporen (zogenoemde ‘apparent-time’-verschillen) wat 

eveneens een verhelderend licht kan werpen op de bovenvermelde toekomstscenario’s. Immers, “the 

main forces for change in language attitude patterns appear to be the psychological consequences of 

the increasing or decreasing vitality of contrasting varieties” (Ryan, Giles & Sebastian 1982:11). Meer 

over de variabele ‘leeftijd’ en de implicaties ervan voor het tussentaalonderzoek in punt 3.1.3.1. 

2.4. Linguïstische kenmerken van tussentaal 

Zoals in punt 2.2.3 al werd gesteld, is het niet simpel om een precieze linguïstische karakterising van 

tussentaal te geven. “Definiërende kenmerken zijn [immers] niet in de vorm van noodzakelijke en 

voldoende voorwaarden op te sommen”, aldus De Caluwe (2006:19). Het gaat er volgens hem vooral 

om dat er “voldoende afwijkingen van de standaardtaal in zitten én voldoende afwijkingen t.o.v. 

dia/regiolect.” In dat artikel somt hij vervolgens verschillende typische tussentaalkenmerken op: 

fonetiek/fonologie: 

- h-procope: ik (h)eb, (h)elemaal, ander(h)alve, zeker(h)eden 

- apocope en syncope bij korte functiewoorden: a(l)s, altij(d), da(t), goe(d), iet(s), me(t), 
nie(t), wa(t) 

- apocope van eind-schwa voor volgende vocaal: z’is ziek, g’oefent te weinig, in d’eerste 
plaats, w’ (h)ebben... 

- insertie van verbindings-n bij substantieven en werkwoorden: die gewoonten is verkeerd, 
da kindjen is stout, ik werkten altijd te veel 

- progressieve i.p.v. regressieve assimilatie, bijv. [t] + [d] > [t] + [t]: ge moet ta niet toen, met 
tie schoenen 

morfologie: 

- verbuiging van lidwoorden: den/nen bakker, ne mens 

- afwijkende verbuiging van adjectieven en van bezittelijke/aanwijzende voornaamwoorden: 
ne kleinen bakker, een klein tafel, mijne stoel, diejen bakker 

- persoonlijke voornaamwoorden: het gij-systeem in de 2e persoon, met u als objectsvorm: 
ge gaad u verbranden als ge nie oplet 

- (imperatief)vorm zij(t) van zijn i.p.v. wees/bent: zij maar gerust, ge zijt daar nie langer 
welkom 

- verkleinwoorden op –ke: boekske, zoeteke 

- vormen als em voor 3e persoon enk. In onderwerpsfunctie: morgen moet (e)m gaan 
voetballen 

- Afwijkende reflexieve voornaamwoorden: hij houdt hem stil 

lexicon: 

- schoon i.p.v. mooi, klappen i.p.v. praten, een tas koffie i.p.v. een kop koffie, seffens i.p.v. 
dadelijk/meteen, dat doet zeer i.p.v. dat doet pijn, weeral i.p.v. alweer, kop i.p.v. hoofd, ik 
heb schrik i.p.v. ik ben bang, verschieten i.p.v. schrikken, enz.  
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grammatica: 

- dubbele negatie: ik zie nie goe nie meer, ik zou da niemand niet aanraden 

- redundant en versterkend gebruik van dat bij voegwoorden: ik weet nie 
wanneer/of/hoe/waar/wat/wie ... dat ze betalen 

- rechtste plaatsing van negatiepartikel niet: ze kan zo gemakkelijk haar verlof niet nemen 

- beknopte bijzin met te-infinitief ingeleid door van in plaats van het facultatieve om: het is 
nutteloos van eraan te beginnen, we probeerden van op tijd te komen 

- beknopte bijzin met te-infinitief ingeleid door voor in plaats van het verplichte om: hij vroeg 
voor te gaan zwemmen, er was geen plaats voor aan ’t water te zitten 

- als als voegwoord van tijd ipv toen: als ik dien auto eens goed bekeek, zag ik direct dat ... 

- gebruik van betrekkelijk voornaamwoord dat bij de-woorden: de mooiste film da’k ooit 
gezien eb, die mensen hebben ambachten dat wij niet meer kennen 

- subjectsreduplicatie: ge bedoelt gij de Volderstraat, ik ebekik daar nooit op gelet, ge moet 
gij daar nie moeilijk over doen 

- clitische vormen van het persoonlijk voornaamwoord: weette (gij) nog wa zeggen, maar 
nu zijde mij echt moe aan ’t maken, da wistekik nie 

- doorbreking werkwoordelijke eindgroep: da gij u daar geen zorgen moet over maken, dat 
betekent dat we moeten afscheid nemen, da ze ook moeten rekening houden met zijn 
werkuren 

 

Zoals De Caluwe (2006:21) ook zelf opmerkt, is bovenstaande opsomming van tussentaalingrediënten 

exhaustief noch exclusief:  

Ze is niet exhaustief, want afhankelijk van hun dia/regiolectische achtergrond zullen 
tussentaalsprekers nu eens dit en dan weer een ander kenmerk uit hun dialect of regiolect 
integreren in hun tussentaal. De ingrediënten zijn ook niet exclusief tussentalig: een aantal 
verschijnselen dringt niet alleen door in de tussentaal, maar ook in de (informele) standaardtaal 
van heel wat Vlamingen. 

 

Dat de bovenstaande opsomming niet exhaustief en exclusief is, blijkt ook uit het feit dat enkele van 

de taalkenmerken waar wij met dit onderzoek op focussen er niet in aan bod komen, nl. de gesloten 

realisatie van de [ĭ] in gesloten lettergrepen en de [Ŵ] die als [h] uitgesproken wordt. Die worden in de 

opsomming niet vermeld omdat het tussentaalkenmerken zijn die afhankelijk van de regionale 

herkomst van de spreker al dan niet geïntegreerd worden in de tussentaal van die spreker. We 

moeten ook opmerken dat de bovenstaande opsomming in feite een allegaartje van 

tussentaalkenmerken is: ze zijn allemaal dialectogeen (terwijl in tussentaal ook niet-dialectogene 

kenmerken voorkomen), sommige zijn algemeen in de Vlaamse dialecten, andere zijn dan weer 

expansief vanuit Brabant en nog andere zijn ook in de dialecten regressief. De kenmerken geven 

m.a.w. niet echt een duidelijk beeld van de precieze kenmerken van tussentaal (wat ook De Caluwes 

bedoeling niet is). Zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk hoeveel afgeweken moet worden van de 

dialecten vooraleer we van tussentaal kunnen spreken aangezien vooral over afwijkingen van de 
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standaardtaal wordt gesproken. Taeldeman (2008) vult die lacune gedeeltelijk in door aan de hand 

van corpusdata enkele grammaticale kenmerken van tussentaal te bespreken, net als Plevoets (2008), 

maar aangezien zij zich beperken tot enkele kenmerken, is het eveneens moeilijk om op basis van die 

beschrijvingen een duidelijk beeld te vormen van wat nu precies de definiërende kenmerken van 

tussentaal zijn. Dat is dan ook allesbehalve een simpele opgave waarvoor nog verder onderzoek 

nodig is.  

Zoals uit de bovenvermelde beschrijving blijkt, hebben verschillende taalkundigen al gefocust op het 

gebruik van bepaalde tussentaalkenmerken. Uit hoofdstuk 2 bleek echter dat uit dergelijke 

productiedata moeilijk informatie over taalattitudes af te leiden, aangezien het verband tussen 

taalattitude en taalgedrag niet doorzichtig is. Dat betekent dat we tot op vandaag geen uitsluitsel 

hebben over hoe Vlamingen staan tegenover de verschillende kenmerken die in tussentaal 

doordringen. Daarom focust dit onderzoek ook op een aantal taalkenmerken die in tussentaal 

opduiken (tussentalige lidwoordvormen, subjectsreduplicatie en de fonetische alternanties in woordjes 

als ‘dat’, ‘wat’, ‘niet’ en ‘met’). Die kenmerken komen uitgebreider aan bod in punt 3.1.2, waar ook de 

kenmerken van West-Vlaams en Brabants gekleurde tussentaal uitgebreider besproken worden. 
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Hoofdstuk 3 | Opzet 

 

Dat over tussentaal en de toekomst van tussentaal veel gespeculeerd en gediscussieerd wordt, bleek 

duidelijk uit het vorige hoofdstuk. Dat attitude-onderzoek bij die speculaties en discussies 

verhelderend kan zijn, werd in het bovenstaande eveneens duidelijk. Daarom leggen wij ons in deze 

bijdrage toe op de heersende attitudes tegenover tussentaal en tussentaalkenmerken. Meer specifiek 

doen we dat, zoals in de inleiding al vermeld, door te focussen op de volgende vragen:  

- Welke affectieve oordelen heeft de West-Vlaming tegenover tussentaal? Verschilt die attitude 
naargelang van de regionale gekleurdheid van de tussentaalvariëteit? 

- Welke rol speelt de variabele ‘leeftijd’ bij de attitudevorming over tussentaal? 

- Welke impact heeft de variabele ‘sekse? Hebben mannen andere attitudes dan vrouwen? 

- Welke affectieve oordelen heeft de West-Vlaming tegenover geïsoleerde 
tussentaalkenmerken? Spelen de geografische verspreiding en het taaldomein van de 
kenmerken daarbij een rol? 

In dit hoofdstuk leggen we uit hoe we die vragen proberen op te lossen. In een eerste paragraaf 

belichten we de verschillende variabelen die in dit onderzoek centraal staan waarna we in een tweede 

deel de specifieke methodologie uitvoerig bespreken. 

 

3.1. Variabelen 
 

3.1.1. Afhankelijke variabele: oordelen 

 

In dit onderzoek peilen we naar de affectieve oordelen die West-Vlamingen hebben over verschillende 

taalvariëteiten (standaardtaal, West-Vlaams gekleurde tussentaal en Brabants gekleurde tussentaal) 

en tussentaalkenmerken (de uitspraak van de standaardtalige [Ŵ], de uitspraak van de korte [ĭ] in 

gesloten lettergrepen, de uitspraak van dat, wat, niet en met, subjectsverdubbeling en de 

lidwoordvormen). Dat doen we door hen verschillende vragen voor te leggen waarbij de informanten 

de persoonlijkheid van de spreker moeten evalueren (zie  

Tabel 1).12 De assumptie daarbij is dat deze persoonlijkheidsevaluaties de attitudes tegenover de 

taalvariëteiten – en kenmerken in kwestie representeren (Knops 1983:294). De vragen die wij 

gebruiken om die persoonlijkheidsevaluaties te verkrijgen, komen grotendeels overeen met die van 

Impe & Speelman (2007). We voegen er wel enkele aan toe aangezien “in het algemeen kan worden 

gesteld dat de betrouwbaarheid van het instrument [i.e. de vragenlijst, A.S.G.]  groter wordt, naarmate 

het aantal items [i.e. de vragen, A.S.G.] toeneemt” (Knops 1983:287). De informanten moeten op die 

                                                           

12 De adjectieven in de eerste kolom van de tabel worden niet in de vragenlijst opgenomen. 
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vragen antwoorden door punten te geven op een zevenpuntenschaal waarvan de polen benoemd zijn 

door de tegengestelden ‘helemaal niet’ en ‘heel zeker’. Over het precieze design van de vragenlijst en 

de puntenschaal volgt meer uitleg in punt  

 3.2.3. 

 
Tabel 1: vragen en adjectieven uit de enquête van dit onderzoek 

Bij de verwerking van dergelijke vragenlijsten gaat men er doorgaans van uit dat de items te herleiden 

zijn tot een bepaald aantal dimensies. Zo lijkt het bijvoorbeeld waarschijnlijk dat iemand die 

behulpzaam gevonden wordt, ook als betrouwbaar beoordeeld wordt, waardoor we die twee vragen in 

feite kunnen samennemen bij de verdere analyse. Hoeveel dimensies men precies onderscheidt, 

hangt af van onderzoek tot onderzoek. Bij het meeste taalattitude-onderzoek werkt men met een 

twee-dimensionaal of een drie-dimensionaal model. Bij het twee-dimensionale model gaat men - zoals 

de term al doet vermoeden - uit van twee dimensies die de taalattitude sturen, namelijk prestige en 

solidariteit (cfr. Brown & Gilman 1960). Onder prestige rekenen we dan kenmerken als intelligentie, 

fysieke aantrekkelijkheid en overtuigendheid terwijl solidariteit dan meer rond kenmerken als 

populariteit en behulpzaamheid draait. Bij het drie-dimensionale model gaat men uit van drie 

dimensies: de statusdimensie, de sociale attractiviteitsdimensie en de persoonlijke integriteitsdimensie 

(cfr. Lambert 1972). De statusdimensie behelst, net zoals de prestigedimensie bij het twee-

dimensionale model, kenmerken als intelligentie, fysieke aantrekkelijkheid en overtuigendheid. Onder 

sociale attractiviteit begrijpen we dan kenmerken als populariteit en humor terwijl persoonlijke 

integriteit kenmerken als behulpzaamheid en betrouwbaarheid behelst.  

Op onze vragenlijst kunnen we in feite zowel het twee-dimensionale als het drie-dimensionale model 

projecteren. Wanneer we bijvoorbeeld uitgaan van het twee-dimensionale model, peilen we met 

 

1. Betrouwbaar 

 

Denk je dat spreker X iemand is die jij snel zou vertrouwen? 

2. Overtuigend Denk je dat als spreker X gemakkelijk een groep mensen kan overtuigen? 

3. Fysiek aantrekkelijk Denk je dat spreker X er knap uitziet? 

4. Zelfzeker Denk je dat spreker X makkelijk van zijn/haar stuk te brengen is? 

5. Professioneel succesvol Denk je dat spreker X een succesvolle carrière heeft? 

6. Grappig Denk je dat spreker X grappig uit de hoek kan komen? 

7. Populair Denk je dat spreker X veel vrienden heeft? 

8. Intelligent Denk je dat spreker X intelligent is? 

9. Onderhoudend Denk je dat spreker X veel moeite heeft om een gezelschap te entertainen? 

10. Financieel succesvol Denk je dat spreker X een mooi inkomen binnenhaalt? 

11. Behulpzaam Denk je dat spreker X iemand is die anderen zou helpen als die een 
probleem hebben?  

12. Sociaal aantrekkelijk Als je spreker X al lang kende, ben je van mening dat hij/zij dan moeilijk een 
goede vriend van je zou kunnen zijn? 
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vragen 2, 3, 4, 6, 9 en 10 naar prestige en met vragen 1, 5, 7, 8, 11 en 12 naar solidariteit. Als we 

daarentegen uitgaan van drie dimensies, peilen vragen 1 en 11 naar persoonlijke integriteit, vragen 2, 

3, 4, 6, 9 en 10 naar status en vragen 5, 7, 8 en 12 naar sociale attractiviteit. Welk van die twee 

modellen het meest geschikt is voor ons onderzoek, hangt af van de antwoorden van de informanten. 

In punt 4.1 gaan we daarom met enkele statistische tests na of één van de modellen toepasbaar is op 

de gegeven antwoorden.   

3.1.2. Onafhankelijke linguïstische variabelen 

 
In deze paragraaf staan we stil bij de linguïstische variabelen van ons onderzoek. Zoals al in de 

inleiding vermeld werd, gaat het hier enerzijds om de variabele ‘taalvariëteit’, waarbij de 

mogelijkheden Standaardnederlands, Brabants gekleurde tussentaal en West-Vlaams gekleurde 

tussentaal zijn, maar anderzijds ook om aparte taalkenmerken zoals de lidwoordvormen, de 

uitdrukking van het subject (al dan niet verdubbeld), de uitspraak van [Ŵ], de uitspraak van [ĭ] in 

gesloten lettergrepen en de realisatie van de [t] in de korte functiewoordjes dat, wat, niet en met.  Wij 

lieten dus acht13 audiofragmenten horen aan onze informanten: drie met ‘hele’ taalvariëteiten en vijf 

standaardtaalfragmenten met één bepaald tussentaalkenmerk erin. In een eerste punt verklaren we 

de keuze voor die aparte taalkenmerken, waarna we in de volgende punten op elk van de 

linguïstische variabelen apart ingaan.   

 
3.1.2.1. Verantwoording keuze variabelen 
 

In punt 2.4 presenteerden we een heel arsenaal aan taalkenmerken die vaak in tussentaal opduiken. 

Daaruit kozen we vijf kenmerken die in ons onderzoek centraal zullen staan: de tussentalige 

lidwoordvormen (ne, nen en den), subjectsverdubbeling (zoals bijvoorbeeld in de zin ze weet zij daar 

niks van), de uitspraak van [Ŵ] als [h] (in woorden als geld, dag en begin), de gesloten (‘scherpe’) 

uitspraak van [ĭ] (in woorden als kip en ik) en de alternanties van de [t] in de korte functiewoordjes dat, 

wat, niet en met (zoals bijvoorbeeld in de zin wa(t) is me da(t)?). Waarom precies die kenmerken? 

Hier zijn verschillende redenen voor. Eerst en vooral werden die kenmerken geselecteerd omdat ze 

ons toelaten te onderzoeken of regionale verspreiding en taaldomein een effect hebben op de 

taalattitude. Ten tweede ook omdat die kenmerken interessant zijn in het licht van de zogenoemde 

uniformisering of stabilisering van tussentaal.  

 

Eerst en vooral een woordje uitleg over de regionale verspreiding van onze kenmerken. Zoals we in 

punt 2.4 al opmerkten, bevat tussentaal twee soorten ingrediënten: standaardtalige en dia- en 

regiolectische. Bij dit onderzoek focussen we op dat laatste soort kenmerken. Daarbij maken we een 

onderscheid tussen ‘exogeen’, ‘endogeen’ en ‘algemeen’ (zie Tabel 2). Het label ‘exogeen’ geven we 

aan tussentaalkenmerken die niet voorkomen in de dialecten van onze informanten (in ons geval de 

                                                           

13 In feite waren het er 11, meer daarover in punt 3.2.2.1. 
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dialecten van de regio Ieper-Poperinge). Dat is bijvoorbeeld het geval voor de tussentalige 

lidwoordvormen en de gesloten realisatie van [ĭ] in gesloten lettergrepen. Die kenmerken komen 

doorgaans niet in West-Vlaams gekleurde tussentaal voor (zie bvb. Plevoets (2008:87) voor de 

tussentalige lidwoordvormen). ‘Endogeen’ betekent logischerwijs het omgekeerde, namelijk dat de 

variant wél voorkomt in het dialect van de informanten. Dat geldt voor de [Ŵ] die als [h] gerealiseerd 

wordt. Het label ‘algemeen’ kennen we ten slotte toe aan die kenmerken die endogeen zijn in Ieper 

maar ook in de rest van Vlaanderen. Dat is bijvoorbeeld zo bij subjectsverdubbeling en de t-

alternanties in de korte functiewoordjes dat, wat, niet en met.   

 

De vraag daarbij is nu of er een verschil zal zijn in de attitudes tegenover exogene, endogene en 

algemene kenmerken. Enerzijds lijkt het logisch dat de informanten positiever zullen staan tegenover 

taalelementen die ze zelf gebruiken dan tegenover uitheemse elementen. Maar anderzijds moeten we 

ook rekening houden met wat in de taalkunde bekend staat als ‘exogenisme’, d.i. “de neiging om 

uitheemse vormen beschaafder te vinden dan de eigen moedertaalvarianten” (Devos 2006:40). Ook 

de eerder besproken Brabantse expansie zou ervoor kunnen zorgen dat niet de West-Vlaamse maar 

de Brabantse taalkenmerken-en variëteiten aantrekkelijker gevonden worden. Impe & Speelman 

(2007) stelden bijvoorbeeld vast dat West-Vlamingen Brabants gekleurde tussentaal sociaal 

attractiever vinden dan hun eigen West-Vlaams gekleurde tussentaal. Aangezien het verband tussen 

taalgebruik en taalattitude allesbehalve simpel is en ook nog onderzoek behoeft, durven we hier geen 

hypotheses voorop te stellen. 

 

De variabelen werden ook gekozen omdat ze ons toelaten te onderzoeken of taaldomein een invloed 

heeft op de attitude. Hebben informanten bijvoorbeeld een meer uitgesproken attitude tegenover 

fonologische kenmerken dan tegenover morfo-syntactische? Hierbij is Cor van Brees artikel (2000) 

over “Taalbewustzijn, taalverandering en regionale taalvariatie” uiterst interessant. In dat artikel 

formuleert hij de stelling dat de verschillen in regionale variatie op de verschillende taaldomeinen en –

subdomeinen te wijten is aan het feit dat taalgebruikers zich niet van alle taaldomeinen even bewust 

zijn. Een zwak bewustzijn zou dan resulteren in veel verandering en veel variatie terwijl een sterk 

bewustzijn zorgt voor weinig verandering en weinig variatie. Daarbij zouden taalgebruikers zich relatief 

onbewust zijn van fonetiek, semantiek en syntaxis en relatief bewust van primaire woordenschat, 

afleiding en samenstelling. De secundaire woordenschat en de flexie vallen ergens tussen de twee in. 

Wat voor ons van belang is, is Van Brees stelling (2000:41) dat “grammaticale verschillen in het 

algemeen minder snel een sociale lading krijgen dan klanknuances”, waar hij echter ook enkele 

uitzonderingen bij vermeldt. Het lijkt ons interessant om die stelling te toetsen aan attitudegegevens 

over taalkenmerken uit verschillende domeinen. Wij maken daarbij een onderscheid tussen morfo-

syntactische en fonologische kenmerken14 (zie tabel 2). Op basis van Van Brees (2000:41) stelling dat 

                                                           

14 We spreken in dit onderzoek veralgemenend over fonologische kenmerken, maar moeten daarbij wel opmerken dat de 
alternanties in dat, wat, niet en met veeleer fonetisch genoemd moeten worden. Het onderscheid tussen fonologische en 
fonetische variabelen zit in de mate waarin het onderscheid tussen verschillende varianten in een systeem verankerd is, en dat 
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grammaticale verschillen in het algemeen minder snel een sociale lading krijgen dan klanknuances 

stellen we de hypothese voorop dat de informanten neutraler zullen staan tegenover de morfo-

syntactische kenmerken dan tegenover de fonologische kenmerken.  

 

 
Regionale 
verspreiding 

Taaldomein 

tussentalige 
lidwoordvormen 

exogeen morfo-syntaxis 

subjectsverdubbeling algemeen morfo-syntaxis 

gesloten [ĭĭĭĭ]]]] exogeen fonologisch 

[[[[Ŵ]Ŵ]Ŵ]Ŵ] uitgesproken als [h] endogeen fonologisch 

alternanties van [t] in de 
korte functiewoordjes dat, 

wat, niet en met 
algemeen fonologisch 

 
         Tabel 2: overzicht te onderzoeken tussentalige kenmerken met regionale verspreiding en taaldomein 

 

Een derde reden waarom we bovenstaande taalkenmerken kozen, is omdat een attitude-onderzoek 

naar die kenmerken kan bijdragen aan het debat over de uniformisering van tussentaal die zich nu 

aan het voltrekken zou zijn. Zoals al vermeld werd in punt 2.3, gaan verschillende taalkundigen, zoals 

Goossens en Rys & Taeldeman, ervan uit dat er in het huidige Vlaanderen “een soort intermediaire 

koinè aan het ontstaan is waarin meer constante dan variabele kenmerken te onderkennen vallen” 

(Rys & Taeldeman 2007:2). Uit het huidige continuüm aan tussentalen zou zich dus een soort 

‘standaardtussentaal’ ontwikkelen. De vraag is natuurlijk hoe die uniforme tussentaal eruit ziet. Welke 

dialectkenmerken komen erin voor en welke niet? Dat is ook de vraag die Rys & Taeldeman (2007) en 

Taeldeman (2008) bezighoudt. Daarbij focust het eerste artikel op de fonologische kenmerken van de 

uniformiserende tussentaal terwijl het laatste zich toespitst op de “zich stabiliserende grammaticale 

kenmerken in Vlaamse tussentaal”. In beide artikels wordt het onderscheid tussen ‘primaire’, 

‘secundaire’ en ‘tertiaire’ dialectkenmerken als uitgangspunt genomen. Die drieledige typologie van 

dialectkenmerken werd uitgewerkt door Taeldeman (2006), voortbouwend op het werk van 

                                                                                                                                                                                     

is een graduele notie. Soms impliceert een andere uitspraak dat bepaalde woorden homoniem worden. Wanneer de <g> als [h] 
uitgesproken wordt, worden verschillende woorden homoniem (bijvoorbeeld goed en hoed) en dat is een systematisch gegeven. 

Ook bij de verschillende varianten van de [ĭ] is dat het geval: wanneer de [ĭ] in gesloten lettergrepen gesloten en niet half-
gesloten uitgesproken wordt, gaat het onderscheid tussen woorden als vis en vies verloren. Beide dialectfonemen kunnen 
hierdoor als fonologisch beschouwd worden (cf. het feit dat ze resulteren in een andere klankinventaris).  De uitspraak van dat, 
wat, niet en met  zit doordat dergelijke systematische repercussies ontbreken nog echt aan de fonetische kant.  
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Schirmunski (1930). Tabel 3 toont een overzicht van de karakteristieken van primaire, secundaire en 

tertiaire dialectkenmerken. 

Tertiary (accent) Secondary Primary 

- a relatively big area 

- gradual transitions 

- very stable 

-  if any changes, then very slowly, 
gradually in all respects (distance, 
lexically, intermediate forms) 

- a very low degree of awareness 
(if any) 

- no attitudinal engagement with 
respect to the home form 

- no Ortsloyalität 

- intermediate 

- intermediate 

- changes are possible 

- changes are more gradual in 
nature 
 
 
- an intermediate degree of 
awareness 

- no attitudinal engagement with 
respect to the home form 

- (almost) no Ortsloyalität 

- a relatively small area 

- sharp transitions 

- strong liability to change 

- changes are absolute in all 
respects (distance may be big, no 
intermediate forms) 
 
- a very high degree of awareness  

 
- a high attitudinal markedness 

 
- high (chance of) Ortsloyalität 

Difficult to suppress Not difficult to suppress Easy to suppress 

 

Tabel 3: Overzicht van de karakteristieken van tertiaire, secundaire en primaire kenmerken (Taeldeman 2006: 247) 

Of een dialectkenmerk primair, secundair of tertiair is, wordt bepaald door een samenspel van de 

volgende factoren: geografische verspreiding, de aard van de ruimtelijke transitie van de ene 

dialectvariant naar de andere, de stabiliteit, de veranderlijkheid, het bewustzijn over het 

dialectkenmerk, de attitudes die er tegenover het kenmerk bestaan en de ‘Ortsloyalität’, i.e. een sterke 

positieve associatie van het kenmerk met de woonplaats. Doordat veel verschillende factoren een rol 

spelen in die typering, is het uiterst moeilijk om op objectieve basis te beslissen of een dialectkenmerk 

primair, secundair of tertiair is. Welke impact kennen we immers aan de verschillende criteria toe? 

Een ander probleem met kenmerkentypologieën als die van Taeldeman (2006) is dat het vaak moeilijk 

is om een onafhankelijk criterium te vinden om talige kenmerken zoals saillantie en Ortsloyalität te 

karakteriseren. In bepaalde gevallen (zoals geografische verspreiding) kan die karakterisering 

plaatsvinden op basis van objectieve gegevens (b.v. dialectkaarten). Eigenschappen als saillantie of  

Ortsloyalität zijn echter veel moeilijker te detecteren op basis van descriptief dialectologisch 

onderzoek; er is in feite gespecialiseerd onderzoek nodig om dat te doen. Ten derde is het ook zo dat 

de verschillende factoren die bij Taeldemans indeling een rol spelen niet noodzakelijk iets met elkaar 

te maken hebben, zoals bijvoorbeeld geografie, saillantie en stabiliteit. In feite zou Taeldemans 

kenmerkentypologie opgesplitst moet worden in een aantal criteria die relatief onafhankelijk zijn van 

elkaar. Daarom vermijden wij in deze bijdrage om labels al primair, secundair en tertiair te gebruiken. 

Wij spreken enkel over taaldomein en geografische verspreiding, maar houden er daarbij rekening 

mee dat ook andere factoren van belang zijn wanneer we het over de toekomst van die kenmerken 

hebben. Wij gebruiken de termen ‘primair’, ‘secunair’ en ‘tertiair’ enkel in de bespreking van Rys & 

Taeldeman (2007) en Taeldeman (2008) hieronder.  
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Wat stelden Rys & Taeldeman (2007) en Taeldeman (2008) vast m.b.t. de zich stabiliserende 

fonologische en morfologische kenmerken van tussentaal? Wat fonologie betreft, kwamen Rys & 

Taeldeman (2007:7) na een corpusanalyse tot de volgende conclusie: 

Afgezien van vele standaardtalige elementen bevat de fonologische component van Vlaamse 

tussentaal twee soorten dialectogene ingrediënten: regionale (linguïstisch te omschrijven als 

tertiaire ‘accent’kenmerken) en algemeen-Vlaamse (die veel eigenschappen gemeen hebben 

met de tertiaire). In beide gevallen gaat het om ruim verspreide verschijnselen met lage 

bewustzijnsgraad/salience maar met een taaie overlevingskracht. De regionale hebben echter 

een heterogeniserend effect op tussentaal, terwijl van de algemeen-Vlaamse een 

homogeniserende invloed uitgaat. Voorts lijken enige symptomen (...) erop te wijzen dat er zich 

een aparte fonologie van Vlaamse tussentaal aan het ontwikkelen is. Het valt te verwachten dat 

de regio Brabant in dat convergentieproces de boventoon zal voeren.  

Taeldeman (2008) kwam voor de grammaticale kenmerken van tussentaal tot vergelijkbare conclusies. 

Na een corpusonderzoek van bepaalde grammaticale elementen (morfo-fonologische, morfo-

syntactische, syntactische en semantische) stelde hij dat het precies de grammaticale 

dialectelementen zijn die allerlei tertiaire kenmerken vertonen die vanuit het dialect naar de hogere 

tussentaalvariëteit getransfereerd worden. Die kenmerken komen dus allemaal in grote gebieden voor, 

vallen nauwelijks of niet op en de meeste taalgebruikers zijn zich nauwelijks bewust van hun 

dialectkarakter. Taeldeman (2008:41) verwacht ook dat bij de verdere ontwikkeling van tussentaal 

Brabant in hoge mate de toon zal zetten (wat nu in feite al het geval is). Die Brabantse sturing moet 

volgens hem, zoals al in punt 2.2.3.4 werd besproken, in bepaalde opzichten genuanceerd worden. 

We moeten hierbij opmerken dat Taeldeman bij dit onderzoek, net als bij het fonologische, maar op 

een beperkt aantal kenmerken focuste en dat die geen volledig identiek gedrag vertoonden. 

Wat impliceert dat alles voor ons onderzoek? De taalelementen waar wij op focussen vertonen 

volgens Taeldeman & Rys (2007) en Taeldeman (2008) allemaal ‘tertiaire’ kenmerken: ze komen in 

grote gebieden voor, vallen nauwelijks op en de meeste taalgebruikers zijn zich nauwelijks bewust van 

hun dialectkarakter. Het zijn dan logischerwijs ook die kenmerken die getransfereerd worden naar 

tussentaal. Een onderzoek naar de attitudes tegenover die kenmerken kan ons meer vertellen over de 

uniformisering van tussentaal, hoever we daarin staan en de rol die Brabant daarbij speelt. Als de 

Brabantse kenmerken bijvoorbeeld allebei vrij positief beoordeeld worden en een typisch West-

Vlaamse kenmerk zoals de [Ŵ] die als [h] uitgesproken negatief, dan zou dat als een bewijs voor de  

Brabantse sturingsrol kunnen gelden en een verlies van de eigen typisch regionale accentkenmerken. 

Daarbij moeten we natuurlijk ook rekening houden met de bovenvermelde nuanceringen. Als 

algemeen Vlaamse kenmerken het positiefst beoordeeld zouden worden, dan zou dat erop wijzen dat 

die het sterkst staan in tussentaal en dus ook het meest kans hebben om in de uniforme tussentaal 

die zich aan het vormen zou zijn te overleven. Als de West-Vlaamse kenmerken ten slotte het 

gunstigst beoordeeld zou worden, dan zou dat betekenen dat we ons vragen moeten stellen bij de 

zogenoemde uniformisering van tussentaal.  
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3.1.2.2. Taalvariëteit: standaardtaal, Brabants gekleurde tussentaal en West-Vlaams gekleurde 

tussentaal 

De eerste onderzoeksvraag die we in de inleiding vooropstelden, was welke affectieve oordelen de 

West-Vlaming heeft over tussentaal en standaardtaal. Daarbij was de vraag ook of de attitude 

tegenover tussentaal verschilt naargelang van de regionale gekleurdheid van het fragment. Daarom 

maken wij bij dit onderzoek gebruik van zowel West-Vlaams als Brabants gekleurde tussentaal. We 

onderzoeken daarnaast ook de attitudes tegenover standaardtaal omdat die ons een ijkpunt kunnen 

bieden bij het vergelijken van verschillende attitudes.  

Een belangrijke vraag die we ons bij het bovenstaande moeten stellen, is wat we precies onder West-

Vlaams en Brabants gekleurde tussentaal begrijpen. Als we ons daar geen beeld van vormen, is het 

natuurlijk moeilijk om fragmenten op te stellen in die variëteiten. Gaat het louter om 

uitspraakverschillen, of ook om syntactische, morfologische en lexicale verschillen? Impe & Speelman 

(2007) lieten voor hun onderzoek een West-Vlaamse, Limburgse en Brabantse radiopresentator elk 

een tussentalig fragment inspreken. Uit de analyse van die fragmenten blijkt dat de elementen die de 

tussentaalfragmenten een regionaal karakter bezorgen vooral van fonetische aard zijn (Impe 2006: 

65-75). De hypothese dat het verschil tussen West-Vlaams en Brabants gekleurde tussentaal vooral in 

de fonetiek schuilt, wordt ook ondersteund door Rys & Taeldeman (2007:2) die stellen dat de 

“Vlaamse tussentaalspreker doorgaans makkelijk op de Vlaamse taalkaart te situeren [is], in eerste 

instantie via z’n uitspraak”. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er ook morfologische, syntactische en 

lexicale verschillen zijn. Impe (2006:65-75) trof bijvoorbeeld in het West-Vlaams gekleurde 

tussentaalfragment een alternatief paradigma van het werkwoord ‘hebben’ aan (/e: jǩ/ in plaats van het 

standaardtalige /hEp jǩ/) en vond er ook ‘verschieten’ als onomasiologisch alternatief voor ‘schrikken’. 

Wat de tussentalige lidwoordvormen betreft, stelde Plevoets (2008:87) bij zijn corpusonderzoek vast 

dat de tussentalige ne veel minder voorkomt in West-Vlaams Soapvlaams dan in de tussentaal van 

andere regio’s. Ook tussentalige aanspreekvormen van de tweede persoon (zoals ge) nemen West-

Vlamingen volgens Vandekerckhove (2004) minder in de mond dan Brabanders en Limburgers. Dat 

tussentalige lidwoordvormen en tussentalige aanspreekvormen van de tweede persoon minder door 

West-Vlamingen gebruikt worden, is logisch: in veel West-Vlaamse dialecten zijn die vormen exogeen. 

De lexicale, morfologische en syntactische regionale verschillen lijken echter niet systematisch te zijn. 

Het is bijvoorbeeld niet zo dat geen enkele Ieperling tussentalige lidwoordvormen of het –ke diminutief 

gebruikt in zijn tussentaal. Zo vinden we in het Ieperse tussentaalcorpus van Lebbe (1996) bij 

sommige spekers woorden als vraagskes, dooske, dorpkes en huizeke, terwijl andere Ieperlingen 

dergelijke diminutieven nooit in de mond nemen. Dat maakt het natuurlijk moeilijk om die lexicale, 

morfologische en syntactische regionale verschillen te vertegenwoordigen in onze 

tussentaalfragmenten. Daarom laten wij onze regionaal gekleurde tussentaalfragmenten hoofdzakelijk 

verschillen in accent. Wat uitspraak betreft, lijken er immers wel vrij systematische verschillen in het 

tussentaalgebruik te zijn.  Zo zal een Brabander de [ĭ] in gesloten lettergrepen vrij systematisch te 

gesloten realiseren (in vergelijking met de standaardtaalnorm) terwijl de West-Vlaming die te open zal 
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uitspreken. De diftongen [ε.Ǻ] en  [œ.
y] daarentegen worden door Brabanders als open monoftongen 

uitgesproken, terwijl West-Vlamingen die vrij gesloten zullen realiseren (Rys & Taeldeman 2007:5).  

Zoals in de inleiding en bij de bepreking van tussentaal al werd vermeld, werden de attitudes 

tegenover standaardtaal, West-Vlaams gekleurde tussentaal en Brabants gekleurde tussentaal al 

onderzocht door Impe & Speelman (2007), die daarnaast ook op Limburgs gekleurde tussentaal 

focusten. Zij stelden vast dat de attitude van de Vlaming tegenover tussentaal significant verschilt van 

die tegenover de standaardtaal en dat het vooral “vooral regionale accenten en de mate van 

tussentaligheid en vlotheid van taalgebruik [zijn] die attitudevorming beïnvloeden” (Impe & Speelman 

2007:123). Met ‘de mate van tussentaligheid’ verwijzen ze naar de afstand tot de standaardtaal. Wij 

proberen in deze bijdrage consistent de term ‘afstand tot de standaardtaal’ te gebruiken, aangezien 

termen als ‘mate van tussentaligheid’ en ‘tussentaligheidsgraad’ impliceren dat er duidelijke grenzen 

bestaan waarbinnen we van ‘tussentaal’ spreken. Dat druist natuurlijk in tegen de taalrealiteit: in 

Vlaanderen bestaat er een continuüm van dialect tot standaardtaal waarvan de verschillende 

subvariëteiten moeilijk af te bakenen zijn. Zoals ook in de inleiding al vermeld werd, was er tussen de 

verschillende fragmenten van Impe & Speelman een verschil in afstand tot de standaardtaal en een 

verschil in vlotheid. Dat heeft tot gevolg dat hun besluiten over de impact van het regionale accent op 

de tussentaalattitudes ergens voor twijfel vatbaar zijn. Het is immers heel waarschijnlijk dat de 

Limburgse tussentaalspreker op bepaalde dimensies beter beoordeeld werd dan de West-Vlaamse 

tussentaalspreker, niet vanwege het Limburgse accent, maar wel doordat die spreker vlotter of 

standaardtaliger sprak. Daarom proberen wij de afstand tot de standaardtaal en de vlotheidsgraad in 

de mate van het mogelijke constant te houden.  

Wat vlotheid betreft, zorgen we ervoor dat het aantal ‘euh’-klanken, haperingen, herhalingen en niet 

lexicaal gevulde pauzes in elk fragment gelijk is. Dat zijn immers de elementen die Impe (2006) 

gebruikte om haar vlotheidsindex te bepalen. Net zoals Impe (2006:62) beschouwen we pauzes als 

niet lexicaal gevuld van zodra ze langer dan één seconde duren midden in een zin en langer dan twee 

seconden tussen zinnen.  

De afstand tot de standaardtaal constant houden, is heel wat problematischer. Impe & Speelman 

(2007) bepalen de afstand tot de standaardtaal van hun fragmenten door een ‘tussentaligheidsindex’ 

te berekenen op basis van twaalf typisch tussentalige kenmerken. Een eerste vraag die je je hierbij 

kunt stellen is of en hoe je zoiets kan operationaliseren bij het opstellen van tekstfragmenten. Het 

spreekt immers niet vanzelf om bij het opstellen van teksten die als basis moeten dienen voor 

geluidsfragmenten ervoor te zorgen dat die allemaal evenveel van de standaardtaal afwijken. Je kunt 

wel achteraf min of meer bepalen hoeveel de fragmenten van de standaardtaalnorm afwijken, maar 

daar ben je bij het creëren van audiofragmenten die allemaal evenveel van de standaardtaal moeten 

afwijken weinig mee.  Ten tweede is het ook ten zeerste de vraag of de ‘tussentaligheidsindex’ die 

Impe & Speelman (2007) gebruiken representatief is voor de afstand van de standaardtaal van hun 

fragmenten. Impe (2006) berekent namelijk een tussentaligheidsindex op basis van vijf fonologische 

kenmerken, zes morfologische en één lexicaal kenmerk, wat o.i. veel te weinig is om een 
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tussentaligheidsindex te berekenen. Accentkenmerken, zoals bijvoorbeeld de [Ŵ] die als [h] 

uitgesproken wordt, of de vrij gesloten realisatie van [ĭ] in gesloten lettergrepen, betrekt ze niet bij die 

berekening terwijl die ook bijdragen tot het tussentalige karakter van een fragment. Een geheel 

standaardtalig fragment (qua morfologie en syntaxis) dat met allerlei regionale klanken uitgesproken 

wordt, zou in haar termen nul als tussentaligheidgraad hebben, terwijl die variëteit o.i. vrij tussentalig 

is. Een derde fundamenteel probleem bij het bepalen van de afstand tot de standaardtaal is dat we er 

geen idee van hebben of het vooral fonetische kenmerken zijn die een bepaalde taaluiting tussentalig 

maakt, of veeleer morfo-syntactische. Daar kunnen we nu geen antwoord op geven aangezien dat 

een fundamentele onderzoeksvraag van deze verhandeling is. 

Bovenvermelde problemen maken het bijzonder moeilijk om een sluitende methode te vinden 

waarmee we de afstand tot de standaardtaal van verschillende audiofragmenten kunnen bepalen of 

constant houden. Wij proberen dit probleem te omzeilen door twee fragmenten met identieke inhoud 

te nemen. Daar stoppen we in een eerste fase allerlei algemeen Vlaamse tussentaalkenmerken in 

zodanig dat beide fragmenten nog steeds identiek zijn en dus logischerwijs ook evenveel van de 

standaardtaal afwijken. In een tweede fase geven we beide fragmenten een regionale tint door er 

regionale klanken in te stoppen. Die methode is natuurlijk ook niet waterdicht, maar ze zorgt er toch 

voor dat er geen gigantische verschillen zijn tussen de fragmenten in afstand tot de standaardtaal. De 

audiofragmenten worden verder besproken in 3.2.1.  

3.1.2.3. Tussentalige lidwoordverbuiging 

Zoals hierboven al vermeld, onderzoeken we behalve de attitude tegenover ‘hele’ variëteiten zoals 

standaardtaal of tussentaal, ook de affectieve oordelen die de informanten hebben over aparte 

tussentaalkenmerken. De tussentalige lidwoordverbuiging is er daar één van. Hoe ziet die er precies 

uit? Tabel 4 geeft een schematisch overzicht van de tussentalige en de standaardtalige 

lidwoordverbuiging.  

 Onbepaald  Bepaald  

ml. een/’n de 

vr. een/’n de 
enk. 

onz. een/’n het/’t 

 
Standaardtaal 

mv. / de 

ml. ne/nen de/den 

vr. een/’n de 
enk. 

onz. e/’n/een het/’t 

 
Tussentaal 

mv. / de 

 

Typisch tussentalige lidwoordvormen vormen zijn ne, nen, den en e. Die vormen vinden we immers in 

de standaardtaal niet terug. Die eerste drie vormen zijn mannelijk en de laatste onzijdig. Opmerkelijk 

is dat tussentaal nog een onderscheid maakt tussen mannelijk en vrouwelijk terwijl de standaardtaal 

dat niet doet. Nen en den zijn de alternatieven voor respectievelijk ne en (masculiene) de als de 

Tabel 4: overzicht tussentalige lidwoordverbuiging  
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eerste letter van het woord dat volgt een d, t, b, h, r of een klinker15 is. We krijgen dus ne leraar, maar 

den directeur. Wat het onzijdig betreft, is de tussentalige vorm voor het onbepaald lidwoord e; de 

vorm ’n wordt echter gebruikt als het lidwoord gevolgd wordt door een h of een klinker. De onzijdige 

tussentalige lidwoordvorm e nemen we niet mee in dit onderzoek omdat die ook voorkomt in de regio 

Ieper-Poperinge (cfr. infra). Wij focussen met dit onderzoek dus op ne, nen en den.  

Zoals al werd vermeld in 3.1.2.1, is de tussentalige lidwoordverbuiging een dialectogeen 

tussentaalverschijnsel dat exogeen is in de regio Ieper-Poperinge (behalve dan de onzijdige 

onbepaalde vorm e), waar onze informanten vandaan komen. Wanneer we er de dialectkaarten van 

de MAND (2005:67-73) op naslaan, merken we immers dat de tussentalige vormen in heel wat 

dialecten in Vlaanderen voorkomen, zoals bijvoorbeeld in de Brabantse dialecten, maar dat de 

westelijk West-Vlaamse dialecten (waaronder het Iepers en het Poperings) de meeste van die vormen 

niet hebben.      Tabel 5 toont een overzicht van het lidwoordsysteem dat in het Poperingse dialect 

gehanteerd wordt (Vallaeys 1997:56). Dat systeem geldt ook voor het Ieperse dialect (MAND 2005:67-

73). 

  Enkelvoud Meervoud 

ml. [‘]n boeër de boeërn 

vr. de boerène de boerènn 
Lidwoorden van 
bepaaldheid 

onz. t boertsje de boertsjes 

ml. e boeër 

vr. e boerène 
Lidwoorden van 
onbepaaldheid 

onz. e boertsje 

 

 

        

            Tabel 5: Verbuiging van bepaalde en onbepaalde lidwoorden in Poperinge 

Zoals Vallaeys (1997:56) terecht opmerkt, komt het gebruik van de lidwoorden in Poperinge (en dus 

ook in Ieper) in het algemeen overeen met het gebruik in het Algemeen Nederlands. Zo wordt er in het 

Ieperse dialect, net als in de standaardtaal, geen onderscheid gemaakt tussen mannelijk, vrouwelijk 

en onzijdig bij het onbepaald lidwoord. Telkens wordt de vorm e gebruikt die dan uiteraard verschilt 

van het AN een. Het lidwoordsysteem van het Ieperse dialect verschilt dus grondig van de hierboven 

beschreven tussentalige lidwoordverbuiging.  

                                                           

15 Deze verzameling van conditionerende segmenten is niet in alle zuidelijke dialecten dezelfde, zie MAND (2006:61).  
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3.1.2.4. Subjectsverdubbeling 

 

Het tweede morfo-syntactisch kenmerk waar wij met dit onderzoek op focussen, is 

subjectsverdubbeling, het verschijnsel waarbij “twee coreferentiële pronomina in dezelfde zin 

voorkomen” (De Vogelaer 2008:226). Taeldeman (2008:34) geeft enkele voorbeelden uit het Kleits (op 

de overgang van Oost-en West-Vlaams): 

‘k zijn ǩkik daar zeker van 

gǩ moe(t) gij da(t) vergeten zijn 
(h)ij za(l)t-ie-ij wel thuis zijn 

 

Een duidelijke omschrijving van de verschillende types subjectsverdubbeling en de regionale 

verspreiding ervan vinden we in De Vogelaer (2008): 

 
In de Nederlandse dialecten bestaan subjectsverdubbelingen in zinnen met inverse 
woordvolgorde, in bijzinnen, en in zinnen met rechte woordvolgorde. Bovendien is er een 
beperkt aantal voorbeelden van subjectverdrievoudiging, uitsluitend in zinnen met rechte 
woordvolgorde, en in een beperkt aantal combinaties van persoon en getal, waaronder de 
eerste persoon meervoud. (...) 
  Subjectsverdubbelingen zijn geattesteerd in een vrij groot deel van het Nederlandse 
taalgebied. Een blik op de taalkundige literatuur leert dat niet elk type subjectsverdubbeling 
even ruim verspreid is. (...) West- en Oost Vlaamse paradigma’s zijn de meest volledige (...). 
Zowel in rechte volgorde als in inversie en in bijzinnen is subjectsverdubbeling in de Vlaamse 
dialecten doorgaans mogelijk voor alle combinaties van persoon en getal, soms met 
uitzondering van de derde persoon onzijdig enkelvoud. (...)  

 
   

Subjectverdubbeling in het West-Vlaams (naar Smessaert 1995:46) 

  rechte volgorde  inversie 

enk 
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In de beschrijvingen van dialecten uit de Belgische provincies Antwerpen en Vlaams-

Brabant (...) ontbreekt in alle paradigma’s de derde persoon onzijdig enkelvoud, en, belangrijker, 
is (afgezien van die derde persoon onzijdig) alleen het paradigma voor subjectverdubbeling in 
rechte volgorde volledig.  

 
Op de paradigma’s van subjectsverdubbeling in Brabant gaan we hier niet verder in aangezien die niet 

echt relevant zijn voor ons onderzoek.16 Wij focussen namelijk op subjectsverdubbeling zoals die 

                                                           

16 Voor een volledig overzicht van subjectsverdubbeling in de Vlaamse dialecten verwijzen we naar De Vogelaer (2008). 
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endogeen is in de regio Ieper-Poperinge. In de regio Ieper-Poperinge komt subjectsverdubbeling in de 

dialecten in alle combinaties van persoon en getal voor met als enige uitzondering de derde persoon 

onzijdig enkelvoud (De Vogelaer 2008:243-279). De subjectsverdubbeling (verdriedubbeling komt er 

niet voor) is er altijd gekenmerkt door de combinatie van een dof en vol pronomen (terwijl in sommige 

andere dialecten ook twee volle pronomina gecombineerd kunnen worden).  

 

De verschillende vormen van subjectsverdubbeling die we in de dialecten van de regio Ieper-

Poperinge aantreffen, komen niet allemaal in dezelfde mate in Ieperse tussentaal voor. Dat blijkt uit 

Lebbes onderzoek (1996) naar de “verschillende syntactische en morfo-syntactische aspecten van 

‘tussentaal’ zoals die door Ieperlingen wordt gesproken”. Lebbe (1996) focuste o.a. op 

subjectsverdubbeling.17 Hij legde een Iepers tussentaalcorpus aan door met verschillende informanten 

een informeel gesprek te voeren en vroeg hen daarbij om Algemeen Nederlands te spreken. Uit dat 

materiaal “blijkt dat Ieperlingen ook wanneer ze AN proberen te spreken subjectsreduplicatie blijven 

gebruiken” (Lebbe 1996:117). Van de 31 syntactische en morfosyntactische verschijnselen die Lebbe 

(1996) onderzocht was subjectsverdubbeling de vierde meest voorkomende dialectinterferentie. In zijn 

corpus trof hij subjectsverdubbeling aan in alle combinaties van persoon en getal, behalve in de derde 

persoon mannelijk en onzijdig enkelvoud en de tweede persoon meervoud. Subjectsverdubbeling in 

de eerste persoon enkelvoud bleek het frequentst te zijn. Dat hij geen voorbeelden van 

subjectsreduplicatie in de tweede persoon meervoud aantrof, is volgens hem te wijten aan de aard 

van de gesprekssituatie: pragmatisch gezien “was het immers niet nodig dat [de] informanten veel 

gebruik maakten van de 2de persoon meervoud” (Lebbe 1996:119).  

 

In onze fragmenten nemen we enkel subjectsverdubbeling in de eerste persoon enkelvoud op en 

meer specifiek in zinnen met inversie of na voegwoorden (zoals bijvoorbeeld in ga-k ik en da-k ik). We 

kozen voor subjectsverdubbeling in de eerste persoon enkelvoud eerst en vooral omdat verdubbeling 

in die vorm het frequentst voorkomt in Lebbes tussentaalcorpus (1996) en bijgevolg ook als een echt 

tussentalig fenomeen beschouwd mag worden. Subjectsverdubbeling in andere combinaties van 

persoon en getal kwamen in Lebbes corpus maar sporadisch voor en het is dus niet helemaal duidelijk 

of die vormen ook het label ‘tussentalig’ verdienen. We beslisten ten tweede ook om de 

subjectsverdubbeling te beperken tot zinnen met inversie of na voegwoorden omdat 

subjectsverdubbeling in die gevallen algemeen is in Vlaanderen: in alle dialecten vind je die vorm van 

subjectsverdubbeling terug en ook telkens met dezelfde pronomina. Subjectsverdubbeling in zinnen 

met rechte volgorde komt ook vaak voor, maar in de meeste plaatsen in de Brabantse vorm ‘k weet 

ekik. Zelfs in het Ieperse corpus trof Lebbe (1996) de vorm ekik aan, die nochtans noch Iepers, noch 

AN is. Dat maakt het natuurlijk niet vanzelfsprekend om die vorm van subjectsverdubbeling ook in de 

audiofragmenten op te nemen aangezien het moeilijk is om op objectieve manier te beslissen welke 

subjectspronomina te gebruiken: de Ieperse ik of de ruimer verspreide ekik-vorm. Om die redenen 

                                                           

17 Op tussentalige lidwoordvormen werd niet gefocust. 
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nemen we in ons materiaal enkel subjectsverdubbeling in de eerste persoon enkelvoud op. Aangezien 

die vorm van subjectsverdubbeling algemeen is in Vlaanderen, kleefden wij de variabele 

‘subjectsverdubbeling’ in onze typologie het label ‘algemeen’ op.  

 

3.1.2.5. Fonetische alternanties in da(t), wa(t), nie(t) en me(t) 
 
Behalve de twee boven besproken morfo-syntactische kenmerken, focussen we in dit onderzoek ook 

op drie fonologische kenmerken. Eén daarvan is de fonetische 18  alternantie in de kleine 

functiewoordjes die historisch (en ook in het A.N.) op een –t eindigen. In de Vlaamse dialecten en in 

de tussentaal hebben die drie verschijningsvormen (Rys & Taeldeman 2008:6): 

� da/wa/nie/me: in de absolute auslaut (voor pauze) en ook als het volgende woord met een 
consonant begint, bv. da’ verhaal, da’ manneke, nie’ veel, wa’ bezielt er (h)em, ik (h)oop da’ 
ze blijft, ik betreur da’... 

� dad/wad/nied/med: als het volgende (niet-enclitische) woord met een vocaal begint, bv. dad is, 
nied overtuigd

19
 ...  

� dat/wat: als er een enclitisch element met vocaalbegin volgt, bv. dat-er iets gaat gebeuren, 
wat-er van komt... 

Dat fenomeen zullen we van nu af aan om redenen van simpliciteit met de term ‘t-alternantie’ 

benoemen. 

 

Rys & Taeldeman (2007:6) stelden bij hun corpusonderzoek naar het tussentaalgebruik van politici 

vast dat bijna alle politici deze alternanties vaak en soms zelf systematisch in hun taalgebruik 

integreerden. T-alternantie geven ze dan ook als voorbeeld van een algemeen-Vlaams dialectogeen 

ingrediënt van Vlaamse tussentaal (zie punt 3.1.2.1). Rys & Taeldeman (2007:7) hebben de indruk dat 

de t-alternanties in dat, wat, niet en met, samen met nog verschillende andere algemeen-Vlaamse 

fonologische kenmerken, wel “eens de voorhoede [zouden] kunnen vormen van een aparte fonologie-

in-opbouw van (de?) Vlaamse tussentaal.”  

 

3.1.2.6. [Ŵ] als [h] 

 

Een tweede uitspraakkenmerk waar we in dit onderzoek op focussen, is de uitspraak van de [Ŵ]. Men 

hoeft er de FAND niet op na te slaan om te weten dat de [Ŵ] in woorden als geel, dag en geheugen in 

West-Vlaanderen uitgesproken wordt als [h]. Een comedyprogramma bekijken waarin de spot wordt 

gedreven met West-Vlamingen volstaat. Ook in uitspraakgidsen zoals Klink Klaar (Timmermans 2004) 

                                                           

18 Zie voetnoot 14. 

19 De vorm da wordt door verschillende sprekers, vooral uit Brabant en Oost-Vlaanderen, ook gebruikt als het volgende woord 
met een vocaal begint. Die gebruikswijze van da treffen we echter niet vaak aan bij West-Vlamingen (zie bvb. de SAND) en een 
korte rondvraag bij verschillende Ieperlingen en Poperingenaars toonde aan dat die gebruikswijze praktisch niet voorkomt in de 
regio Ieper-Poperinge. Dat is ook de reden waarom  we ervoor kozen die gebruikswijze niet in onze audiofragmenten op te 
nemen. 
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wordt de uitspraak van de [Ŵ] als typisch West-Vlaams ‘probleem’ gemeld. Waar treffen we de 

uitspraak van [Ŵ] als [h] precies aan? Volgens de FAND deel IV (2005:234-250) treffen we de 

laryngalisering van [Ŵ] tot [h] (als gevolg van een ‘ingweoonse’ verzwakking van [Ŵ]) aan in het 

zuidwesten van het Nederlandse taalgebied, dat Zeeland, Frans- en West-Vlaanderen en het westen 

van Oost-Vlaanderen omvat. 

 

3.1.2.7. Gesloten realisatie van de korte [ĭ] in gesloten lettergrepen 
 
Het laatste tussentaalkenmerk waar we in deze paragraaf op focussen is de vrij gesloten realisatie 

van de korte [ĭ] in gesloten lettergrepen. Zo klinken woorden als vis en ik meer als vies en ies. Zoals 

we hierboven al stelden, vinden we die uitspraak niet in het Ieperse dialect. In onze 

kenmerkentypologie is de gesloten realisatie van de korte [ĭ] in gesloten lettergrepen dan ook een 

dialectogeen en exogeen kenmerk. In welke dialecten vinden we die gesloten uitspraak dan wel? De 

FAND Deel I (1998: 131) biedt daar een antwoord op: 

 

Wgm. i in gesloten lettergreep wordt in het Nederlands als een half-gesloten korte klinker 
gerealiseerd. De realisatie in de dialecten wijkt daar in de regel niet veel van af.  In het Vlaams, 
dat bij de representanten van de e (zowel de wgm. als de umlauts-e) een zeer open uitspraak 
heeft, is ook de realisatie van de i opvallend open (tussen de nl. i en e in). (...) Het tweede 
gebied met een afwijking vormt een deel van het Brabants, vooral het zuidwesten, waar de i 
zeer gesloten, als een ie, wordt uitgesproken. (...) De stad Antwerpen, die ook al een zeer 
palatale a en een zeer gesloten e heeft, neemt in dit gebied een centrale positie in. In Noord-
Brabant verdwijnt het verschijnsel, dat ook in het oosten van de Belgische Brabantse provincies 
naar afbrokkeling neigt. Een constante is ook de gesloten realisatie in het Belgisch-Limburgse 
Tongeren met zijn onmiddelijke omgeving.Ten slotte valt op te merken dat vóór r + medeklinker, 
waar de standaardtaal opening tot e heeft, het gesloten vocalisme zich in wisselende delen van 
het zuidoosten heeft kunnen handhaven. 

 
De gesloten realisatie van de korte [ĭ] in gesloten lettergrepen is dus een typisch Brabants kenmerk. 

Die typische realisatie is overigens vaak te horen in de media aangezien Brabant een centrale positie 

inneemt in het huidige medialandschap.  

 
 
3.1.3. Onafhankelijke sociale variabelen 

 

Bij dit onderzoek focussen we niet alleen op een hele resem onafhankelijke linguïstische variabelen, 

maar ook op twee onafhankelijke sociale variabelen: leeftijd en sekse. Dat zijn natuurlijk niet de enige 

sociale factoren die een rol spelen bij taalproductie en -attitude. Andere factoren zoals sociale klasse 

en regionale afkomst mogen we ook niet verwaarlozen. In deze paragraaf staan we bij elk van die 

sociale factoren stil. 

 

3.1.3.1. Leeftijd 
 

De belangrijkste sociale variabele in ons onderzoek is leeftijd. Talrijke studies hebben in de voorbije 

decennia gefocust op de relatie tussen leeftijd en taalgebruik. Vooral bij het onderzoek naar 
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taalverandering is er, sinds de geboorte van de sociolinguïstiek, veel interesse geweest voor leeftijd. 

Labov (1966) bijvoorbeeld onderzocht verschillende leeftijdsgroepen om na te gaan of er 

taalverandering op til was. Zo stelde hij bij zijn bekende ‘department store study’ vast dat in New York 

City in woorden als fourth of floor de oude normuitspraak ‘zero’ voor de <r> geleidelijk aan vervangen 

werd door de postvocale [r]. Dat concludeerde hij uit zijn observatie dat de jongere generaties een 

hogere frequentie van die [r]-uitspraak vertoonden. Die redenering is gebaseerd op de assumptie dat 

de taal van elk individu na een bepaalde leeftijd (omstreeks het 20ste levensjaar) niet meer verandert. 

Die methode, waarbij synchrone gegevens diachroon geïnterpreteerd worden, werd bekend als de 

apparent-time methode en werd algauw op grote schaal toegepast in sociolinguïstisch onderzoek. 

Leeftijdsspecifieke verschillen in taalgebruik kunnen we echter niet alleen interpreteren in de ‘apparent 

time’ maar ook socio-psychologisch als ‘age grading’. Met dat begrip verwijzen we naar “a change of 

behaviour with age that repeats itself in each generation” (Cheshire 1987:3). Met andere woorden: er 

zijn leeftijdsspecifieke taalkenmerken die niets met taalverandering te maken hebben, maar gewoon 

typisch zijn voor een bepaalde leeftijdsgroep. De meeste tieners gebruiken bijvoorbeeld een bepaalde 

woordenschat die ze verlaten wanneer ze een zekere leeftijd bereiken en op de arbeidsmarkt terecht 

komen. Hierbij moeten we echter in het achterhoofd houden dat age grading een vrij zeldzaam 

fenomeen is. Het is vooral een nuttig concept wanneer we het taalgebruik van jongeren onder 20 jaar 

onderzoeken.  

Bij productie-onderzoek naar tussentaal werd al gefocust op de impact van leeftijd. Plevoets 

(2008:100) bijvoorbeeld concludeert na een uitvoerig corpusonderzoek dat “sprekers uit de jaren 50 

en 60 [...] veelvuldig gebruik [maken] van het Journaalnederlands; die uit de jaren 70 en 80 eerder van 

het Soapvlaams – alle oudere sprekers gedragen zich ten opzichte van beide variëteiten verder 

neutraal”. Wanneer we echter op zijn specifieke resultaten voor West-Vlaanderen focussen, stellen we 

vast dat zijn conclusie niet opgaat voor de West-Vlaamse jongeren aangezien die net standaardtaliger 

spreken dan de oudere generaties.20 Het is dan ook ten zeerste de vraag wat ons onderzoek naar 

attitudes zal opleveren.  

Wat experimenteel attitude-onderzoek betreft, is de variabele ‘leeftijd’ grotendeels een onontgonnen 

gebied in de Nederlanden. Dat het praktisch gezien moeilijk is om grote groepen oudere informanten 

te bereiken, speelt hierbij waarschijnlijk ook een rol. Een bijdrage werd al geleverd door Van Bezooijen 

(2001) die de attitude van vrouwen tegenover het Poldernederlands onderzocht. Zij keek daarbij naar 

twee leeftijdsgroepen: één tussen 18 en 29 en één tussen 38 en 48 jaar oud. Ze stelde vast dat de 

                                                           

20 Hierbij moeten we wel opmerken dat Plevoets (2008) wanneer hij het over tussentaal heeft, het in feite over Brabants 
gekleurde tussentaal heeft, zoals die vertegenwoordigd is in de media. Hij heeft het dus niet, zoals wij, over tussentaal als een 
benaming voor een hele verzameling variëteiten tussen dialect en standaardtaal die op basis van regio en ook individu kunnen 
verschillen. Wie er de literatuur over tussentaal op naslaat, merkt dat verschillende taalkundigen (vooral uit het oosten van ons 
taalgebied) een ietwat andere invulling aan de term ‘tussentaal’ of ‘Soapvlaams’ geven dan wij hier doen. Dat merken we 
bijvoorbeeld niet enkel bij Plevoets (2008), maar ook in het werk van Willemyns (2008:61) die tussentaal vooral beschouwt als 
“een taalvorm (...) die dialect noch standaardtaal is, zowel in het lexicon als in de morfosyntaxis veel Brabantse kenmerken 
vertoont en daarom eigenlijk beter “Verkavelingsbrabants” kan worden genoemd”. 
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jongere groep positiever tegenover het Poldernederlands stond dan de oudere groep en trok daaruit 

ook apparent-time besluiten: “als de schijnbare-tijddata uit het huidige luisterexperiment worden 

geëxtrapoleerd van het perceptiedomein naar de werkelijke tijd in het productiedomein, zou voor het 

ABN een sombere en voor het Poldernederlands een rooskleurige toekomst kunnen worden 

voorspeld” (Van Bezooijen 2001:269). Aangezien wij met een andere taalvariëteit werken en 

onderzoek doen in een ander gebied met een verschillende taalsituatie, is het natuurlijk moeilijk om op 

basis van die resultaten voorspellingen te doen over de rol van leeftijd in de attitudes tegenover 

tussentaal. 

Bij de pilootstudie van dit onderzoek focusten we daarom ook op de invloed van leeftijd op de attitudes 

tegenover tussentaal (Ghyselen 2009b). Speciale aandacht ging daarbij naar zowel apparent-time als 

age-grading. Om een zicht te krijgen op het age-grading fenomeen werd gewerkt met vier groepen 

‘jongeren’: een groep van 11-12 jaar oud (zesde leerjaar basisonderwijs), een van 14-15 jaar oud 

(derde leerjaar secundair onderwijs), een van 17-18 jaar oud (zesde leerjaar secundair onderwijs) en 

een van 25-29 jaar oud (met als voorwaarde dat ze al minimum één jaar actief zijn op de 

arbeidsmarkt). Die ‘jongeren’ behoorden allemaal tot wat de Nederlandse socioloog Henk Becker 

(1992) de ‘pragmatische generatie’ noemt. In het opgroeien van jongere tot volwassene komen heel 

wat veranderingen in levensstijl voor, zoals de overstap van lagere naar middelbare school en later 

naar hoger onderwijs of naar de werkvloer, waardoor age-grading waarschijnlijk is. Daarnaast werden 

ook twee andere generaties in het onderzoek opgenomen om eventuele apparent-time verschijnselen 

op het spoor te komen: een groep van 39-54 jaar oud (behorend tot Beckers ‘verloren generatie’) en 

een van 70-80 jaar oud (behorend tot wat Becker de ‘stille generatie’ noemt). Alle leeftijdsgroepen 

bevatten minimaal twintig informanten. Wat leverde dit kleinschalig onderzoek op? Wat apparent-time 

verschillen betreft, stelden we vast dat de jongere generatie negatiever tegenover Brabants gekleurde 

tussentaal stond dan de twee andere generaties, al werd daarbij ook opgemerkt dat een onderzoek 

met meer informanten nodig was om duidelijke besluiten te trekken. Met dit onderzoek willen we 

nagaan of we ook een dergelijk patroon aantreffen voor West-Vlaams gekleurde tussentaal, de eigen 

tussentaalvariëteit. Het onderzoek naar age-grading verschillen leverde geen significante resultaten 

op.  

Aangezien we bij de pilootstudie enkel verschillen observeerden tussen de pragmatische generatie als 

geheel enerzijds en de oudere generaties anderzijds lijkt het ons geoorloofd om voor dit grootschaliger 

onderzoek met slechts twee leeftijdscategorieën te werken. Meer specifiek werken we met een groep 

informanten tussen 14 en 18 jaar (behorend tot de pragmatische generatie en geboren tussen 1992 

en 1996) en een groep informanten ouder dan 40 jaar (behorend tot één van Beckers andere 

generaties en geboren voor 1970). Bij de jongste leeftijdsgroep stellen we als minimumleeftijd 14 jaar 

omdat we bij de pilootstudie vaststelden dat informanten van 11-12 jaar nog heel wat problemen 

hebben met het zelfstandig interpreteren van vragen en het toekennen van scores. Werken met 

informanten jonger dan 14 jaar vraagt dus om een gespecialiseerde vragenlijst die toegespitst  is op 
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kinderen. In het kader van dit onderzoek is het echter niet noodzakelijk om dergelijke jonge 

informanten te bereiken.   

Om redenen van haalbaarheid voeren we bij de oudste generatie niet het hele onderzoek uit, maar 

enkel het onderzoek naar de attitudes tegenover de ‘hele’ variëteiten. Omdat wij met vrij veel 

linguïstische variabelen en dus ook veel audiofragmenten werken, kunnen we moeilijk alle 

informanten alle fragmenten laten beoordelen. Dan zouden we immers het risico lopen dat de 

informanten verveeld raken en dus lukraak punten beginnen te geven. Daarom delen we de 

informanten op in verschillende groepen. Voor de jongeren gaat het om vijf groepen, voor de ouderen 

om twee groepen. Elk van die groepen krijgt een andere combinatie van fragmenten voorgeschoteld. 

Dat verschillende groepen telkens andere fragmenten beoordelen, heeft als gevolg dat we meer 

informanten nodig hebben vooraleer alle fragmenten beoordeeld kunnen worden. Veel jongeren 

bereiken, is op zich geen probleem: grote groepen kunnen bereikt worden via scholen. Wat oudere 

informanten betreft, is het echter niet zo simpel. Daarom leggen we aan de oudere informanten enkel 

de standaardtalige en tussentalige fragmenten voor, zodat we geen vijf groepen informanten nodig 

hebben, maar slechts twee. Hier gaan we in meer detail op in in punt 3.2.4. 

3.1.3.2. Sekse  
 

Veel sociolinguïsten hebben in de voorbije decennia gefocust op de invloed van sekse op taalgebruik 

en taalattitude gefocust. Uit het meeste onderzoek blijkt dat vrouwen prestigegevoeliger zijn dan 

mannen en dat mannen op hun beurt meer solidariteitsgericht zijn dan vrouwen. Dat betekent 

traditioneel dat vrouwen vaker standaardtalige variëteiten gebruiken dan mannen en dat mannen 

doorgaans veel sterker vasthouden aan hun dialect dan vrouwen (Janssens & Marynissen 2003:221). 

Ook in de taalattitudes is een dergelijk verschil merkbaar. Attitude-onderzoek heeft namelijk 

aangetoond dat vrouwen prestigegevoeliger zijn dan mannen, wat traditioneel betekent dat vrouwen 

aan standaardtaalsprekers hogere scores toekennen voor status dan dat mannen dat doen (Labov 

1966 en Brouwer 1987). Dat dat ook geldt in Vlaanderen voor de attitudes tegenover tussentaal en 

standaardtaal blijkt duidelijk uit het onderzoek van Impe & Speelman (2007): 

  

[V]rouwen [zijn] (...) prestigegevoeliger (...) dan mannen. Hun attitude tegenover de sprekers die 
het meeste status wordt toegeschreven (de spreker van de standaardtaal en de Limburgse 
tussentaal) is nog positiever dan de attitude van de mannen tegenover diezelfde sprekers. (...) 
Aan de andere kant werd bij de mannelijke informanten systematisch het omgekeerde patroon 
opgemerkt: zij hechten meer belang dan de vrouwen aan de sociale (attractieve) kwaliteiten van 
de (Brabantse) spreker.  

 

Hoe kunnen we die seksespecifieke verschillen verklaren? Volgens Janssens & Marynissen 

(2003:222) zijn verschillende factoren in het geding: 

 
Uit tal van onderzoeken in de laatste decennia blijkt dat vrouwen in grote steden [en door de 
verstedelijking en goede vervoers- en communicatiemogelijkheden in Vlaanderen in feite ook al 
op het platteland, A.S.G.] vaker dan mannen vormen uit de standaardtaal, het AN, gebruiken. 
Hiervoor worden verschillende verklaringen gegeven. Een daarvan is de opvoedende taak van 
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de vrouw. Nog steeds houden vrouwen zich meer dan mannen met de opvoeding van kinderen 
bezig. Al van jongs af aan richten vrouwen zich sterker op de geldende normen, omdat zij die 
zullen representeren in de opvoeding van de kinderen. Zij zullen daarom meer georiënteerd zijn 
op prestigevormen, AN-vormen dus, in taal. Misschien is het juister te stellen dat meisjes door 
hun ouders en leerkrachten sterker op de geldende normen worden gericht: sommige ouders 
hanteren tegenover hun dochters bijvoorbeeld een wat ‘nettere’ taalvariëteit. Een andere 
verklaring is dat vrouwen doorgaans een minder of zwakkere maatschappelijke status hebben 
dan mannen. Vrouwen letten dan ook meer op de sociale betekenis van bepaalde taalvarianten 
en ze gebruiken vaker dan mannen vormen die maatschappelijk prestige hebben. Bij 
(traditionele) mannen lijkt daarentegen eerder mannelijk prestige, zeg maar: een ideaal van 
stoer doen, een grotere rol te spelen, wat eerder geassocieerd wordt met normdoorbreking, 
substandaarvarianten en –variëteiten, oftewel ‘plat’ of eventueel dialectisch taalgebruik.  
 

 
Janssens & Marynissen (2003:222) stellen daarnaast ook dat verschillen in taalgebruik aan 

biologische factoren te wijten zouden kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld de hormoonhuishouding, al is 

uitgebreider onderzoek nodig vooraleer we hierover duidelijke besluiten kunnen trekken. 

 

Opmerkelijk bij het bovenstaande is dat men in de laatste decennia soms ook het omgekeerde 

patroon aantreft, i.e. waarbij vrouwen de niet-standaardtalige varianten uitdragen. Dat is bijvoorbeeld 

het geval bij het Poldernederlands, een variëteit van het Nederlands Nederlands die vaak beschouwd 

wordt als de Noord-Nederlandse tegenhanger van onze tussentaal en die gekenmerkt wordt door de 

realisatie van ei, ui en ou als aai, au en aauw (mijn huis wordt uitgesproken als maain haus). 

Opvallend aan dat Poldernederlands is dat de sprekers ervan vooral “jongere, goed opgeleide, 

ambitieuze, succesvolle vrouwen” zijn (Stroop 1998:7). Die omkering van het typische patroon zou 

volgens Stroop (1998) te wijten zijn aan de culturele, economische en politieke emancipatie van de 

vrouw sedert de jaren 60. Toen deedt het feminisme immers z’n intrede in de maatschappij:  

 
Er werden in heel het land vrouwenpraatgroepen opgericht waarin politieke ideeën en idealen 
werden uitgewisseld, maar onbewust werd daarbij ook een bepaalde manier van spreken 
overgenomen, het Poldernederlands. Spraak is immers steeds het eerste wat mensen 
overnemen van de groep waar ze bij willen horen, de vrienden met wie ze omgaan. (Stroop 
2007) 
 

Op die manier werd het Poldernederlands, doordat het typisch gesproken werd door jonge, 

succesvolle vrouwen, de nieuwe prestigevariëteit in Nederland. 

Niet enkel in Nederland, maar ook in Vlaanderen werd een dergelijk omgekeerd patroon geobserveerd 

en meer bepaald door Plevoets (2008). Bij zijn onderzoek naar het taalgebruik in het Corpus 

Gesproken Nederlands stelde hij namelijk vast dat het vooral vrouwen zijn die tussentaal uitdragen.21 

Hij beschouwt tussentaal dan ook als het Poldernederlands van Vlaanderen aangezien “ook het 

Soapvlaams (...) gedragen [wordt] door (jonge en hoog opgeleide) vrouwen uit het taalcentrum” 

(Plevoets 2008:152). Dat impliceert dat tussentaal zich wel eens tot de nieuwe prestigevariëteit aan 

het ontwikkelen zou kunnen zijn. Hierbij is het wel bijzonder dat West-Vlaanderen bij dat alles een 

                                                           

21 Zoals hierboven al gesteld, doelt hij daarmee op Brabants gekleurde tussentaal (zie voetnoot 20). 
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uitzonderingspositie inneemt. Plevoets’ gegevens tonen namelijk aan dat er in West-Vlaanderen geen 

productieverschillen zijn tussen mannen en vrouwen: ze spreken allebei even standaardtalig. Die 

vaststelling vinden we ook bij Willemyns (2008:67-68) die voor de regio Ieper-Poperinge vaststelde 

dat er geen seksespecifieke verschillen in het taalgebruik waren. Wat attitudes tegenover tussentaal in 

West-Vlaanderen betreft, weten we nog niets over seksespecifieke verschillen aangezien Impe & 

Speelman (2007) het enkel over sekseverschillen in Vlaanderen in het algemeen hebben. Het is dan 

ook ten zeerste de vraag welke resultaten ons onderzoek naar de impact van sekse zal opleveren.  

 

Concreet voor ons onderzoek houden we telkens het aantal vrouwen en mannen (of jongens en 

meisjes) per groep ongeveer gelijk (zie Tabel 6). Zo kunnen we immers onderzoeken of er sekse-

gerelateerde verschillen in de taalattitudes van onze informanten zijn. 

 Groep Aantal mannen Aantal vrouwen 

Groep 1 12 12 

Groep 2 10 10 

Groep 3 13 15 

Groep 4 11 13 

Jong 

Groep 5 15 13 

Groep 1 11 12 
Oud 

Groep 2 10 8 

Totaal  82 83 

 

        Tabel 6: verdeling mannen/vrouwen per informantengroep 

3.1.3.3. Geografie  
 

Wat geografie betreft, zijn alle informanten (zoals hierboven al vermeld) uit West-Vlaanderen 

afkomstig. We opteerden voor West-Vlaanderen als onderzoeksgebied eerst en vooral omdat een 

attitude-onderzoek in die regio ons in staat stelt om de Brabantse sturing te testen (zie punt 2.2.3). 

Door te focussen op West-Vlaanderen gaan wij met ons onderzoek immers na welke attitudes er in de 

periferie van ons taalgebied heersen tegenover enerzijds de endogene, perifere tussentaalvariëteit en 

anderzijds de Brabantse tussentaalvariëteit waarvan gesteld wordt dat hij expansief is. De Brabantse 

sturing wordt met andere woorden gemeten aan het prestige dat van de Brabants gekleurde 

tussentaal uitgaat. Ten tweede kozen we ook West-Vlaanderen omdat dat een dialectvaste regio is 

waar het tussentaalgebruik volgens productiedata niet zo sterk staat (zie 2.2.3.5). Het lijkt ons 

interessant om na te gaan of en hoe dat dialectvaste karakter zich uit in de attitudes tegenover 

verschillende regionale tussentaalvariëteiten.  

 

Meer specifiek zijn al onze informanten uit de regio Ieper-Poperinge afkomstig en hebben ze er ook 

schoolgelopen of gaan ze er nog steeds naar school. Een beperking van de geografische herkomst 
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van de informanten tot dat gebied is noodzakelijk omdat wij ook de attitudes tegenover tussentalige 

lidwoordvormen en subjectsverdubbeling onderzoeken. Als we bijvoorbeeld zouden stellen dat onze 

informanten ook uit het noordelijk of oostelijk deel van West-Vlaanderen afkomstig mogen zijn, dan 

zouden we ook informanten hebben voor wie de tussentalige lidwoordvormen niet exogeen zijn en dat 

zou eenduidige besluitvorming belemmeren.  

 

3.1.3.4. Klasse 
 

Klasse ten slotte is een moeilijk te operationaliseren variabele. Factoren zoals opleidingsniveau, 

beroep, inkomen en klasse van ouders spelen hierbij immers allemaal een rol waardoor het begrip 

moeilijk toe te passen is. Om deze variabele toch in zekere zin onder controle te houden, zorgen we 

ervoor dat al onze jongere informanten een ASO-opleiding 22  genieten en dat al onze oudere 

informanten tot 18 jaar schoolgelopen hebben. Dat verschil in criterium is er omdat we niet 

anachronistisch te werk mogen gaan: wie vijftig jaar geleden een ASO-opleiding mocht genieten, 

behoorde tot een hogere bevolkingsklasse, terwijl dat nu, door de democratisering van het onderwijs 

niet meer het geval is.  

 

                                                           

22 Een ASO-opleiding in Vlaanderen is een wetenschappelijke opleiding die voorbereidt op hoger onderwijs, vergelijkbaar met 
een VWO-opleiding in Nederland. 
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3.2.  Methodologie 

 

Voor ons onderzoek hanteren we, zoals al verschillende keren werd vermeld, een variant van de 

matched-guise techniek, die al in hoofdstuk 2 besproken werd. In dit onderdeel lichten wij toe hoe we 

die methode precies toepassen. In een eerste punt staan we stil bij de kritiek die al op de matched-

guise techniek gegeven werd. Die kritiek proberen we dan in de delen twee, drie en vier zoveel 

mogelijk op te vangen met onze onderzoeksopzet. In een tweede deel bespreken we de gebruikte 

audiofragmenten, waarna we in een derde punt het design van de vragenlijst toelichten. Vervolgens 

bespreken we in een vierde punt de specifieke onderzoeksituatie: hoe werden de enquêtes 

afgenomen?  

 

3.2.1. Kritiek op matched-guise techniek 

Zoals in punt 1.2.3 al werd vermeld, is de matched-guise techniek, ondanks zijn bekendheid, niet vrij 

van kritiek. Een overzicht van de beperkingen van de matched-guise techniek vinden we bij Knops 

(1983), die stelt dat we kritiek kunnen geven op zowel de interne als externe validiteit van de matched-

guise techniek. Met de interne validiteit van de techniek bedoelen we “de mate waarin ze vrij is van 

systematische fouten, of beter: de mate waarin het effect van de stimulusvariabele zuiver kan worden 

afgezonderd uit de totale variantie van de attitudinele variabele” (Knops 1983:297). Onder de externe 

validiteit van de techniek begrijpen we daarentegen “de mate waarin de resultaten veralgemeend 

kunnen worden en dus niet gebonden zijn aan de specifieke condities van het onderzoek” (Knops 

1983:297).  

De belangrijkste kritiek heeft volgens Knops (1983:297) betrekking op de interne validiteit van de 

techniek. Hij suggereert eerst en vooral dat het niet uitgesloten is dat wanneer een spreker van de ene 

taal of taalvariëteit op de andere overschakelt, die spreker dan ook van stemkwaliteit en 

persoonlijkheid kan veranderen. Een spreker zou met andere woorden in verschillende talen of 

taalvariëteiten telkens andere persoonlijkheidskenmerken accentueren of verbergen en dat zou dan 

kunnen leiden tot variatie in de evaluatieve reacties. Diezelfde opmerking werd ook door Brown, 

Strong & Rencher (1975) en Robinson (1972) gegeven. Als een tweede punt van kritiek op de interne 

validiteit van de matched-guise techniek stelt Knops (1983:297) ook dat “de assumptie dat een 

tweetalige spreker perfect tweetalig is op een linguïstisch naïef ideaalbeeld [berust] dat in de realiteit 

waarschijnlijk niet bestaat”. Deze interne kritiek zullen we ondervangen bij de bespreking van de 

sprekers. 

 

Daarnaast geeft Knops (1983:297) ook kritiek op de externe validiteit van de techniek. Die kritiek heeft 

vooral betrekking op de kunstmatigheid van de onderzoekssituatie. Eerst en vooral is het feit dat 

informanten in een situatie geplaatst worden waarin ze anderen expliciet moeten beoordelen enkel en 
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alleen op basis van spraak volgens Fasold (1984:147-179) zodanig kunstmatig dat het ten zeerste de 

vraag is of de resultaten ook naar reële situaties extrapoleerbaar zijn. Dat is een punt van kritiek dat 

moeilijk te weerleggen is. Daar houden we bij de verwerking van onze resultaten ook rekening mee en 

we zijn dan ook voorzichtig bij het extrapoleren naar reële situaties. We moeten steeds in het 

achterhoofd houden dat bij het evalueren van mensen in realiteit nog heel wat andere factoren dan 

spraak een rol spelen. Het gegeven dat de informanten enkel spraak voorgeschoteld krijgen om hun 

oordelen op te baseren zou er ten tweede ook voor zorgen “dat de proefpersonen onmiddellijk 

beseffen dat het experiment in feite om een taalproblematiek draait, hoewel ze niet precies 

doorhebben hoe de vork in de steel zit”  (Impe 2006:35). Dat is o.i. niet echt problematisch. Het is 

natuurlijk vrij logisch dat de informanten snappen dat het om taal gaat, maar zolang ze niet beseffen 

dat een bepaalde spreker verschillende keren aan bod komt en om welke linguïstische variabelen het 

exact gaat, is dat geen probleem voor ons onderzoek. Daarom gaan we bij de afname van onze 

enquêtes ook telkens na wat de informanten precies wel en niet doorhebben (zie punt 3.2.4). Deprez 

(1984:274) beklemtoont ten derde dat ook het officiële karakter van de testsituatie de resultaten kan 

vertekenen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een experiment uitgevoerd wordt in een school of 

in iemands kantoor of in een laboratorium. Ook het gebruik van de ‘high variety’ door de onderzoeker 

zou bijdragen tot het officiële karakter van de testsituatie. Dat officiële karakter bevoordeelt volgens 

Deprez (1984:274-275) de ‘high variety’. Hij stelt echter dat we aan die kritiek tegemoet kunnen 

komen door de informanten thuis te laten opzoeken door vrienden, verwanten of kenissen die de 

informanten vervolgens in hun dialect toespreken. Dat is natuurlijk een bijzonder tijdsrovende opdracht 

die in het tijdsbestek van ons onderzoek niet haalbaar is. Wij proberen aan het probleem tegemoet te 

komen door op verschillende manieren de testsituatie een iets informeler karakter te geven (zie punt 

3.2.4).  

 

Behalve kritiek op de kunstmatigheid van de onderzoekssituatie wordt bij kritiek op de externe 

validiteit van de techniek ook vaak kritiek gegeven op het stimulusmateriaal. Fasold (1984:147-179) 

wijst erop dat de stimuli vaak de spontaneïteit van gesproken taal missen waardoor het materiaal niet 

representatief is voor de onderzochte taalvarianten. Ook Deprez (1984:277-278) beklemtoont dat het 

stimulusmateriaal in attitude-onderzoek vaak te wensen overlaat. Hij bekritiseert daarbij vooral 

attidude-onderzoeken waarbij passages ingelezen worden op basis van een voorbereide tekst. Dat 

zorgt er volgens hem voor dat het materiaal helemaal niet natuurlijk en spontaan overkomt. Hoe wij dit 

proberen te omzeilen, wordt besproken in punt 3.2.2. Een tweede probleem met het stimulusmateriaal 

is volgens Agheyisi & Fishman (1970:146) de incongruïteit die er vaak is tussen onderwerp, spreker 

en taalvariëteit. Niet alle taalvariëteiten die in een gemeenschap gebruikt worden, zijn namelijk even 

geschikt om over een bepaald onderwerp te spreken. Je gebruikt bijvoorbeeld geen dialect om over 

academische onderwerpen te spreken. Bij attitude-onderzoeken zou een negatieve attitude tegenover 

een bepaalde taal of taalvariëteit volgens Agheyisi & Fishman (1970:146) dan ook een negatieve 

reactie kunnen zijn op die incongruïteit tussen taalvariëteit, onderwerp en spreker. Op dat punt van 
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kritiek gaan we eveneens in punt 3.2.2.2 uitgebreider in wanneer we de inhoud van onze fragmenten 

bespreken.  

 

Ondanks alle kritiek beschouwt Deprez (1984:281) de matched guise techniek toch als “a very 

workable technique”, op voorwaarde dat het toegepast wordt op een intelligente en realistische manier. 

Dat willen wij in dit onderzoek dan ook doen. We beseffen dat de matched-guise ook tekortkomingen 

heeft, maar hopen door met die tekortkomingen rekening te houden in het onderzoek toch tot 

interessante en verhelderende resultaten te komen.  

 
3.2.2. Fragmenten 

 

3.2.2.1. Sprekers 

 

Bij ons onderzoek maken we gebruik van 11 audiofragmenten (zie Tabel 7 en bijgevoegde cd-rom). 

Die lieten we inspreken door vier verschillende sprekers: Kristel Laheye, Karen Vandermeulen, Jens 

Frickel en Stijn Vandenbussche. De fragmenten die we bij de analyse van dit onderzoek zullen 

gebruiken (met de linguïstische kenmerken waar we op focussen), werden allemaal ingesproken door 

Kristel Laheye en Karen Vandermeulen (resp. spreker A en B). Kristel Laheye is Germaniste, 

radiopresentatrice, actrice en woordkunstenaar en bovendien afkomstig uit Ieper. Door haar opleiding 

en ervaring beheerst zij het Standaardnederlands uitstekend en kan ze ook audiofragmenten zodanig 

inlezen dat ze natuurlijk en spontaan overkomen. Door haar regionale achtergrond is ze ook geschikt 

om West-Vlaams gekleurde tussentaal te spreken. Karen Vandermeulen studeert taal-en letterkunde 

(Nederlands en Zweeds) en volgde een opleiding dictie en toneel aan de academie in Bornem. Ook zij 

heeft dus een goede standaardtaalbeheersing en kan vlot en spontaan audiofragmenten inspreken. 

Haar moedertaal is echter Brabants gekleurde tussentaal, waardoor we ook kunnen verzekeren dat de 

tussentalige fragmenten spontaan en natuurlijk overkomen. Doordat onze sprekers het gewoon zijn 

zowel standaardtaal als tussentaal in allerlei situaties te gebruiken, lijkt het ons heel onwaarschijnlijk 

dat de sprekers bij het inspreken van de fragmenten van de ene op de andere stemkwaliteit 

overstappen of dat ze de ene variëteit veel beter beheersen dan de andere (zie punt 3.2.1). Bij 

fragmenten die enkel verschillen in één kenmerk, zoals bijvoorbeeld de lidwoordvormen, afwijken van 

de standaardtaal, is een stemwisseling of een verschil in taalbeheersing o.i. uitgesloten. 

 

Behalve de fragmenten van Kristel Laheye en Karen Vandermeulen werden ook nog twee andere 

fragmenten ingesproken: een introductiefragment en een afleidingsfragment. Het introductiefragment 

is het eerste fragment dat alle informanten te horen krijgen. Dat fragment is bij alle informanten 

hetzelfde omdat uit voorgaand onderzoek bleek dat bij luisterexperimenten het eerste fragment als 

ijkpunt dient bij de beoordeling van alle andere fragmenten. Men heeft immers vastgesteld dat 

informanten in testsituaties geen absolute maar relatieve beoordelingen geven: ze beoordelen de 

audiofragmenten in relatie tot de andere audiofragmenten en meer specifiek in relatie tot het eerste 

audiofragment. Daarom maken wij gebruik van een introductiefragment dat we bij de analyse van 
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onze resultaten buiten beschouwing laten. Dat introductiefragment werd ingesproken door Jens 

Frickel. Hij is afkomstig uit Kalmthout (provincie Antwerpen). Daarnaast lieten we ook een 

afleidingsfragment inspreken door Stijn Vandenbussche. Die opname werd tussen de andere 

fragmenten gestopt opdat het niet zou opvallen dat bepaalde sprekers meer dan één fragment 

ingesproken hebben. Stijn Vandenbussche is geboren en getogen in Dadizele (provincie West-

Vlaanderen). Jens Frickel en Stijn Vandenbussche hebben geen taalkundige achtergrond en hebben 

ook geen opleiding dictie of een andere vorm van specifieke taaltraining achter de rug. Door die 

fragmenten op te nemen tussen de andere opnames hopen we voor variatie te zorgen in het arsenaal 

van fragmenten. We willen expliciet voor variatie in de fragmenten zorgen omdat we bij de pilootstudie, 

waar het telkens vrouwelijke taalkundigen waren die de fragmenten inspraken, vaststelden dat de 

informanten het vaak moeilijk vonden om punten toe te kennen omdat alle fragmenten in hun oren vrij 

gelijkaardig overkwamen. Dat zorgde er ook voor dat sommige informanten verveeld raakten, wat we 

bij dit onderzoek willen vermijden. 

 

 Aard Fragment Spreker Onderwerp 

1 AN Kristel Laheye Belle en het Beest 

2 AN Karen Vandermeulen  Roodkapje 

3 West-Vlaams gekleurde tussentaal Kristel Laheye Hans en Grietje 

4 Brabants gekleurde tussentaal Karen Vandermeulen Hans en Grietje 

5 Subjectsverdubbeling Kristel Laheye Assepoester 

6 Tussentalige lidwoordvormen Karen Vandermeulen De drie biggetjes 

7 t-alternantie Karen Vandermeulen De drie biggetjes 

8 [Ŵ] als [h] uitgesproken Kristel Laheye 
De nieuwe kleren 
van de keizer 

9 
Gesloten realisatie van [ĭ] in gesloten 
lettergrepen 

Karen Vandermeulen Sneeuwwitje 

10 Introductiefragment Jens Frickel Sneeuwwitje 

11 Afleidingsfragment Stijn Vandenbussche Assepoester 

 

Tabel 7: overzicht audiofragmenten 

Ons onderzoek wijkt dus af van de traditionele matched-guise techniek doordat we verschillende 

sprekers inschakelen om de fragmenten in te spreken. Dat doen we omdat het onmogelijk is om 
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sprekers te vinden die zowel West-Vlaams als Brabants gekleurde tussentaal perfect beheersen. 

Daartegen kan ingebracht worden dat de stemkwaliteit van de spreker zo de attitude mee beïnvloedt 

waardoor we niet puur de impact van de taalkeuze onderzoeken. Als de informanten bijvoorbeeld de 

stem van een bepaalde spreker aangenamer vinden dan die van een andere spreker, dan is het 

natuurlijk goed mogelijk dat ze die spreker overal hogere scores toekennen. Om de mogelijke invloed 

van de variabele ‘stem’ weg te werken, maken wij bij de verwerking van onze resultaten telkens 

nieuwe variabelen aan, waarbij een relatieve score berekend wordt (zie punt 4.3).  

 

3.2.2.2. Inhoud 

Wat de inhoud van de audiofragmenten betreft, wijken we ook van de traditionele matched-guise 

techniek af door met inhoudelijk verschillende fragmenten te werken. Dat doen we om het experiment 

voor de informanten aangenamer te maken en ook om de aandacht af te leiden van het feit dat 

verschillende fragmenten door dezelfde spreker werden ingesproken. De fragmenten zijn wel 

inhoudelijk neutraal. Dat betekent, om het in Van Bezooijens (2001:262) woorden te stellen, “dat 

uitingen die verwezen naar de herkomst, het beroep, het karakter of de persoonlijke meningen van de 

sprekers zijn uitgesloten.” Meer specifiek wordt in elk fragment een bepaald sprookje verteld (zie 

Tabel 7). Waarom kozen we dat onderwerp? Eerst en vooral omdat dat een onderwerp is waarbij 

persoonlijke meningen helemaal niet van belang zijn. Een spreker kan immers perfect een sprookje 

vertellen en daarbij inhoudelijk neutraal blijven. Ten tweede kozen we ook sprookjes als onderwerp 

omdat bij het vertellen van sprookjes zowel standaardtaal als tussentaal o.i. gepaste registers zijn. Dat 

is een overweging die bij attitude-onderzoek soms verwaarloosd wordt. Lambert bijvoorbeeld 

gebruikte bij zijn matched-guise onderzoek formele academische teksten (Deprez 1984:278). 

Daardoor valt natuurlijk niet uit te sluiten dat de dialectfragmenten negatiever beoordeeld werden dan 

de standaardtaalfragmenten omdat er bij die fragmenten een discrepantie was tussen het onderwerp 

en het gepaste taalregister voor dat onderwerp. Over academische onderwerpen wordt immers 

doorgaans in de standaardtaal gesproken. Wij menen dat sprookjes in zowel tussentaal als 

standaardtaal verteld kunnen worden zonder dat daarbij een discrepantie tussen taalregister en 

onderwerp optreedt.   

Het is de bedoeling dat alle fragmenten spontaan en vrij informeel overkomen. Daarom werden 

fragmenten 10 en 11 ook echt spontaan en zonder voorbereiding ingesproken. Dat was voor de 

andere fragmenten natuurlijk niet mogelijk aangezien in die fragmenten het aantal haperingen, pauzes, 

tussentalige elementen enz. constant moest blijven. De fragmenten 1 tot 10 zijn daarom gebaseerd op 

een tekst die ingelezen werd door de sprekers (zie bijlage 2). Om er zeker van te zijn dat ook de 

ingelezen fragmenten spontaan zouden overkomen, hebben we de voorbereide tekst gebaseerd op 

spontaan audiomateriaal van een andere spreker. We laten alle sprekers hun hele verhaal doen of de 

hele tekst inlezen en dan knippen we daaruit een passage van ongeveer 50 seconden. 
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3.2.2.3. Vlotheid en afstand tot de standaardtaal 

Zoals we in punt 3.1.2.2 al vermeldden, zorgen we ervoor dat alle fragmenten even vlot zijn. Dat doen 

we door het aantal ‘euh’-klanken, haperingen, herhalingen en niet lexicaal gevulde pauzes in elk 

fragment gelijk te houden (zie bijlage 2). Daarbij beschouwen we pauzes als niet lexicaal gevuld zodra 

ze langer dan één seconde duren midden in een zin en langer dan twee seconden tussen zinnen.  

In de tussentalige fragmenten proberen we, zoals eveneens in punt 3.1.2.2 vermeld, ook de afstand 

tot de standaardtaal enigszins constant te houden. We proberen er met andere woorden voor te 

zorgen dat het West-Vlaams gekleurde tussentaalfragment niet dichter bij de dialectpool aansluit dan 

het Brabants gekleurde tussentaalfragment (of vice versa). We bespraken hierboven al dat een 

sluitende methode hiervoor momenteel niet bestaat en ook moeilijk te ontwerpen is aangezien weinig 

geweten is over welke taalelementen (fonologisch, morfologische, lexicale en syntactische) in welke 

mate bijdragen tot het tussentalige karakter van een taaluiting. We stelden toen voor om het probleem 

grotendeels te omzeilen door twee fragmenten met identieke inhoud te nemen. Meer specifiek 

vertellen beide sprekers het sprookje van Hans en Grietje (dezelfde verhaalopbouw, woordkeuze, 

zinsconstructie enz). Daar stoppen we in een eerste fase allerlei algemeen Vlaamse 

tussentaalkenmerken in zodanig dat beide fragmenten nog steeds identiek zijn en dus logischerwijs 

ook evenveel van de standaardtaal afwijken. In een tweede fase geven we beide fragmenten een 

regionale tint door er regionale klanken in te stoppen. Dat doen we door aan de sprekers te vragen de 

fragmenten met hun eigen regionale tongval in te spreken. Door de sprekers op gebied van uitspraak 

vrijspel te geven, hopen we te vermijden dat de fragmenten onnatuurlijk en ‘geforceerd’ overkomen. 

Daarnaast stoppen we in de audiofragmenten ook enkele regionale lidwoordvormen en 

voornaamswoordsvormen (zoals bijvoorbeeld ’n dag erna in het West-Vlaamse fragment en den dag 

erna en besloot em in het Brabantse fragment) omdat de gekozen fragmenten ook representatief 

moeten zijn voor de regionale variëteit. Volgens de spreker van het Brabantse fragment bijvoorbeeld 

zou een tussentaalfragment zonder tussentalige lidwoordvormen niet representatief zijn voor de 

Brabantse tussentaalvariëteit, aangezien dat net een belangrijk kenmerk van Brabantse tussentaal is.  

3.2.3. Vragenlijst  

 
Zoals al vermeld werd bij de bespreking van de afhankelijke variabele van dit onderzoek, i.e. de 

affectieve oordelen (zie 3.1.1), werken we voor dit onderzoek met 12 vragen waarop de informanten 

moeten antwoorden door punten te geven op een zevenpuntenschaal. De polen van die schaal zijn 

benoemd door de tegengestelden ‘helemaal niet’ en ‘heel zeker’. Die manier van enquêtering is in 

feite een combinatie van twee vragenlijstmodellen: het Likertschaalmodel en het semantische 

differentiaalmodel. Dezelfde combinatie vinden we ook terug bij Impe & Speelman (2007).  

Bij likertschalen krijgen de informanten een reeks stellingen voorgeschoteld over het object van de 

attitude. Die stellingen zijn ofwel extreem positief ofwel duidelijk negatief geformuleerd. Een stelling 

kan bijvoorbeeld zijn: dialect is even mooi en bruikbaar als standaardtaal.  Het voordeel van zowel 
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positief als negatief geformuleerde items op te nemen, is dat men zo “mogelijke automatismen in de 

antwoordpatronen [kan vermijden]” (Knops 1983:286). De items zijn daarenboven vrij extreem 

geformuleerd omdat “zwak positief of negatief geformuleerde items (...) het gevaar [lopen] antwoorden 

uit te lokken die niet eenduidig interpreteerbaar zijn” (Knops 1983:286). Als informanten bijvoorbeeld 

op een stelling als “het Vlaams klinkt af en toe een beetje komisch” antwoorden met “helemaal mee 

eens” dan kan dat om verschillende redenen zijn: “òf omdat het Vlaams volgens hen af toe wel 

komisch klinkt òf omdat het Vlaams volgens hen altijd komisch klinkt” (Knops 1983:286). Daarom 

moeten zwak geformuleerde stellingen vermeden worden bij likertschalen. Het nadeel van 

likertschalen is dat de attitudescore mee beïnvloed kan zijn door andere elementen die in de vragen of 

uitspraken over het attitude-object aanwezig zijn. Impe (2006:48) illustreert dat probleem met de 

volgende stelling: “Men moet standaardtaal spreken in de verschillende publieke media omdat deze 

taalvariëteit prestige uitstraalt.” In die uitspraak zou namelijk ook het aspect ‘publieke media’ de 

attitudevorming kunnen beïnvloeden. 

 

Daarom combineren wij het likertschaalmodel met het semantische differentiaalmodel. Impe (2006:48) 

omschrijft de semantische differentiaal als volgt: 

De semantische differentiaal, bedacht door Osgood, Suci en Tanenbaum (1957), bestaat (...) uit 
een reeks bipolaire adjectivische (conventioneel zeven)puntenschalen die allemaal betrekking 
hebben op een zelfde concreet object, instantie of concept. Op elke schaal vertegenwoordigt 
het ene adjectivische uiterste de kwalificatie ‘beslist’ en het andere uiterste de kwalificatie 
‘nooit’. De informanten moeten daarbij bepaalde eigenschappen van het object beoordelen en 
aanvinken. De keuze voor een onderverdeling in zeven - dus een oneven aantal - punten zorgt 
ervoor dat de informanten de middelste categorie kunnen aanvinken als geen van beide 
adjectieven het object beter beschrijft dan de andere. 

 
Het verschil tussen de semantische differentiaal en de likertschaal is dus dat bij de eerste vragen 

worden gesteld die rechtstreeks naar het concrete object van attitude terwijl bij de laatste vragen 

worden gesteld over het object van attitude. Door rechtstreeks naar het concrete attitude-object te 

verwijzen, vermijden we dat andere elementen in de vragen of uitspraken de attitude mee 

beïnvloeden. Om bijvoorbeeld te peilen naar het al dan niet prestigieuze karakter van een taalvariëteit, 

schotelen we de informanten de stelling “Is deze taalvariëteit (waarbij gedoeld wordt op een vermeld, 

gelezen of beluisterd fragment) prestigieus of niet prestigieus?” voor en niet “Men moet standaardtaal 

spreken in de verschillende publieke media omdat deze taalvariëteit prestige uitstraalt” (Impe 

2006:48). Bij de semantische differentiaal krijg je dus geen andere elementen naast het adjectief en 

het object in kwestie, waardoor je de invloed van andere elementen op de attitudevorming vermijdt. 

Wanneer we dat model zouden gebruiken voor ons onderzoek, dan zouden we bijvoorbeeld niet aan 

de informanten een antwoord vragen op de vraag “Denk je dat spreker X er knap uitziet?”, maar 

zouden we de adjectieven ‘knap’ en ‘lelijk’ naast elkaar plaatsen met daartussen een 

zevenpuntenschaal waarop de informanten vervolgens een bepaald punt moeten aanduiden.  

 

Wat de inhoud van de vragen betreft, sluit onze vragenlijst eigenlijk grotendeels aan bij het 

semantische differentiaalmodel: in de vragen worden enkel een eigenschap en het object in kwestie 
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vernoemd, geen andere elementen. We nemen ook twee negatief geformuleerde vragen op in onze 

vragenlijst om zo “mogelijke automatismen in de antwoordpatronen” (Knops 1983:286) te vermijden, 

namelijk de vragen “Denk je dat spreker X makkelijk van zijn/haar stuk te brengen is?” en “Denk je dat 

spreker X veel moeite heeft met het entertainen van een gezelschap?”. In tegenstelling tot het 

klassieke semantische differentiaalmodel, schotelen we de informanten niet gewoon een 

“schalenbatterij met aan beide uiteinden een tegengesteld adjectievenpaar” (Impe 2006:49) voor, 

maar gieten we die adjectieven in een vraag. Zo sluiten we in feite bij het likertschaalmodel aan, met 

als verschil dat onze vragen vrij neutraal en dus niet extreem positief of negatief geformuleerd zijn.  

3.2.4. Afname van enquêtes 

 
Zoals in punt 3.1.3.1 vermeld werd, delen wij de informanten op in verschillende groepen (de jongeren 

in vijf groepen en de ouderen in twee groepen). Dat doen we omdat met veel linguïstische variabelen 

en dus ook veel audiofragmenten gewerkt wordt, waardoor we niet alle informanten alle fragmenten 

kunnen laten beoordelen. Daarom krijgen dus zeven groepen telkens andere combinaties van 

fragmenten voorgeschoteld. We vermeldden in punt 3.1.3.1 ook dat we om redenen van haalbaarheid 

bij de oudste leeftijdsgroep niet het hele onderzoek uitvoerden, maar enkel het onderzoek naar de 

attitudes tegenover de ‘hele’ variëteiten. Tabel 8 toont een overzicht van de informantengroepen met 

de fragmenten die zij te horen krijgen.  

Tabel 8: overzicht groepen informanten met te beoordelen fragmenten 

Jong 

Groep 1 
(24 informanten) 

Groep 2 
(20 informanten) 

Groep 3 
(28 informanten) 

Groep 4 
(24 informanten) 

Groep 5 
(28 informanten) 

 
- Introductiefragment 

- Brabants gekleurde 
TT 

- AN (spreker A) 

- Afleidingsfragment 

- AN (spreker B) 

 
- Introductiefragment 
 
- West-Vlaams 
gekleurde TT 

- AN (spreker B) 
 
 
- Afleidingsfragment 
 
- AN (spreker A) 

 
- Introductiefragment 

- AN (spreker B) 

- Subjectsverdubbeling 
(spreker A) 

- Afleidingsfragment 
 
- Tussentalige 
lidwoordvormen (spreker B) 
 
- AN (spreker A) 
 

 
- Introductiefragment 

- AN (spreker A) 

- t-alternantie 

- Afleidingsfragment 

- [Ŵ] als [h] 
uitgesproken (A) 

- AN (spreker B) 

 
- Introductiefragment 

- Gesloten [ĭ] in 
gesloten lettergrepen 

- [Ŵ] als [h] 
uitgesproken 

- Afleidingsfragment 

- AN (spreker B) 

- AN (spreker A) 

Oud 

Groep 1 
(23 informanten) 

Groep 2 
(18 informanten) 

 
- Introductiefragment 

- Brabants gekleurde 
TT 

- AN (spreker A) 

- Afleidingsfragment 

- AN (spreker B) 

 
- Introductiefragment 

- West-Vlaams 
gekleurde TT 

- AN (spreker B)  

- Afleidingsfragment 
 
- AN (spreker A) 
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De eerste twee groepen jongeren krijgen exact dezelfde fragmenten voorgeschoteld als de eerste 

twee groepen ouderen. Dat maakt een gemakkelijke vergelijking tussen jong en oud mogelijk.  Door 

telkens andere fragmenten aan andere groepen informanten te laten horen, vermijden we ook dat 

volgorde-effecten een rol spelen. Er zijn echter twee fragmenten die alle informanten te horen krijgen: 

de standaardtaalfragmenten van zowel spreker A als spreker B. Dat is noodzakelijk om voor alle 

andere beoordeelde fragmenten relatieve scores te kunnen berekenen (zie punt 3.2.2.1). 

De enquêtes werden op verschillende plaatsen en momenten afgenomen. Om de jongste 

leeftijdsgroep te bereiken, gingen we naar twee Ieperse ASO-scholen: het Lyceum en het Sint-

Vincentiuscollege. Daar namen we tijdens de lesuren papieren enquêtes af omdat dat ons de 

efficiëntste manier leek om voor die groepen gegevens te verzamelen. Het afnemen van de enquête 

gebeurde tijdens verschillende soorten lessen (geschiedenis, wiskunde, Duits enz.). Om oudere 

informanten te bereiken, contacteerden we verschillende organisaties: het Davidsfonds van 

Langemark23, de Ambassador Club van Poperinge en de Gezinsbond van Langemark en vroegen we 

hen of we tijdens een bestuursvergadering enquêtes mochten afnemen. In totaal konden we zo 165 

bruikbare enquêtes verzamelen (50 enquêtes werden weggelaten omdat de informant niet aan het 

juiste profiel beantwoordde of om een onevenwicht tussen mannen en vrouwen te vermijden).  

Hoe verliep de enquêtering precies? De enquêtes werden allemaal afgenomen door één onderzoeker. 

Die onderzoeker stelde zich telkens bij de aanvang van het experiment voor als een Gentse student 

communicatiewetenschappen afkomstig uit West-Vlaanderen die onderzoek doet naar hoe mensen 

die op de radio spreken, overkomen bij de luisteraars. Die introductie gebeurde in West-Vlaams 

gekleurde tussentaal of dialect en op een informele manier om zo ook de onderzoekssituatie iets 

informeler te maken. Zo hoopten we de barrière tussen onderzoeker en informant een beetje te 

breken zodat de onderzoekscontext minder formeel wordt (zie punt 3.2.1).  Nadat de onderzoeker zich 

geïntroduceerd had, werden de enquêteformulieren uitgedeeld. De informanten mochten de vragen 

overlezen alvorens ze het eerste audiofragment te horen krijgen en daarbij werd beklemtoond dat er 

goede noch foute antwoorden zijn. Er werd hen ook expliciet gevraagd om tijdens het beluisteren van 

de fragmenten nog geen vragen te beantwoorden.  Na het invullen van de laatste vragen werd aan de 

informanten gevraagd om hun persoonlijke gegevens in te vullen (geslacht, woonplaats, vroegere 

woonplaatsen en leeftijd). Naar hun naam werd niet gevraagd omdat we zo hopen normgestuurde 

antwoorden te vermijden. Na de enquêtering polsten we bij de informanten waarover ze dachten dat 

het onderzoek precies ging en of ze dachten dat er iets speciaals aan de hand was. Verschillende 

informanten merkten wel op dat er heel wat accent- en taalverschillen waren tussen de fragmenten, 

maar slechts 7 van de 215 informanten hadden door dat er meer fragmenten dan sprekers waren en 

om welke variabelen het precies ging, wisten de informanten ook niet te zeggen. Uit die navraag bleek 

dus dat de informanten niet direct doorhadden dat er meer fragmenten dan sprekers waren en dat ook 

de taalkundige aard van het onderzoek de meesten niet opviel.  

                                                           

23 Een gemeente in de buurt van Ieper. 
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Hoofdstuk 4 | Analyse 

 

4.1. Dimensies 
 

Zoals al vermeld werd bij de bespreking van de onderzoeksopzet (zie 3.1.1), werkten we biij ons 

onderzoek met twaalf vragen. Onder dat punt bespraken we ook enkele modellen die bij het 

attitudinele onderzoek vaak gehanteerd worden, zoals het twee-dimensionale model met een indeling 

in prestige en solidariteit of het drie-dimensionale model met een indeling in sociale attractiviteit, 

status en persoonlijke integriteit. Om na te gaan of onze vragen of variabelen het best geprojecteerd 

worden op een twee-dimensionaal, drie-dimensionaal of ander model, voeren we een Principal 

Components Analysis uit op onze resultaten. Dat is een statistische techniek waarmee de gebruikte 

variabelen (in dit geval de twaalf vragen) gereduceerd worden tot een kleiner aantal componenten of 

dimensies.  

Een Principal Components Analysis uitgevoerd op onze vragen wijst erop dat onze variabelen het best 

geprojecteerd worden op een twee-dimensionaal model. De analyse levert namelijk twee 

componenten of dimensies op met een eigenwaarde hoger dan 1 (in concreto: 5,877 voor een eerste 

component en 1,476 voor een tweede component). Wat bedoelen we daarmee? Wanneer een 

Principal Components Analysis uitgevoerd wordt op een datareeks, wordt voor elke kandidaat-

dimensie berekend hoeveel variantie van alle variabelen die kandidaat-dimensie verklaart, de 

zogenoemde eigenwaarde van die dimensie. Als een kandidaat-dimensie een lage eigenwaarde heeft 

(minder dan 1), dan verklaart die in feite niet veel van de variantie en wordt die dimensie bijgevolg als 

overbodig beschouwd.  Aangezien een Principal Components Analysis voor onze resultaten slechts 

twee factoren met een eigenwaarde hoger dan 1 oplevert, mogen we besluiten dat onze variabelen 

het best ondergebracht worden in een 

twee-dimensionaal model. Dat wordt 

ook aangetoond door de screeplot van 

onze gegevens (zie Figuur 3). Een 

screeplot of eigenwaardendiagram is 

“een grafiek waarin de eigenwaarden 

van de kandidaat-dimensies in 

volgorde van afnemende grootte 

uitgezet zijn. Veelal vertonen de 

eigenwaarden aanvankelijk een 

tamelijk sterk dalende tendens, waarna 

een knik (ook elleboog genoemd) in 

het verloop optreedt en de resterende 

eigenwaarden zich op een laag niveau 

 

            Figuur 3: eigenwaarden per potentiële component 
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Component  

1 2 

Betrouwbaar ,572 ,479 

Overtuigend ,681 ,440 

Fysiek aantrekkelijk ,728 ,268 

Professioneel succesvol ,338 ,726 

Grappig ,829 ,115 

Populair ,750 ,325 

Intelligent ,103 ,820 

Financieel succesvol ,139 ,831 

Behulpzaam ,232 ,618 

Sociaal aantrekkelijk ,721 ,332 

Zelfzeker ,505 ,422 

Onderhoudend ,795 -,10 

 

Tabel 9: geroteerde componentladingen (Varimax-

rotatie)  voor elke gemeten variabele per factor 

min of meer stabiliseren. De kandidaten vóór de knik zijn in de analyse van betekenis en komen in 

aanmerking als componenten” (Wikipedia 2009). De screeplot van onze gegevens vertoont een 

duidelijke knik bij de tweede dimensie, wat er op wijst dat we voor onze resultaten het best met een 

twee-dimensionaal model werken.  

De vraag is dan natuurlijk welke variabelen bij welke component of dimensie horen. Daarvoor kijken 

we naar de componentladingen, i.e. de correlatiecoëfficiënten tussen de gemeten variabelen en de 

verklarende componenten. Aangezien de Principal Components Analysis al aantoonde dat onze 

variabelen het best geprojecteerd worden op twee 

dimensies, krijgen we per variabele twee 

componentladingen die aantonen hoe goed de 

variabele in kwestie op elk van de twee 

onderscheiden dimensies laadt (zie Tabel 9). Als 

vuistregel wordt daarbij gehanteerd dat een 

variabele minstens 0,5 moet laten op de bedoelde 

dimensie voordat de variabele bij die dimensie 

ondergebracht kan worden. Vanaf 0,7 spreken we 

van hoge componentladingen. De hier vermelde 

componentladingen zijn telkens de ladingen die 

verkregen werden na Varimax-rotatie, een techniek 

om de interpretatie van de factoren te 

vergemakkelijken. Uit de componentladingen leren 

we dat de variabelen ‘fysiek aantrekkelijk’, ‘grappig’, 

‘populair’, ‘sociaal aantrekkelijk’ en ‘onderhoudend’24 

duidelijk bij de eerste factor ondergebracht moeten 

worden (met componentladingen na Varimax-rotatie 

van resp. 0,728, 0,829, 0,750, 0,721 en 0,795). De 

variabelen ‘professioneel succesvol’, ‘intelligent’ en ‘financieel succesvol’ laden daarentegen heel laag 

op de eerste factor en hoog op de tweede factor (met componentladingen op tweede factor na 

Varimax-rotatie van resp. 0,726, 0,820 en 0,831) .  

Met vier variabelen is iets vreemds aan de hand, namelijk met de variabelen ‘betrouwbaar’, 

‘overtuigend’, ‘behulpzaam’ en ‘zelfzeker’. De variabelen ‘betrouwbaar’ en ‘zelfzeker’ zitten ambigu 

tussen dimensie 1 en 2, met erg gelijklopende scores die zowiezo niet boven de 0,6 uitstijgen. Ook 

'overtuigend' en 'behulpzaam' scoren lager dan 0,7 op beide dimensies. De 0,681 van 'overtuigend' ligt 

                                                           

24 Voor de variabelen ‘zelfzeker’ en ‘onderhoudend’ werken we steeds met omgerekende scores aangezien een lage score voor 
die vragen  wijst op een hoge score voor de eigenschap waar we naar peilen (respectievelijk zelfzekerheid en 
onderhoudendheid). We rekenden de scores voor die vragen om door nieuwe variabelen aan te maken die telkens de gemeten 
score aftrekken van 8. Wanneer een informant met andere woorden een score van 2 op 7 toekende voor de vragen in kwestie 
(dus dicht bij de pool ‘helemaal niet’), krijgt de spreker 6 op 7 voor de eigenschap waar we naar peilen. 
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weliswaar dicht bij de 0,7 grens, maar met een lading van 0,440 op factor 2 vertoont ook deze 

variabele een zekere ambiguïteit. Bij 'behulpzaam' is de hoogste waarde 0,618, wat nog vrij laag is. 

Wat ook vreemd is, is dat de variabelen in kwestie, op ‘betrouwbaar’ na, niet het hoogst laden op de 

voorspelde dimensie. Bij de bespreking van het twee-dimensionale en drie-dimensionale model 

stelden we namelijk voorop dat bij een twee-dimensionaal model de variabelen ‘zelfzeker’ en 

‘overtuigend’ hoogstwaarschijnlijk hoog zouden laden op de prestigedimensie en de variabele 

‘behulpzaam’ op de solidariteitsdimensie. Dat blijkt hier niet het geval te zijn. Aangezien het hier niet 

om hoge componentladingen gaat en we ook moeilijk kunnen verklaren waarom de variabelen bij de 

respectievelijke dimensies zouden thuishoren, menen we dat het geoorloofd is om de variabelen 

‘betrouwbaar’, ‘zelfzeker’, ‘overtuigend’ en ‘behulpzaam’ buiten beschouwing te laten voor de rest van 

de analyse. Kort samengevat komt het er dus op neer dat we met een twee-dimensionaal model 

werken waarbij we de variabelen ‘fysiek aantrekkelijk’, ‘grappig’, ‘populair’, ‘sociaal aantrekkelijk’ en 

‘onderhoudend’ samennemen onder één solidariteitsdimensie en waarbij de variabelen ‘professioneel 

succesvol’, ‘intelligent’ en ‘financieel succesvol’ gebundeld worden als één prestigedimensie.  

Nu we weten dat er twee dimensies of principaalcomponenten, nl. prestige en solidariteit, in het 

geding zijn, kunnen we onze variabelen (of vragen) reduceren tot die dimensies en dat doen we door 

voor zowel ‘prestige als ‘solidariteit’ gewogen gemiddeldes te berekenen. Wat bedoelen we daarmee? 

Wanneer een Principal Components Analysis uitgevoerd wordt, wordt niet enkel bepaald hoeveel 

componenten of dimensies bij je vragenlijst in het geding zijn, maar ook, zoals hierboven al gezegd 

werd, hoe goed de vragen op die dimensies laden (de zogenoemde componentladingen). Die 

componentladingen zijn in feite gewichten die toegekend worden aan de enquetevragen. In ons geval 

bijvoorbeeld weegt voor de eerste dimensie de variabele ‘grappig’ (met een componentlading na 

Varimax-rotatie van 0,829) veel sterker door dan de variabele ‘sociaal aantrekkelijk’ (met 

componentlading na Varimax-rotatie van 0,721). Daar moet bij het vormen van de nieuwe dimensies 

rekening mee gehouden worden en dat gebeurt via wat ‘gewogen gemiddeldes’ genoemd worden, die 

berekend worden door voor elke dimensie de waargenomen score op elk van de tien vragen eerst te 

vermenigvuldigen met de bijbehorende componentlading, vervolgens de verkregen scores voor alle 

vragen samen te tellen en ten slotte door tien (het aantal vragen) te delen. Zo verkrijgen we een 

gewogen gemiddelde dat het meest beïnvloed wordt door de variabelen met de hoogste 

componentlading. Die gewogen gemiddeldes werden ook telkens gestandaardiseerd waardoor we 

een score krijgen waarbij nul het gemiddelde is, een score onder nul op een negatieve evaluatie voor 

de dimensie in kwestie wijst en een score boven nul op een positieve evaluatie. Aangezien de exacte 

cijfers die we door deze ingreep bekomen vrij abstract zijn en zich niet makkelijk tot interpretatie 

lenen, focussen we in wat volgt vooral op de grafieken en niet op de exacte cijfers. Vooral wanneer we 

met relatieve scores werken, die bekomen werden door het omrekenen van de gewogen gemiddeldes 

(cfr. infra), heeft het opsommen van cijfers weinig nut.  
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4.2. Attitude van de West-Vlaming tegenover standaardtaal en 

tussentaal 

 
De eerste vraag die we bij de aanvang van dit onderzoek vooropstelden, was welke attitudes de West-

Vlaming heeft tegenover tussentaal en standaardtaal. Zoals in punt 3.1.2.2 al besproken werd, bleek 

uit het onderzoek van Impe & Speelman (2007:123) “dat de attitude van de Vlamingen tegenover de 

Vlaamse tussentaal verschilt van hun attitude tegenover de neutrale standaardtaal.” Elke variëteit 

heeft volgens hen “duidelijk een eigen functie en wordt tengevolge daarvan ook op een eigen manier 

gewaardeerd” (Impe & Speelman 2007:123). Zo stelden ze vast dat standaardtaal het meest 

gewaardeerd werd op statusgebied terwijl tussentaal, dat volgens hen het best vertegenwoordigd 

werd door hun Brabantse fragment, als het meest sociaal attractief aanzien werd. Hun West-Vlaamse 

fragment ten slotte, dat “het meest het dialect (...) benadert” (Impe & Speelman 2007:124), werd 

boven aan de persoonlijke integriteitsdimensie geplaatst. Op basis van die resultaten stellen we de 

hypothese voorop dat de standaardtalige fragmenten hoog zullen scoren op status en de tussentalige 

hoog op solidariteit. Hierbij merken we op dat het West-Vlaamse fragment van ons onderzoek, in 

tegenstelling tot dat van Impe & Speelman (2007), niet als meer dialectisch bestempeld kan worden 

dan het Brabantse aangezien beide ongeveer evenveel van de standaardtaal afwijken (zie punt 

3.2.2.3). Natuurlijk is het geen simpele zaak om grenzen te trekken tussen dialect en tussentaal, maar 

o.i. verdienen zowel ons Brabantse als West-Vlaamse fragment het label ‘tussentalig’. Wij werken dus 

met meer en gevarieerdere tussentaalfragmenten dan Impe & Speelman (2007). 

 

Een vergelijking van de tussentaalscores met de standaardtaalscores toont aan dat de West-Vlaming 

ronduit negatief staat tegenover tussentaal en positief tegenover standaardtaal, zowel wat solidariteit 

als status betreft (zie resp. figuur 4 en 5). Het verschil tussen de standaardtalige en de tussentalige 

fragmenten is daarbij telkens sterk significant (p<0,001).25 Wanneer we figuur 4 en 5 met elkaar 

vergelijken, merken we dat de standaardtalige fragmenten iets beter scoren op de prestigedimensie 

dan op de solidariteitsdimensie. Op die vaststelling gaan we echter niet verder in aangezien het 

verschil niet significant is. Voor de tussentalige fragmenten geldt net het omgekeerde: die fragmenten 

scoren heel wat beter op solidariteit dan op prestige en dat verschil is wél significant (p=0,018).26 Kort 

samengevat kunnen we dus stellen dat de West-Vlaming veel positiever tegenover standaardtaal 

staat dan tegenover tussentaal, zowel wat prestige als solidariteit betreft, maar waarbij tussentaal wel 

beter geapprecieerd wordt op het gebied van solidariteit dan op dat van prestige. Hierbij moeten we 

wel opmerken dat de standaarddeviaties bij alle gemiddelden vrij hoog liggen (nl. voor solidariteit 0,91 

en 0,89 voor resp. AN en tussentaal en voor prestige resp. 0,92 en 1,11). Een standaarddeviatie is de 

gemiddelde afwijking van het gemiddelde en die gemiddelde afwijking biedt ons een inzicht in de 

                                                           

25 Alle p-waarden in deze verhandeling werden met een ANOVA-test berekend, tenzij anders is aangegeven. Daarbij werden p-
waarden kleiner dan 0,05 als significant beschouwd en p-waarden kleiner dan 0,01 als sterk significant.  

26 Berekend met een paired t-test. 
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Figuur 5: Gemiddelde score prestige voor AN en tussentaal 

heterogeniteit van de gegeven antwoorden. Toegepast op ons onderzoek betekenen hoge 

standaarddeviaties dat de attitudes van onze informanten vrij uiteenlopen. Zo zijn er dus ook 

informanten die negatief tegenover standaardtaal staan en positief tegenover tussentaal, voor zowel 

prestige als solidariteit. Dergelijke hoge standaarddeviaties treffen we aan bij alle gemiddeldes die 

hierna besproken worden. We moeten dus steeds in het achterhoofd houden dat we niet alle West-

Vlamingen over dezelfde kam mogen scheren en dat we enkel over grove tendensen in de attitudes 

kunnen spreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Gemiddelde score solidariteit voor AN en tussentaal 
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De vooropgestelde hypothese wordt door onze data dus deels bevestigd, maar ook deels ontkracht. 

Enerzijds scoort standaardtaal zoals verwacht hoger dan tussentaal op prestige en scoort tussentaal 

hoger op solidariteit dan op prestige, maar anderzijds is het opmerkelijk dat standaardtaal hoger 

scoort op solidariteit dan tussentaal. Hoe kunnen we die resultaten verklaren? Dat de 

standaardtaalfragmenten positiever geëvalueerd worden dan de tussentaalfragmenten wat prestige 

betreft, hadden we al voorspeld op basis van de resultaten van Impe & Speelman (2007). Onze data 

treden op die manier de in punt 2.2.1. gemaakte stellingen bij dat standaardtaal overt prestige geniet 

en dat de Vlaming “het belang en de waarde van een goede beheersing van de standaardtaal” erkent 

(De Caluwe 2002:62). Dat de tussentaalfragmenten significant slechter scoren op de prestigedimensie 

dan op de solidariteitsdimensie, hadden we eveneens voorspeld en ook die vaststelling moet gezien 

worden in het licht van de hierboven herhaalde stellingen. Onze resultaten tonen zo aan dat hoewel 

het Standaardnederlands niet tot het taalrepertorium van de meeste informanten behoort (zie punt 

2.2.1.3.), onze informanten toch heel duidelijk een goede standaardtaalbeheersing appreciëren. Het 

Standaardnederlands handhaaft in West-Vlaanderen duidelijk z’n traditionele rol als prestigevariëteit.  

 

Moeilijker te verklaren is waarom de tussentalige fragmenten slecht geëvalueerd worden op de 

solidariteitsdimensie. Ze scoren weliswaar significant beter op solidariteit dan op status, maar dat 

neemt niet weg dat ze toch vrij negatief beoordeeld worden, zeker wanneer we vergelijken met de 

standaardtaalscores. Waarom scoren de tussentalige fragmenten slechter dan de standaardtalige op 

de solidariteitsdimensie? Eerst en vooral speelt misschie wat Impe & Speelman (2007:122) de 

“hogere normgevoeligheid van de West-Vlaming” noemen een rol: “ten gevolge van hun 

‘ondergeschikte’ positie en de daarmee samenhangende hogere normgevoeligheid keren (...) [West-

Vlamingen, A.S.G.] zich meer dan andere sprekers af van laaggewaardeerde taalvariëteiten en willen 

ze zich tegelijk meer dan andere sprekers conformeren met prestigieuze taalvariëteiten”. Dat zou 

kunnen verklaren waarom de standaardtaal ook op het gebied van solidariteit zulke hoge scores 

toegekend krijgt. Ten tweede moeten we o.i. om onze resultaten te kunnen verklaren ook nagaan of er 

een verschil is in attitudes tegenover West-Vlaams en Brabants gekleurde tussentaal. Wij achten het 

namelijk heel waarschijnlijk dat bij de evaluatie van West-Vlaams en Brabants gekleurde tussentaal 

andere factoren een rol spelen. Dé tussentaal bestaat immers, zoals we al verschillende keren 

benadrukt hebben, niet. Het is goed mogelijk dat Brabants gekleurde tussentaal wél positief 

geëvalueerd wordt op solidariteit en dat de negatieve scores voor solidariteit te wijten zijn aan een 

heel slechte evaluatie van West-Vlaams gekleurde tussentaal. Vandaar dat we in het volgende punt 

eerst ingaan op de invloed van de regionale gekleurdheid van de tussentaalfragmenten op de attitude 

tegenover die fragmenten.  
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4.3. Impact  regionale gekleurdheid op de attitude tegenover 

tussentaal  

 

Uit het voorgaande bleek duidelijk dat de West-Vlaming negatief staat tegenover tussentaal, zowel 

wat status als solidariteit betreft. De vraag daarbij is nu of dat voor zowel West-Vlaams als Brabants 

gekleurde tussentaal geldt. De attitudes van de West-Vlaming tegenover Brabants en West-Vlaams 

gekleurde tussentaal werden, zoals hierboven gezegd, al onderzocht door Impe & Speelman (2007). 

Het is echter moeilijk om ons onderzoek met dat van hen te vergelijken. Dat vooral omdat Impe & 

Speelman (2007), wanneer ze het over tussentaal hebben, voornamelijk over Brabants gekleurde 

tussentaal spreken. Hun West-Vlaamse fragment sloot immers volgens hen vrij dicht bij dialect aan. 

Dat is bij ons onderzoek niet het geval: zowel het Brabantse als het West-Vlaamse fragment wijken 

ongeveer evenveel af van de standaardtaal (zie punt 3.2.2.3) én zijn ongeveer even vlot. Dat 

bemoeilijkt natuurlijk een vergelijking tussen ons onderzoek en dat van hen. Ook het feit dat zij een 

drie-dimensionaal model hanteerden (status, sociale attractiviteit en persoonlijke integriteit), terwijl wij 

met twee dimensies werken (solidariteit en prestige), maakt vergelijken er niet makkelijker op.  

 

Bij de bespreking van de tussentaalsituatie in West-Vlaanderen (zie punt 2.2.3.5) stelden we de 

hypothese voorop dat de West-Vlaming vrij negatief zou staan tegenover West-Vlaams gekleurde 

tussentaal en iets neutraler tegenover Brabants gekleurde tussentaal. Dat omdat tussentaal in West-

Vlaanderen nog in z’n kinderschoenen staat terwijl Brabants gekleurde tussentaal een veel ruimer 

gebruik kent. In West-Vlaanderen is dialect immers nog steeds dé variëteit bij uitstek om in informele 

situaties te gebruiken en wordt tussentaal bijgevolg meestal gebruikt wanneer iemand probeert om 

standaardtaal te spreken, maar daar niet in slaagt. Die situatie zou zich volgens Willemyns (2007:275) 

in negatieve attitudes tegenover tussentaal vertalen: “The attitudes of the West-Flemings toward the 

intermediate variety [are] more negative than elsewhere”. Brabants gekleurde tussentaal daarentegen 

kent een veel ruimer gebruik dan West-Vlaams gekleurde tussentaal: het is die taalvariëteit die we in 

soaps en reclamespotjes te horen krijgen en het is ook de moedertaal van meer en meer Brabantse 

jongeren. Op basis hiervan vermoeden we dat de West-Vlaming neutraler zal staan tegenover 

Brabants gekleurde tussentaal dan tegenover West-Vlaams gekleurde tussentaal.  

 

Zoals in punt 3.2.2.1 al vermeld werd, berekenen we om West-Vlaams en Brabants gekleurde 

tussentaal met elkaar te vergelijken relatieve scores. Dat doen we om mogelijke verschillen tussen de 

twee sprekers buitenspel te zetten. De noodzaak hiervan blijkt duidelijk uit onze resultaten. Spreker A 

wordt namelijk in het algemeen veel positiever beoordeeld dan spreker B wat solidariteit betreft (voor 

zowel tussentaal als standaardtaal bekomen we voor het verschil tussen spreker A en B p-waarden 

van <0,001). De stem en manier van spreken van spreker A komen blijkbaar sympathieker, grappiger 

en sociaal aantrekkelijker over dan die van spreker B. Daarom maken we dus relatieve scores aan. 

Die maken we aan door telkens de standaardtaalscore af te trekken van de tussentaalscore of de 
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score voor één bepaald taalkenmerk. Zo krijgen we relatieve cijfers die beter tot vergelijking lenen. Als 

een bepaalde spreker (in ons geval spreker A) hogere scores toegekend krijgt dan een andere 

spreker vanwege een ‘mooiere’ of ‘aangenamere’ stem, dan zal die voor alle fragmenten een hogere 

score krijgen, dus niet enkel voor bijvoorbeeld tussentaal of voor t-deletie, maar ook voor 

standaardtaal. Door dan telkens de standaardtaalscore van een bepaalde spreker af te trekken van de 

score voor een ander fragment van dezelfde spreker, zetten we de factor stem buitenspel. Hierbij 

moeten we ook opmerken dat we voor het berekenen van die relatieve scores bij alle AN-scores 2,86 

optelden. Dat deden we om negatieve cijfers te vermijden. Bij de berekening van de gewogen 

gemiddeldes kregen we immers cijfers die zowel positief als negatief konden zijn. Aangezien 

negatieve cijfers voor problemen zorgen bij het berekenen van de relatieve scores (als je een negatief 

cijfer aftrekt, dan wordt die waarde in feite opgeteld), rekenden we alle standaardtaalscores om door 

er 2,86 (de laagste AN-score in onze data was -2,86) bij op te tellen. Daar moet rekening mee 

gehouden worden wanneer we de cijfers in de grafieken interpreteren.  

De West-Vlaming staat zowel wat West-Vlaams als Brabants gekleurde tussentaal betreft significant 

negatiever tegenover tussentaal dan tegenover standaardtaal (voor West-Vlaams gekleurde 

tussentaal verkregen we p-waarden voor respectievelijk solidariteit en prestige van 0,002 en 0,000 en  

voor Brabants gekleurde tussentaal van 0,042 en 0,000). Wanneer we met behulp van de relatieve 

scores de twee verschillende tussentaalfragmenten onderling vergelijken (zie Figuur 6 en Figuur 7), 

dan zien we dat er geen significante verschillen zijn tussen de twee fragmenten. De West-Vlaming 

staat met andere woorden even negatief tegenover West-Vlaamse als Brabants gekleurde tussentaal.  

Onze hypothese wordt dus opnieuw deels bevestigd en deels ontkracht door onze data: West-Vlaams 

gekleurde tussentaal wordt inderdaad negatief beoordeeld, zowel wat solidariteit als prestige betreft, 

maar Brabants gekleurde tussentaal wordt even negatief beoordeeld. In tegenstelling tot de 

verwachtingen staat de West-Vlaming dus niet neutraal tegenover Brabants gekleurde tussentaal. 

Hoe kunnen we die resultaten verklaren? Dat West-Vlaams gekleurde tussentaal negatief beoordeeld 

wordt, hadden we verwacht en dat op basis van het feit dat West-Vlaams gekleurde tussentaal in 

West-Vlaanderen geen variëteit is die in huis-tuin-en-keukensituaties gebruikt wordt, maar een 

variëteit die hoofdzakelijk geassocieerd wordt met het willen-maar-niet-kunnen spreken van 

standaardtaal. Hierbij moeten we wel opmerken dat we steeds voorzichtig moeten zijn wanneer we 

het over het verband tussen taalproductie en taalattitude hebben. We stelden in punt 1.1. immers al 

dat basisattitudes niet gelijkgesteld mogen worden aan taalgedrag aangezien ook andere factoren, 

zoals de sociale norm, een rol spelen bij de vorming van het taalgedrag. Het is ten tweede ook zo dat 

er bij het verband tussen taalproductie en taalattitude hoogstwaarschijnlijk een wederzijdse 

beïnvloeding in het geding is en dat het niet om simpelweg ‘eenrichtingsverkeer’ gaat. We kunnen 

bijvoorbeeld wel stellen dat doordat West-Vlamingen weinig tussentaal spreken, ze er een vrij 

negatieve attitude tegenover hebben, maar hoogstwaarschijnlijk belemmert die negatieve attitude 

tegelijkertijd ook een opmars van West-Vlaams gekleurde tussentaal. We kunnen besluiten dat het 

beperkte tussentaalgebruik in West-Vlaanderen in verband gebracht kan worden met de negatieve 
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attitudes van de West-Vlaming tegenover West-Vlaams gekleurde tussentaal, maar dat het onzeker is 

hoe dat verband er precies uitziet.  

 

 

Figuur 6: Gemiddelde relatieve score solidariteit voor West-Vlaams en Brabants gekleurde  tussentaal 

 

Figuur 7: Gemiddelde relatieve score prestige voor West-Vlaams en Brabants gekleurde  tussentaal 
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Dat Brabants gekleurde tussentaal even negatief beoordeeld wordt als West-Vlaams gekleurde 

tussentaal, is opmerkelijk in het licht van de centrale positie die Brabant in het huidige taal-en 

medialandschap inneemt (zie punt 2.2.3.4). Zoals we immers al vermeldden, is Brabants gekleurde 

tussentaal dé taal bij uitstek van vele ontspanningsprogramma’s en geldt Brabant als het taalcentrum 

van Vlaanderen. In die context is het dan ook enigszins vreemd dat Brabants gekleurde tussentaal 

even negatief geëvalueerd wordt als de veel minder frequent gebruikte West-Vlaams gekleurde 

tussentaal.  Mogelijks moeten we de negatieve attitude van de West-Vlaming tegenover die Brabants 

gekleurde tussentaal verklaren in het licht van het stereotype beeld van de ‘Antwerpse dikkenek’. 

Enkele informanten merkten immers tijdens het beluisteren van het Brabants gekleurde 

tussentaalfragment spottend op dat het zeker om een ‘Antwerpsche dikkenekke’ ging.  Dat zou er dan 

logischerwijs voor kunnen zorgen dat ze die persoon direct wat minder grappig en intelligent vonden. 

We kunnen dus concluderen dat de Brabantse sturing in zekere zin gerelativeerd worden. Ze is alvast 

niet zo sterk dat ze zorgt voor positieve attitudes tegenover Brabants gekleurde tussentaal in de 

periferie van het taalgebied. Hoe de informanten tegenover aparte Brabantse taalkenmerken staan, 

die voorkomen in een voor de rest perfect standaardtalig audiofragment, komt later aan bod.  
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4.4. Impact van de variabele ‘leeftijd’ op de attitudes tegenover 

tussentaal en standaardtaal 

 

Een derde vraag die we bij de aanvang van dit onderzoek vooropstelden, was welke rol de variabele 

‘leeftijd’ speelt bij de attitudevorming over tussentaal. Staan jongeren bijvoorbeeld positiever 

tegenover tussentaal dan ouderen? Zijn er leeftijdsspecifieke attitudeverschillen wat standaardtaal 

betreft? Zoals we hierboven al verschillende keren benadrukten, zijn dergelijke vragen belangrijk 

omdat ze eventuele attitudeveranderingen kunnen blootleggen. Die attitudeveranderingen zijn op hun 

beurt uiterst interessant aangezien ze een indicatie vormen voor de vitaliteit van de onderzochte 

taalvariëteiten (cfr. Ryan, Giles & Sebastian 1982). Productie-onderzoek toonde al aan dat “sprekers 

uit de jaren 50 en 60 [...] veelvuldig gebruik [maken] van het Journaalnederlands; die uit de jaren 70 

en 80 eerder van het Soapvlaams – alle oudere sprekers gedragen zich ten opzichte van beide 

variëteiten verder neutraal” (Plevoets 2008:100). Plevoets (2008:174) interpreteert die resultaten in de 

apparent time en besluit dat er een taalverandering aan de gang is waarbij tussentaal z’n opmars doet 

in onze maatschappij. De vraag is natuurlijk of we ook een dergelijke verandering zullen observeren in 

de attitudes van onze informanten. Zoals hierboven al vermeld, is dat twijfelachtig omdat we uit 

Plevoets’ gegevens (2008:149-152) ook kunnen afleiden dat het bovenbeschreven patroon niet 

helemaal opgaat voor West-Vlaanderen. Op zijn scatterplots zien we immers hoe West-Vlaamse 

jongeren iets standaardtaliger spreken dan jongeren uit andere regio’s en ook standaardtaliger dan de 

oudere West-Vlamingen.  

 

Wanneer we de attitudes van onze informanten tegenover de standaard- en tussentaalfragmenten in 

het algemeen bekijken (zie Figuur 8 en Figuur 9), dan merken we eerst en vooral dat zowel jongeren 

als veertigplussers significant negatiever tegenover tussentaal staan dan tegenover standaardtaal. 

Dat geldt voor zowel solidariteit als prestige (p-waarden voor het verschil tussen tussentaal en 

standaardtaal voor jongeren resp. 0,003 en 0,000 en voor veertigplussers resp. 0,014 en 0,000). De 

negatieve attitude tegenover tussentaal die we in punt 4.2 beschreven, geldt dus voor zowel jongeren 

als ouderen. Wat solidariteit betreft, vinden we geen significante verschillen tussen jongeren en 

veertigplussers, noch voor de standaardtaalscore, noch voor de tussentaalscore. Voor prestige 

daarentegen, vinden we wél significante verschillen tussen jongeren en ouderen: de veertigplussers 

staan iets negatiever tegenover standaardtaal dan de jongeren (een verschil van 0,5 met p-waarde 

<0,001) en veel negatiever tegenover tussentaal (een verschil van 0,85 met p-waarde <0,001).  
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Wanneer we meer specifiek op de individuele audiofragmenten focussen (West-Vlaams of Brabants 

gekleurde tussentaal of de individuele standaardtaalfragmenten), dan vinden we verschillende keren 

hetzelfde patroon: veertigplussers staan wat prestige betreft iets negatiever dan de jongeren 

tegenover de standaardtaalfragmenten van zowel spreker A als B (p-waarden resp. 0,001 en 0,020) 

 

Figuur 8: gemiddelde solidariteitsscore voor AN en tussentaal per leeftijdsgroep 

 

Figuur 9: gemiddelde prestigescore voor AN en tussentaal per leeftijdsgroep 
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en heel wat negatiever tegenover zowel West-Vlaams als Brabants gekleurde tussentaal (p-waarden 

respectievelijk 0,020 en 0,006). Het is daarbij telkens zo dat er voor zowel jongeren als 

veertigplussers geen significante verschillen zijn tussen de relatieve scores voor West-Vlaams en 

Brabants gekleurde tussentaal en dat we op solidariteitsvlak eveneens geen significante verschillen 

aantreffen. Kort samengevat kunnen we dus stellen dat wat solidariteit betreft, jongeren en ouderen 

even negatief staan tegenover tussentaal en even positief tegenover standaardtaal. Dat is niet zo voor 

prestige: jongeren vinden het AN iets prestigieuzer klinken dan veertigplussers en staan ook positiever 

tegenover tussentaal dan de ouderen. Zij vinden de tussentaalsprekers heel wat intelligenter en 

professioneler klinken dan de veertigplussers. 

 

Wanneer we bovenstaande resultaten in de apparent time interpreteren, dan kunnen we stellen dat 

onze resultaten in zekere zin Plevoets’ (2008) stelling over de opmars van tussentaal bij de jongeren 

bijtreden. Onze resultaten wijzen immers net als die van Plevoets (2008) op een verandering in het 

taallandschap waarbij jongeren toleranter worden ten opzichte van tussentaal. We moeten echter een 

genuanceerd beeld schetsen. Op prestigegebied wordt de West-Vlaming namelijk niet enkel toleranter 

tegenover tussentaal, maar wordt ook de standaardtaal beter beoordeeld. Die laatste vaststelling 

strookt met Plevoets’ (2008) constatering dat West-Vlaamse jongeren in het Corpus Gesproken 

Nederlands standaardtaliger spreken dan hun oudere streekgenoten. Ten tweede is het ook zo dat 

wat solidariteit betreft, de attitude van de West-Vlaming hetzelfde blijft: tussentaal wordt op dat gebied 

niet geapprecieerd. Dat impliceert dat er voor de dialecten in West-Vlaanderen een hoopvolle 

toekomst is weggelegd: als de West-Vlaamse jongeren West-Vlaams gekleurde tussentaal helemaal 

niet solidair vinden klinken, is de kans groot dat ze die variëteit ook niet snel zullen gebruiken in 

huiselijke situaties en doorgeven aan hun kinderen. Die hypothese wordt ook bijgetreden door de 

resultaten van Willemyns’ onderzoek naar variëteitenkeuze in de Westhoek (2008:63). Bij de vraag “in 

welke variëteit men z’n kinderen opvoedt c.q. later op wil voeden” kiest namelijk 64,7% voor dialect,  

24,1% voor tussentaal en 11,1% voor standaardtaal en daarbij waren er geen grote verschillen tussen 

jongeren en ouderen. Natuurlijk moeten we steeds in het achterhoofd houden dat het bij ons 

onderzoek en dat van Willemyns om resp. basisattitudes en gedragsintenties gaat (cfr. punt 1.1) en 

dat die niet zonder meer gelijkgesteld mogen worden aan het eigenlijke gedrag. Dat tussentaal ten 

slotte door de jongeren meer geapprecieerd wordt dan de ouderen op prestigegebied, impliceert dat 

tussentaal in de toekomst misschien meer getolereerd zal worden in formelere situaties. Dat wil echter 

niet zeggen dat de standaardtaal aan belang zal moeten inboeten aangezien jongeren ook heel 

positief tegenover standaardtaal staan. Met dergelijke uitspraken moeten we heel voorzichtig 

omspringen eerst en vooral omdat, zoals we net al opmerkten, heel weinig geweten is over het 

verband tussen basisattitudes en eigenlijk gedrag en ten tweede ook omdat het hier om een 

onderzoek op één plaats gaat en taalontwikkeling een kwestie is van voortdurende interregionale 

beïnvloeding.  
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4.5. Impact van de variabele ‘sekse’ op de attitudes tegenover 

tussentaal en standaardtaal 

 
De derde vraag die we bij de aanvang van dit onderzoek vooropstelden, was welke impact het 

geslacht van de informanten heeft op hun attitudes tegenover tussentaal en standaardtaal. In punt 

3.1.3.2 stelden we al dat wat de variabele ‘sekse’ betreft, sociolinguïstisch onderzoek in de voorbije 

decennia twee verschillende en ietwat contradictorische patronen blootgelegd heeft. Het eerste, 

traditionele patroon is dat waarbij vrouwen de standaardtalige vormen uitdragen. Dat patroon troffen 

bijvoorbeeld Labov (1966), Brouwer (1983) en ook Impe & Speelman (2007) aan bij hun onderzoek. 

Impe & Speelman (2007:123) stelden bijvoorbeeld vast dat hogere scores toekennen aan 

standaardtaal dan mannen en dat mannen meer “belang hechten dan de vrouwen aan de sociale 

(attractieve) kwaliteiten van de (Brabantse) spreker.” Het tweede patroon, dat bvb. Stroop (1998) 

aantrof voor het Poldernederlands en Plevoets (2008) voor tussentaal, is het patroon waarbij vrouwen 

de informalisering uitdragen. Zo zijn het vooral jonge ambitieuze vrouwen uit het taalcentrum (resp. de 

Randstad en Brabant) die Poldernederlands of tussentaal spreken, wat impliceert dat beide variëteiten 

zich tot nieuwe prestigevariëteiten ontwikkelen. Opmerkelijk bij het onderzoek van Plevoets (2008) is 

dat hij voor West-Vlaanderen geen opmerkelijke seksespecifieke verschillen aantrof, behalve dan dat 

vrouwen in hun standaardtaalgebruik vaker vertrouwelijke vormen hanteren. Die vaststelling wordt ook 

bijgetreden door Willemyns (2008:67-68) die voor de regio Ieper-Poperinge vaststelde dat er geen 

seksespecifieke verschillen in het taalgebruik waren. Voor ons onderzoek zijn dus drie basisscenario’s 

mogelijk: a) de vrouwen staan veel positiever tegenover de standaardtalige fragmenten dan de 

mannen en negatiever tegenover tussentaal; b) de vrouwen staan veel positiever tegenover 

tussentaal en negatiever tegenover standaardtaal dan mannen; c) er zijn geen seksespecifieke 

verschillen.  

 

Onze data tonen aan dat het eerste, meest traditionele scenario, het best opgaat voor onze West-

Vlaamse informanten. We stellen eerst en vooral vast dat wat het verschil tussen tussentaal en 

standaardtaal betreft (zie Figuur 10 en Figuur 11), vrouwen significant negatiever staan tegenover 

tussentaal dan tegenover standaardtaal op het gebied van solidariteit (p<0,001). Dat is voor de 

mannen niet het geval: zij vinden standaardtaal niet solidairder klinken dan tussentaal, wat erop wijst 

dat mannen positiever tegenover tussentaal staan dan vrouwen wat solidariteit betreft. Op 

prestigevlak staan zowel mannen als vrouwen significant negatiever tegenover tussentaal dan 

tegenover standaardtaal (p-waarden <0,001). Ten tweede stellen we ook vast dat er een sterke 

tendens is dat vrouwen het Standaardnederlands prestigieuzer vinden dan mannen (p=0,051). 

Opmerkelijk hierbij is dat de standaarddeviaties bij de prestigescores voor zowel tussentaal als 

standaardtaal bij vrouwen telkens opmerkelijk hoger liggen dan bij de solidariteitscores (voor prestige 

resp. 1,12 en 0,99 en voor solidariteit resp. 0,85 en 0,89). We kunnen concluderen dat standaardtaal 
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nog steeds de prestigevariëteit is in West-Vlaanderen en dat die vooral door de vrouwen wordt 

uitgedragen, maar dat er heel wat variatie is tussen de vrouwen onderling. 

 

Wanneer we focussen op de individuele audiofragmenten (de standaardtalige fragmenten van zowel 

spreker A als B en de West-Vlaams en Brabants gekleurde tussentaalfragmenten), dan vinden we 

enkel significante verschillen tussen mannen en vrouwen bij Brabants gekleurde tussentaal: vrouwen 

staan significant negatiever tegenover Brabants gekleurde tussentaal dan mannen op het gebied van 

solidariteit (p=0,032). Ook die vaststelling toont aan hoe vrouwen meer belang hechten aan 

standaardtaal dan mannen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: gemiddelde solidariteitsscore voor AN en tussentaal per sekse 

 

Figuur 11: gemiddelde prestigescore voor AN en tussentaal per sekse 
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4.6. Attitude tegenover individuele taalkenmerken 

 

De laatste vraag die we bij de aanvang van dit onderzoek vooropstelden, was welke attitudes de 

West-Vlaming heeft tegenover geïsoleerde taalkenmerken. Om dat te onderzoeken focusten we op vijf 

dialectkenmerken die vaak in tussentaal voorkomen: t-alternantie, tussentalige lidwoordvormen, 

subjectsverdubbeling, de gesloten realisatie van de korte [ĭ] in gesloten lettergrepen en de uitspraak 

van [Ŵ] als [h]. Daarbij vroegen we ons ten eerste af of de geografische verspreiding en het taaldomein 

van de taalkenmerken een rol spelen in de attitudevorming. Wat geografische verspreiding betreft, 

durfden we geen hypotheses voorop te stellen aangezien het moeilijk te voorspellen is of informanten 

endogene, exogene of algemene kenmerken zullen verkiezen. Factoren als exogenisme kunnen 

hierbij immers een rol spelen en zoals al verschillende malen benadrukt werd, is het verband tussen 

basisattitudes en werkelijk gedrag een onderwerp dat nog onderzoek behoeft. Wat het taaldomein 

betreft, stelden we op basis van Cor van Brees artikel (2000) over “[t]aalbewustzijn, taalverandering 

en regionale taalvariatie” de hypothese voorop dat de informanten neutraler zullen staan tegenover de 

morfo-syntactische kenmerken dan tegenover de fonologische kenmerken. Met het onderzoek naar de 

individuele taalkenmerken hoopten we ten tweede ook een bijdrage te leveren aan het debat over de 

zogenoemde uniformisering van tussentaal en de rol die Brabant daarbij speelt. Productie-onderzoek 

als dat van Rys & Taeldeman (2007) en Taeldeman (2008) leidde immers tot de hypothese dat er in 

Vlaanderen “een soort intermediaire koinè aan het ontstaan is waarin meer constante dan variabele 

kenmerken te onderkennen vallen” (Rys & Taeldeman 2007:2). Daarbij gaan Rys & Taeldeman 

(2007:7) er ook van uit dat “de regio Brabant in dat convergentieproces de boventoon zal voeren.” Met 

dit attitude-onderzoek hopen we aan het debat over de uniformisering en de Brabantse sturing bij te 

dragen: een uitermate positieve beoordeling van de Brabantse kenmerken zou een duidelijk bewijs 

kunnen leveren voor de Brabantse sturing; een positieve beoordeling van de West-Vlaamse 

kenmerken zou erop wijzen dat de Brabantse sturing nog niet zo sterk is dat ze de periferie van het 

taalgebied bereikt en een positieve beoordeling van de algemene kenmerken zou er ten slotte op 

wijzen dat die het sterkst staan in de zich zogezegd stabiliserende tussentaal.  

Om de verschillende taalkenmerken met elkaar te vergelijken, werken we opnieuw met relatieve 

scores, aangezien we fragmenten van verschillende sprekers willen vergelijken. We maken grafieken 

voor resp. solidariteit en prestige waarbij we telkens de scores voor alle tussentaalkenmerken 

weergeven, maar ook voor West-Vlaams en Brabants gekleurde tussentaal in het algemeen. Dat doen 

we om vergelijking mogelijk te maken. Om later de bespreking van de impact van taaldomein 

makkelijker te maken, krijgen morfo-syntactische kenmerken een lichtbruine kleur, fonologische een 

donkergrijze en de tussentaalvariëteiten een lichtgrijze kleur. Elk kenmerk of elke variëteit krijgt ook 

telkens het label ‘exogeen’, ‘endogeen’ of ‘algemeen’ opgekleefd.  
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            Figuur 12: gemiddelde relatieve solidariteitsscores per taalkenmerk 

Wat solidariteit betreft (zie Figuur 12), stellen we vast dat er een significante impact is van de 

variabele ‘taalkenmerk’ op de relatieve solidariteitsscore (p<0,001). Om te weten welke fragmenten 

precies significant van elkaar verschillen, voeren we een post-hoc Scheffé-analyse uit.  

We treffen significante verschillen aan tussen: 

• het fragment met tussentalige lidwoorden en dat met t-alternantie (p=0,001), 

• het fragment met tussentalige lidwoordvormen en dat met de gesloten realisatie van de korte 

[ĭ] in gesloten lettergrepen (p=0,005), 

• het fragment met t-alternantie en dat met de uitspraak van [Ŵ] als [h] (p=0,003), 

• het fragment met de uitspraak van [Ŵ] als [h] en dat met de gesloten realisatie van de korte [ĭ] 

in gesloten lettergrepen  (p=0,023),  

• het fragment met Brabants gekleurde tussentaal en dat met tussentalige lidwoordvormen 

(p=0,027). 

We zien met andere woorden hoe de informanten op het gebied van solidariteit vrij negatief staan 

tegenover t-alternantie en de gesloten realisatie van de korte [ĭ] in gesloten lettergrepen en neutraler 

tegenover de realisatie van [Ŵ] als [h], tussentalige lidwoordvormen en subjectsverdubbeling. 

Interessant daarbij is dat de informanten de tussentalige lidwoordvormen significant beter appreciëren 

dan Brabants gekleurde tussentaal in het algemeen.  

 

 

Wat prestige betreft (zie Figuur 13) stellen we net als bij solidariteit vast dat er een significante impact 

is van de variabele ‘taalkenmerk’ op de relatieve prestigescore (p=0,033). Een post-hoc Scheffé-
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                 Figuur 13:  gemiddelde relatieve prestigescore per taalkenmerk 

 

analyse toont echter aan dat er geen enkel significant verschil is tussen de aparte taalkenmerken. We 

treffen wel twee tendensen aan, meer specifiek tussen de volgende fragmenten: 

• het fragment met t-alternantie en dat met de uitspraak van [Ŵ] als [h] (p=0,085)  

• en het fragment met de uitspraak van [Ŵ] als [h] en de gesloten realisatie van de korte [ĭ] in 

gesloten lettergrepen  (p=0,062). 

Op het gebied van prestige treffen we met andere woorden een omgekeerd patroon aan: het fragment 

met de realisatie van [Ŵ] als [h] wordt op dat gebied negatief beoordeeld terwijl de gesloten realisatie 

van de korte [ĭ] in gesloten lettergrepen en t-alternantie neutraler beoordeeld worden. Het 

solidariteitspatroon is m.a.w. omgekeerd. 

 

Op basis van al die gegevens kunnen we nagaan of onze informanten neutraler staan tegenover 

morfo-syntactische kenmerken dan tegenover fonologische kenmerken. Met andere woorden: klopt 

onze hypothese? Dat lijkt het geval te zijn. Wat solidariteit betreft, stellen we immers vast dat het 

fragment met tussentalige lidwoordvormen significant beter scoort dan alle fragmenten met 

fonologische kenmerken, die veel negatiever beoordeeld worden. Vooral het significante verschil met 

het fragment met de gesloten realisatie van de korte [ĭ] in gesloten lettergrepen is in dat opzicht 

belangrijk, aangezien die uitspraak net als de tussentalige lidwoordvorming een exogeen taalkenmerk 

is in ons onderzoeksgebied. Dat onze hypothese door onze data bevestigd wordt, is ook zichtbaar op 

Figuur 12, waar we zien hoe de informanten een meer uitgesproken mening hebben over de 

fonologische kenmerken dan over de morfo-syntactische. We hebben het hier niet over prestige 

aangezien we op dat vlak geen significante verschillen aantroffen. 
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De tweede vraag die we i.v.m. de attitudes tegenover individuele kenmerken vooropstelden was welke 

impact de regionale verspreiding van een kenmerk heeft op de attitude tegenover dat kenmerk. Staan 

informanten positiever tegenover kenmerken die echt typerend zijn voor hun eigen dialect, verkiezen 

ze kenmerken die ze niet in hun dialect gebruiken of kennen ze de hoogste scores toe aan kenmerken 

die algemeen gebruikt worden in de meeste Vlaamse dialecten? Onze data brengen in verband 

hiermee interessante resultaten aan het licht. Eerst en vooral een woordje uitleg over de verhouding 

tussen algemene en exogene kenmerken, die we voor zowel fonologie als morfo-syntaxis 

onderzochten. Op Figuur 12 en Figuur 13 is duidelijk te zien hoe onze informanten algemene en 

exogene kenmerken over dezelfde kam scheren: ze worden praktisch dezelfde scores toegekend. 

Nergens troffen we significante verschillen aan tussen het algemene en het exogene kenmerk (voor 

fonologie resp. t-alternantie en de gesloten realisatie van de korte [ĭ] en voor morfo-syntaxis resp. 

subjectsverdubbeling en tussentalige lidwoordvormen). Dat onze informanten niet echt een duidelijk 

onderscheid maken tussen algemeen en exogeen kan als bewijs dienen voor de Brabantse expansie: 

als Brabantse tussentaalkenmerken (zoals de gesloten realisatie van de korte [ĭ]) op dezelfde manier 

beoordeeld worden als algemene tussentaalkenmerken (zoals t-alternantie), dan wijst dat erop dat die 

Brabantse kenmerken ook als vrij algemeen worden ervaren.  

 

Wat fonologie betreft, onderzochten we niet enkel een exogeen en een algemeen kenmerk, maar ook 

een endogeen kenmerk. Dat onderzoek levert interessante resultaten op. We treffen namelijk voor 

solidariteit en prestige twee verschillende patronen aan. Wat solidariteit betreft, appreciëren onze 

informanten endogene kenmerken duidelijk het meest en staan ze negatiever tegenover algemene en 

exogene kenmerken. We stellen immers vast dat het fragment met de realisatie van [Ŵ] als [h] 

significant beter scoort dan dat met t-alternantie en dat met de gesloten realisatie van de korte [ĭ]. Wat 

prestige betreft, is het net andersom: daar scoort het endogene kenmerk, de realisatie van [Ŵ] als [h] 

het slechtst en de exogene en algemene kenmerken (resp. de gesloten realisatie van de korte [ĭ] en t-

alternantie) heel wat beter. De prestigeresultaten wijzen zo in zekere mate op exogenisme: onze 

informanten vinden uitheemse vormen, zoals de gesloten realisatie van de korte [ĭ] in gesloten 

lettergrepen, beschaafder en prestigieuzer dan typisch moedertalige vormen, zoals de realisatie van [Ŵ] 

als [h]. We moeten hierbij wel opmerken dat we op het gebied van prestige enkel tendensen 

aantroffen (cfr. hierboven) en geen significante verschillen.  

 

De vraag bij dat alles is natuurlijk wat die resultaten impliceren over de huidige toestand en de 

toekomst van het tussentaalgebruik. Wijzen onze resultaten op de ontwikkeling van een uniforme 

tussentaal in Vlaanderen? De gemeten attitudes tonen eerst en vooral aan dat een duidelijk 

onderscheid moet worden gemaakt tussen morfo-syntaxis en fonologie. Aangezien de informanten 

neutraler staan tegenover morfo-syntactische kenmerken, lijkt het waarschijnlijk dat op dat gebied 

sneller veranderingen zullen optreden dan op fonologisch gebied. Tussentalige lidwoordvormen zullen 
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de West-Vlamingen o.i. sneller gebruiken dan de gesloten realisatie van de korte [ĭ] in gesloten 

lettergrepen aangezien ze die lidwoordvormen ook positiever beoordelen. Wanneer we dus 

toekomstvoorspellingen maken en het over de Brabantse expansie hebben, dan moeten we het 

onderscheid tussen morfo-syntaxis en fonologie duidelijk voor ogen houden. Dat gebeurt o.i. te weinig 

in het tussentaaldebat.  

 

Wat de toekomst van tussentaal op morfo-syntactisch gebied betreft, kunnen we moeilijk uitspraken 

doen over de zogenoemde uniformisering van tussentaal aangezien we geen endogene kenmerken 

onderzocht hebben. Als een onderzoek met endogene morfo-syntactische kenmerken zou aantonen 

dat de West-Vlaming endogene kenmerken op zowel solidariteit als prestige op dezelfde manier als of 

slechter dan de exogene en algemene beoordeeld worden, zou dat als bewijs kunnen dienen dat er 

een uniformisering aan de gang is. Daar kunnen we echter nu geen uitspraken over doen. Wel is het 

waarschijnlijk dat als er uniformisering aan het optreden is of in de toekomst zal optreden, die sneller 

zal werken op morfo-syntactisch dan op fonologisch gebied aangezien de informanten neutralere 

attitudes hebben op morfo-syntactisch gebied. We moeten hierbij wel in het achterhoofd houden dat 

we hier besluiten trekken op basis van onderzoek naar slechts twee morfo-syntactische kenmerken. 

Een uitgebreider onderzoek met meer kenmerken zou het geschetste beeld eventueel kunnen 

bijsturen of nuanceren.  

 

Wat de toekomst van tussentaal op fonologisch gebied betreft, tonen de gemeten attitudes aan dat in 

West-Vlaanderen variatie nog steeds troef is en dat die variatie waarschijnlijk niet gauw zal verdwijnen. 

Aangezien endogene kenmerken geapprecieerd worden op solidariteitsgebied en exogene en 

algemene op prestigegebied, lijkt het heel waarschijnlijk dat de West-Vlaming in z’n tussentaalgebruik 

switcht en zal blijven switchen tussen verschillende taalkenmerken: in een situatie waarin solidariteit 

van belang is, haalt men endogene kenmerken boven; in een situatie die meer prestigegericht is, 

gebruikt men meer exogene en algemene kenmerken. Een productie-onderzoek hiernaar zou uiterst 

interessant zijn. Aangezien de situaties waarin tussentaal gebruikt wordt divers zijn, lijkt het ons op het 

gebied van fonologie heel onwaarschijnlijk dat zich in de toekomst één uniforme tussentaal zal 

ontwikkelen die in al die situaties gebruikt zal worden. We sluiten echter niet uit dat bvb. het 

tussentaalgebruik dat in formele situaties gebruikt wordt een uniformisering ondergaat, waarbij 

Brabantse kenmerken een vaste stek verwerven. Op het gebied van prestige stellen we immers vast 

dat algemene en Brabantse kenmerken relatief positief geëvolueerd worden en endogene afgekeurd. 

Opnieuw moeten we opmerken dat het verband tussen attitude en productie niet zo simpel is: een 

West-Vlaming kan de gesloten realisatie van de korte [ĭ] in gesloten lettergrepen wel prestigieus 

vinden, maar het is heel wat anders om die ook zelf te produceren in prestigegerichte situaties.  

 

Nu we het over de zogenoemde uniformisering van tussentaal gehad hebben, rest ons nog de vraag 

wat we uit onze data precies kunnen besluiten over de Brabantse expansie en de impact die die heeft 

op de taalattitudes in West-Vlaanderen. Kort samengevat kunnen we stellen dat de Brabantse 
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expansie er alvast niet voor zorgt dat de Brabantse tussentaalvariëteit in de periferie van het 

taalgebied beter geappreciëerd wordt dan de weinig gebruikte West-Vlaams gekleurde tussentaal: 

beiden worden vrij negatief beoordeeld. Toch wijzen onze resultaten er in zekere zin op dat Brabant 

attitudineel als secundaire standaardiseringshaard beschouwd kan worden aangezien algemeen 

Vlaamse taalkenmerken op dezelfde manier beoordeeld worden als Brabantse kenmerken, wat erop 

wijst dat die Brabantse taalkenmerken als vrij algemeen ervaren worden. Zowel de Brabantse als de 

algemene kenmerken worden relatief positief beoordeeld op prestige en negatief op solidariteit. 

Aangezien we geen typisch Limburgse of Oost-Vlaamse kenmerken onderzochten, is het echter 

moeilijk om te stellen of die resultaten verklaard moeten worden als product van Brabantse expansie 

of puur als gevolg van exogenisme. Verder onderzoek met meer variabelen is noodzakelijk vooraleer 

we hierover duidelijke besluiten kunnen trekken.  
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Besluit 

 

Bij de aanvang van dit onderzoek stelden we vier vragen voorop. Eerst en vooral wilden we nagaan 

welke attitudes de West-Vlaming heeft tegenover tussentaal en standaardtaal en meer specifiek ook 

welke impact de regionale gekleurdheid van de tussentaalvariëteit heeft op die attitudes. Op dat 

gebied werden immers al belangrijke stappen gezet door Impe & Speelman (2007), maar bleven nog 

enkele vragen open. Een tweede vraag die we vooropstelden was welke rol de variabele ‘leeftijd’ 

speelt bij de attitudevorming over tussentaal. Door te focussen op leeftijd hoopten we eventuele 

attitudeveranderingen op het spoor te komen en zo voorspellingen te kunnen maken over de toekomst 

van het Nederlands in West-Vlaanderen. Ten derde wilden we ook nagaan of er seksegebonden 

verschillen zijn in de attitudes tegenover tussentaal en als dat zo is, hoe die verschillen eruitzien. 

Voorgaand onderzoek (bvb. Labov 1966, Brouwer 1983, Van Bezooijen 2001 en Impe & Speelman 

2007) legde immers verschillende mogelijke patronen bloot en het leek ons interessant om na te gaan 

welk patroon op de West-Vlaamse tussentaalattitudes toepasbaar is. Een laatste vraag die we 

vooropstelden, was welke attitudes de West-Vlaming heeft tegenover geïsoleerde 

tussentaalkenmerken. Dat onderzochten we eerst en vooral om na te gaan welke taalkenmerken een 

rol spelen bij de evaluatie van taalvariëteiten. Hebben taalgebruikers een meer uitgesproken mening 

over fonologische kenmerken dan over morfo-syntactische? Staan mensen positiever tegenover 

kenmerken die typerend zijn voor het eigen dialect of verkiezen ze algemenere of exogene kenmerken? 

Met het onderzoek naar de individuele kenmerken hoopten we ten tweede ook een beter inzicht te 

krijgen in de zogenoemde uniformisering van tussentaal (cfr. Rys & Taeldeman 2007) en de kracht 

van de Brabantse expansie in Vlaanderen.  

Nadat we deze onderzoeksvragen geïntroduceerd en gemotiveerd hadden, bespraken we in het 

eerste en tweede hoofdstuk wat precies met de respectievelijke begrippen ‘attitude’ en ‘tussentaal’ 

bedoeld wordt. We stonden stil bij de taalsituatie in Vlaanderen en hadden niet enkel oog voor het 

heden, maar ook voor verleden en toekomst. In een derde hoofdstuk belichtten we de gebruikte 

variabelen en de gehanteerde methodologie. De afhankelijke variabele die in ons onderzoek centraal 

stond, was de affectieve oordelen die de informanten hebben over bepaalde sprekers. Om naar die 

oordelen te peilen, maakten we gebruik van twaalf vragen. We deelden die vragen op in twee 

dimensies, nl. prestige en solidariteit, geïnspireerd op het model van Brown & Gilman (1960). Een 

Principal Components Analysis van onze resultaten toonde immers aan dat die indeling het geschikst 

was voor ons onderzoek. De vraag was daarbij natuurlijk welke invloed bepaalde onafhankelijke 

variabelen op de bestudeerde oordeelvorming hebben. Wat de linguïstische onafhankelijke variabelen 

betreft, focusten we op standaardtaal, West-Vlaams en Brabants gekleurde tussentaal, tussentalige 

lidwoordvormen, subjectsverdubbeling, de uitspraak van [Ŵ] als [h], de gesloten (‘scherpe’) uitspraak 

van [ĭ] in gesloten lettergrepen en t-alternantie. We wezen erop dat die kenmerken onderling 
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verschillen in geografische verspreiding en taaldomein. Wat geografische verspreiding betreft, kregen 

subjectsverdubbeling en t-alternantie het label ‘algemeen’, tussentalige lidwoordvormen  en gesloten 

uitspraak van [ĭ] het label ‘exogeen’ en de uitspraak van [Ŵ] als [h] het label ‘endogeen’. Wat 

taaldomein betreft, maakten we een onderscheid tussen fonologische kenmerken en morfo-

syntactische waarbij de uitspraak van [Ŵ] als [h], de gesloten uitspraak van [ĭ] en de t-alternanties in de 

eerste categorie ondergebracht werden en de twee andere kenmerken in de laatste. Behalve op 

linguïstische onafhankelijke variabelen focuste dit onderzoek ook op sociale onafhankelijke variabelen. 

De eerste die in ons onderzoek centraal stond, was leeftijd. Daartoe werkten we met twee groepen 

informanten: een groep van 82 jongeren (-18) en een groep van 83 veertigplussers. Ten tweede 

onderzochten we ook de impact van de variabele ‘sekse’. Om dat te doen, zorgden we voor een 

ongeveer evenredige verdeling mannen-vrouwen. Andere sociale variabelen zoals geografie en 

klasse probeerden we in de mate van het mogelijke constant te houden. Na de bespreking van de 

variabelen gingen we ook vrij uitgebreid in op de gehanteerde methodologie, een variant op de 

klassieke matched-guise techniek van Lambert (1960).  

In het vierde hoofdstuk werden onze resultaten uitgebreid gepresenteerd en besproken. Eerst en 

vooral gingen we in op de vraag welke attitudes de West-Vlaming heeft tegenover tussentaal en 

standaardtaal en de rol die de regionale gekleurdheid van de tussentaalvariëteit daarbij speelt. We 

stelden vast dat de onderzochte West-Vlamingen positief staan tegenover standaardtaal en negatief 

tegenover tussentaal, zowel wat solidariteit als prestige betreft. Daarbij merkten we eerst en vooral op 

dat tussentaal wel significant beter scoort op solidariteit dan op prestige en ten tweede ook dat West-

Vlaams en Brabants gekleurde tussentaal over de gehele lijn over dezelfde kam geschoren worden. 

Dat tussentaal slechter scoort op prestige dan standaardtaal en slechter op prestige dan op solidariteit, 

lag in de lijn van de verwachtingen; standaardtaal staat immers bekend als de taalvariëteit die overt 

prestige geniet (cfr. Impe & Speelman 2007). Dat standaardtaal ook meer gewaardeerd wordt dan 

tussentaal op het gebied van solidariteit en dat dat zo is voor West-Vlaams én Brabants gekleurde 

tussentaal, lag echter niet in de lijn van de verwachtingen. We hadden wel verwacht dat de West-

Vlamingen een negatieve attitude zouden hebben tegenover West-Vlaams gekleurde tussentaal, maar 

niet dat dat het geval zou zijn voor Brabants gekleurde tussentaal. Wat West-Vlaams gekleurde 

tussentaal betreft, stelden we immers al dat die variëteit hoofdzakelijk gesproken wordt in situaties 

waarin men standaardtaal wil spreken, maar daar niet in slaagt. Aangezien de variëteit (bijna) niet 

gesproken wordt in informele situaties, is het logisch dat die variëteit negatief beoordeeld wordt op 

zowel prestige als solidariteit (cfr. Willemyns 2007:275). Dat is niet zo voor Brabants gekleurde 

tussentaal. Brabants gekleurde tussentaal is immers de informele taal die we vaak op tv te horen 

krijgen en kent een veel ruimer gebruik dan West-Vlaams gekleurde tussentaal. We hadden dan ook 

verwacht dat die variëteit positief beoordeeld zou worden op solidariteit. Het onderzoek van Impe & 

Speelman (2007) toonde immers aan dat Brabants gekleurde tussentaal sociaal attractief gevonden 

wordt. Dat is duidelijk niet het geval bij onze informanten. Mogelijks speelt hierbij het imago van de 

‘Antwerpse dikkenekke’ een rol.  
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Wat de impact van leeftijd op de tussentaalattitudes betreft, stelden we vast dat zowel jongeren als 

veertigplussers significant negatiever tegenover tussentaal staan dan tegenover standaardtaal en dat 

voor zowel prestige als solidariteit. Daarbij is het wel zo dat de jongeren op het gebied van prestige 

iets positiever staan tegenover standaardtaal dan de veertigplussers en heel wat positiever tegenover 

tussentaal. Dat geldt voor zowel West-Vlaams als Brabants gekleurde tussentaal. Jongeren vinden 

een tussentaalspreker in het algemeen dus intelligenter en succesvoller klinken dan de 

veertigplussers. Wanneer we die resultaten in de apparent time interpreteren, dan kunnen we in 

navolging van Plevoets (2008:174) stellen dat er in Vlaanderen een taalverandering aan de gang is 

waarbij tussentaal z’n opmars doet in onze maatschappij. Hierbij mogen we echter niet het traditionele 

doembeeld voor ogen houden waarbij standaardtaal en dialecten verdrongen worden door tussentaal; 

het is veeleer zo dat onze resultaten aantonen dat de West-Vlaamse jongeren in formelere situaties 

toleranter worden tegenover tussentaal. Daarbij appreciëren ze wel heel duidelijk nog een goede 

standaardtaalprestatie, nog meer zelfs dan hun oudere streekgenoten. Wat solidariteit betreft, is en 

blijft tussentaal not done: het komt sympathiek noch grappig over, zowel bij jongeren als ouderen. Dat 

impliceert dat er voor de dialecten in West-Vlaanderen misschien nog een hoopvolle toekomst is 

weggelegd. Aangezien de West-Vlamingen tussentaal helemaal niet solidair vinden klinken, is het 

immers weinig waarschijnlijk dat ze hun kinderen ook in die variëteit zullen opvoeden. Dat wordt ook 

gestaafd door het onderzoek van Willemyns (2008), al gaat het bij dat onderzoek om gerapporteerd 

gedrag (de gedragsintentie m.a.w.) en niet om werkelijk gedrag. 

Het onderzoek naar de impact van sekse op de attitudes tegenover tussentaal en standaardtaal 

toonde aan dat het traditionele sociolinguïstische patroon, waarbij vrouwen de standaardtalige vormen 

uitdragen en de mannen meer gericht zijn op varianten die van de standaardtaal afwijken, het best 

opgaat voor onze informanten (cfr. Impe & Speelman 2007). We stelden immers vast dat vrouwen 

significant negatiever tegenover tussentaal staan dan mannen op het gebied van solidariteit en dat 

vrouwen het Standaardnederlands prestigieuzer vinden klinken dan mannen. Specifiek voor Brabants 

gekleurde tussentaal stelden we vast dat vrouwen er op het gebied van solidariteit negatiever 

tegenover staan dan mannen op het gebied van solidariteit. Kortom: West-Vlaamse vrouwen zijn 

prestigegerichter dan de West-Vlaamse mannen en die mannen zijn op hun beurt meer solidair gericht.  

Ten slotte focusten we ook op de impact van individuele taalkenmerken op de attitudes van onze 

informanten. We stelden eerst en vooral vast dat wat het taaldomein betreft, onze informanten 

neutraler staan tegenover morfo-syntactische dan tegenover fonologische kenmerken (cfr. Van Bree 

2000). Dat geldt echter enkel voor solidariteit aangezien we voor prestige geen significante verschillen 

aantroffen. Wat de regionale verspreiding van de kenmerken betreft ten tweede, stelden we vast dat 

algemene en exogene kenmerken door onze informanten op dezelfde manier beoordeeld worden. Die 

vaststelling kan als bewijs dienen voor de Brabantse expansie: als Brabantse dialectkenmerken op 

dezelfde manier beoordeeld worden als algemene kenmerken, dan impliceert dat dat ze ook als 

algemeen ervaren worden. De vraag is daarbij natuurlijk hoe die algemene en exogene kenmerken 

dan precies beoordeeld worden in verhouding tot de endogene kenmerken. Onze analyse bracht twee 
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omgekeerde patronen voor resp. solidariteit en prestige aan het licht. Wat solidariteit betreft, stelden 

we vast dat onze informanten endogene kenmerken het meest appreciëren en negatiever staan 

tegenover exogene en algemene kenmerken.  Wat prestige betreft, is het net andersom: daar scoort 

het endogene kenmerk het slechtst en de exogene en algemene kenmerken heel wat beter. 

Waarschijnlijk is hier exogenisme in het geding, aangezien exogene kenmerken beschaafder 

gevonden worden dan de eigen inheemse vormen.  

Op basis van onze resultaten over de attitudes tegenover individuele tussentaalkenmerken maakten 

we ook enkele beschouwingen over de zogenoemde uniformisering van tussentaal en de kracht van 

de Brabantse expansie. Eerst en vooral een woordje uitleg over de zogenoemde uniformisering van 

tussentaal. Daarbij benadrukten we vooral dat we, wanneer we het over de toekomst van tussentaal 

hebben, een onderscheid moeten maken tussen morfo-syntaxis en fonologie. Dat omdat er een 

duidelijk attitudineel verschil tussen beide soorten kenmerken is dat hoogstwaarschijnlijk ook 

repercussies heeft voor de toekomst van tussentaal. Zo achten we uniformisering op morfo-

syntactisch gebied waarschijnlijker dan op fonologisch gebied aangezien informanten vrij uitgesproken   

attitudes hebben tegenover fonologische kenmerken en neutraler staan tegenover morfo-syntactische. 

Immers, wat fonologie betreft, staan de informanten positief tegenover endogene kenmerken en 

negatief tegenover exogene en algemene op solidair gebied, maar net andersom op prestigegebied. 

Het lijkt dan ook heel onwaarschijnlijk dat op het gebied van fonologie zich in de toekomst één 

uniforme tussentaal zal ontwikkelen die in al die situaties gebruikt zal worden. Wat de kracht van de 

Brabantse expansie betreft ten tweede, kunnen we besluiten dat de Brabantse sturing alvast niet zo 

sterk is dat Brabants gekleurde tussentaal in z’n geheel positief gewaardeerd wordt in de periferie van 

ons taalgebied, maar dat er in onze data wel tekenen van Brabantse expansie te vinden zijn. 

Individuele Brabantse tussentaalkenmerken worden namelijk wel prestigieus gevonden (niet solidair) 

en op dezelfde manier beoordeeld als algemene kenmerken. Echter, exogenisme is hierbij ook niet 

uitgesloten. Verder onderzoek met meer variabelen, waarbij ook bvb. typisch Limburgse of Oost-

Vlaamse kenmerken onder de loep genomen worden, is noodzakelijk voordat we hier verdere 

besluiten over kunnen trekken. 

Hoewel dit matched-guise onderzoek verschillende vragen opgelost heeft, roept het er toch enkele 

nieuwe op. Eerst en vooral toonde dit onderzoek (net zoals vele andere) aan dat er nog steeds nood 

is aan een uitgebreid onderzoek naar wat tussentaal precies is. Een uitgebreide 

tussentaalbeschrijving is immers nog steeds niet voor handen. Ook zouden er in Vlaanderen duidelijke 

conventies moeten komen over wat precies met de term ‘tussentaal’ bedoeld wordt. In zulke keuze 

zou natuurlijk een zekere arbitrariteit schuilen, maar het tussentaaldebat zou er zeker van profiteren. 

Uit deze bijdrage bleek immers duidelijk dat taalkundigen het vaak over andere dingen hebben 

wanneer ze over tussentaal spreken en dat dat vergelijking tussen verschillende onderzoeken moeilijk 

maakt. Ten tweede is het ook nog de vraag in welke mate onze West-Vlaamse informanten een 

uitzonderingspositie innemen in Vlaanderen. Hetzelfde onderzoek in meerdere regio’s zou ons 

hierover meer kunnen vertellen. Ten derde zou ook een onderzoek met meer taalkenmerken 
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(bijvoorbeeld ook Limburgse of Oost-Vlaamse) een beter inzicht kunnen bieden in de dynamiek van 

de Brabantse expansie en de uniformisering van tussentaal. Ten slotte zou een uitbreiding van ons 

onderzoek met een productie-onderzoek ons meer kunnen vertellen over het verband tussen 

basisattitudes en werkelijk gedrag. In deze bijdrage moesten we immers tot vervelens toe opmerken 

dat hier nog vele vragen over bestaan. Met andere woorden: we weten al heel wat over de 

taalattitudes in Vlaanderen, maar er blijft nog werk aan de winkel. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: De attitude van alle groepen informanten tov alle fragmenten voor de dimensies 

status, sociale attractiviteit en persoonlijke integriteit (Impe 2006: 143-144) 

 

 
STATUS 

West-Vlamingen Limburgers Vrouwen Mannen 

Limb TS 
| 

ST 
| 
| 

Brab TS 
| 
| 
| 
| 

W-Vl TS 

Limb TS –ST 
| 
| 
| 

Brab TS 
| 
| 
| 

W-Vl TS 

Limb TS – ST 
| 
| 
| 

Brab TS 
| 
| 
| 
| 

W-Vl TS 

Limb TS  - ST 
| 
| 

Brab TS 

| 
| 
| 

W-Vl TS 

 

 
SOCIALE ATTRACTIVITEIT 

West-Vlamingen Limburgers Vrouwen Mannen 

Brab TS  
| 
| 

Limb TS – ST 
| 
| 
| 
| 
| 

W-VL TS 

Brab TS 
| 
| 
| 

Limb TS – ST 
| 
| 
| 
| 

W-VL TS 

Limb TS – ST 
| 
| 

Brab TS 
| 
| 
| 
| 

W-Vl TS 

Brab TS 
| 
| 

Limb TS – ST 
| 
| 
| 
| 

W-Vl TS 

 

 
PERSOONLIJKE INTEGRITEIT 

West-Vlamingen Limburgers Vrouwen Mannen 

 
W-Vl TS 

| 
| 
| 

Limb TS-ST 
| 
| 
| 
| 

Brab TS 

W-Vl TS 
| 
| 
| 

Limb TS – ST 
| 
| 
| 

Brab TS 

W-Vl TS 
| 
| 
| 

Limb TS-ST 
| 
| 
| 

Brab TS 

W-Vl TS 
| 
| 
| 

Brab TS 
| 
| 
| 

Limb TS – ST 
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Bijlage 2: Tekst audiofragmenten 

Fragment 1 

FRAGMENT: AN 
ONDERWERP: Belle en het beest 
SPREKER: Kristel Laheye 
AANTAL ‘EUM’: 5 

Er was eens heel lang geleden, een meisje Belle. Eum, Belle woonde in een vredig dorpje met haar 
vader. Ze was knap en intelligent, euh, ze las graag boeken en ze was dan ook vrij gewild. 
Bijvoorbeeld door Gaston, een euh slijmbal die denkt dat hij gigantisch knap is. Nu, hij zit de hele tijd 
avances te maken, maar dat lukt eigenlijk niet zo goed. Eum, op een bepaald moment is Belles vader 
op stap in het bos met zijn paard. Nu, het begint te stormen en te sneeuwen enzovoort en het komt 
erop neer dat dat paard gigantisch schrikt en op hol slaat. Zo blijft die vader alleen achter in het bos. 
Ja, hij wandelt een beetje rond en opeens ziet hij euh een prachtig kasteel. Hij denkt van ja, misschien 
kan ik daar schuilen en klopt dus aan.    

 
Fragment 2 

FRAGMENT: AN 
ONDERWERP: Roodkapje 
SPREKER: Karen Vandermeulen 
AANTAL ‘EUM’: 5 

Hij liep vlug naar het huisje van oma en drong binnen door te doen ja, euh, alsof hij roodkapje was. Hij 
drong binnen, sprong op grootmoeder en eum, at grootmoeder op. Nu, daarna verstopte de grote 
boze wolf zich in het bed van grootmoeder, hij deed haar kapje aan en deed alsof hij oma was. Nu, 
een beetje later, toen roodkapje aankwam bij het het huisje van oma, vond ze het euh raar dat de deur 
openstond. Nu ja, euh, ze ging binnen en oma lag te slapen in bed. Maar euh, oma zag er anders uit. 
Oma had grote ogen, en een grote mond. Euh... Ja, ze ging verder binnen en vroeg aan oma: euh, 
Oma, waarom heb jij zo’n grote ogen? En oma zei: om jou beter te kunnen zien. Maar oma had ook 
grote oren en daarom vroeg ze maar euh, oma, waarom heb jij zo’n grote oren? Aahhh, dat is om jou 
beter te kunnen horen.  

 
Fragment 3 

FRAGMENT: West-Vlaams gekleurde tussentaal 
ONDERWERP: Hans en Grietje 
SPREKER: Kristel Laheye 
ONDERLIJND: tussentaalkenmerken die algemeen zijn in Vlaanderen 
VET: West-Vlaamse morfologische kenmerken 
AANTAL ‘EUM’: 5 

Dus wa deden die? Zij gingen stiekem naar buiten en verzamelden zo veel mogelijk kiezelsteentjes. 
Nu, ‘n dag erna, toen ze vertrokken, liet hans iedere aantal kilometer, allé, iedere aantal meter euh e 
steen vallen om zo later ‘n weg te kunnen terug vinden. Nu, zo konden zij nada ze gedumpt waren 
stiekem terugkeren. Je kunt euh gaan geloven dat ‘n houthakker nogal verschoot. Langs ‘n ene kant 
was ij wel tevreden, ja, da z’n kindern terug waren maar euh, ‘t probleem was nog nie opgelost. Ij ad 
geen geld voor kinderen die veel moestn eten. En daarom besloot ij, euhm, van et plan weeral uit te 
voern, ma deze keer ad ij et uis geslotn waardoor ze geen kiezelsteentjes meer konden rapen. Euhm, 
ja, en kort daarna moesten ze weeral vertrekken. Maar omdat Hans geen kiezelsteentjes meer had 
kunnen vinden, had hij kleine broodkruimeltjes meegenomen.  

 
Fragment 4 

FRAGMENT: Brabants gekleurde tussentaal 
SPREKER: Karen Vandermeulen 
ONDERLIJND: algemene tussentaalkenmerken 
VET: Brabantse morfologische kenmerken 
AANTAL EUM: 5 
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Dus wa deden die? Zij gingen stiekem naar buiten en verzamelden zo veel mogelijk kiezelsteentjes. 
Nu, den dag erna, toen ze vertrokken, liet hans iedere aantal kilometer, allé, iedere aantal meter euh 
zo ne steen vallen om zo later de weg te kunnen terug vinden. Nu euh, zo konden zij nada ze 
gedumpt waren stiekem terugkeren. Je kunt gaan geloven datten houthakker nogal verschoot. Ja, 
langs den ene kant was em wel tevreden, ja, da z’n kindere terug waren maar euh, ‘t probleem was 
nog nie opgelost. Ij ad geen geld voor kinderen die veel moesten eten. En daarom besloot em euh 
van ‘t plan weeral uit te voeren, ma deze keer ad em et huis gesloten waardoor ze geen 
kiezelsteentjes meer konden rapen. Euhm, ja, en kort daarna moesten ze weeral vertrekken.  

 
Fragment 5 

FRAGMENT: subjectsverdubbeling 
ONDERWERP: Assepoester 
SPREKER: Kristel Laheye 
ONDERLIJND: subjectsverdubbeling 
AANTAL ‘EUM’: 5 

Nuja, euhm, het feest begon en de twee lelijke stiefzussen vertrokken, helemaal opgetut en ja, 
Assepoester moest thuisblijven. En ze dacht bij haarzelf: hoh, ik wou da-k-ik ook kon gaan. Maar ja, 
ze mocht niet en ze kon niet.  Nu eum, terwijl ze aan het poetsen was, plotseling, komt daar een fee 
tevoorschijn. Zij zegt, ja, Assepoester, jij gaat naar het bal. Maar Assepoester zei van ja, hoe kan-k ik 
gaan. Ben je vergeten da-k ik geen kleed heb en da-k ik geen vervoermiddel heb. Maar de fee zei dan 
euh, dat is geen probleem. Je hebt het geluk da-k ik toverkracht heb. En ja, euh, de fee nam haar 
toverstaf, wees naar een pompoen die plots veranderde in een mooie koets. En, nadat ze dat gedaan 
had, wees ze ook naar twee muizen die direct veranderden in twee paarden.  

 
Fragment 6 

FRAGMENT: tussentalige lidwoordvormen 
ONDERWERP: De drie biggetjes 
SPREKER: Karen Vandermeulen 
ONDERLIJND: tussentalige lidwoordvormen 
AANTAL ‘EUM’: 5 

Dus besloten ze maar om elk een eigen huis te bouwen. Den eerste big was nogal e lui biggetje en 
bouwde een huisje met stro en was dan ook eum enorm rap klaar met bouwen. Nu, euh den tweede 
was iets ijveriger en die bouwde niet met stro, maar met hout. Eum dat was al iets steviger; dat was 
ook e groter werk om te bouwen, maar toch, in nen tamelijk korte tijd was dat al klaar. Dusja, die 
eerste twee biggetjes konden al snel beginnen met feesten enzo en waren eigenlijk aan het lachen 
met den derde die euh e veel steviger huis aan het bouwen was. Die was e stenen  huis aan het 
bouwen en die had er dan euh ook veel tijd in gestoken. Terwijl hij dus aan het bouwen was waren die 
andere twee biggen met hem aan het lachen. Ze zeiden tegen hem, amai, wat ben jij toch nen 
dommerik, waarom bouw je toch e stevig huis? Dat is toch voor niks nodig? Ons huis staat er ook en 
is al lang klaar.  

Fragment 7 

FRAGMENT: t-alternantie 
ONDERWERP: De drie biggetjes  
SPREKER: Karen Vandermeulen 
ONDERLIJND: instanties van t-alternantie 
AANTAL ‘EUM’: 5 

Nu, de drie biggen, die gingen op stap, maar kwamen in ruzie want ze wilden allemaal op een andere 
manier een huis bouwen. Dus besloten ze maar om euh elk hun eigen huis te bouwen. Nu de eerste 
big, da was nogal euhm een luie big en die bouwde een huisje me stro en was dan ook enorm rap 
klaar me bouwen. Nu, de tweede was iets ijveriger en die bouwde nie me stro, maar med out. Da was 
al iets steviger; maar toch, in een tamelijk korte tijd was dad uis al klaar. Dusja, die eerste twee 
biggetjes konden al snel beginnen me feesten enzo en euh waren eigenlijk aan het lachen me de 
derde die euh een veel steviger huis aan het bouwen was, in steen. Terwijl hij dus euh z’n huis aan 
het bouwen was, waren die andere twee biggen me hem aan het lachen: waarom bouw je toch zo’n 
stevig huis? Dad is voor niks nodig. Ons huis staat er ook en is al lang klaar.  
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Fragment 8 

FRAGMENT: [Ŵ] als [h] uitgesproken 
ONDERWERP: De nieuwe kleren van de keizer 
SPREKER: Kristel Laheye 
ONDERLIJND: [Ŵ] als [h] uitgesproken 
AANTAL ‘EUM’: 5 

Er was eens een enorm ijdele keizer. En die keizer was enorm begaan met z’n uiterlijk en wilde altijd 
de mooiste kleren aanhebben dat er maar bestonden. Nu eum op een dag organiseerde hij een bal. 
En euh, voor dat bal was hij natuurlijk op zoek naar het mooiste kleed van het hele land en gaf 
daarom de opdracht aan iedereen van zijn land om een zo mooi mogelijk kleed te maken. Eum ja, 
iedereen begon te werken en kwam met luxeueze kleren en de keizer die al veel hewoon was, bekeek 
ze allemaal maar eum geen van die kleren stond hem aan. Alle gewaden leken eum te ordinair, te 
saai, te gewoon, dus, niet waarnaar hij op zoek was. Tot er op een zeker moment twee mannen in het 
kasteel binnenkwamen.  

 

Fragment 9 

FRAGMENT: gesloten realisatie van [ĭ] in gesloten lettergrepen 
ONDERWERP: Sneeuwwitje 
SPREKER: Karen Vandermeulen 
ONDERLIJND: woorden met gesloten realisatie van [ĭ] in gesloten lettergrepen 
AANTAL ‘EUM’: 5 

Ze had eum zwart haar en eum, een huid zo wit als sneeuw. Ja, vandaar dat men haar ook 
Sneeuwwitje noemde. Nu, haar stiefmoeder, eum de koningin, die ook heel knap was, was 
verschrikkelijk ijdel. Elke dag ging ze voor een magische sprekende spiegel zitten en vroeg: Spiegeltje, 
spiegeltje aan de wand, wie is er de mooiste van het land. Ja, en die spiegel antwoordde altijd: jij, jij 
bent de mooiste van het land. Maar euh toen Sneeuwwitje opgroeide werd ze altijd maar mooier en 
mooier tot op een dag haar gemene stiefmoeder weer voor haar spiegel zat en zei: Spiegeltje, 
spiegeltje aan de wand, wie is er de mooiste van het land. Eum, en toen zei de spiegel: Sneeuwwitje 
is de mooiste van het land.  Sneeuwwitje is duizend maal mooier dan jij. Dat kon zij natuurlijk niet 
verdragen. Ze wou en moest de mooiste van het land zijn. 
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Bijlage 3: Audiofragmenten 



 
 

 

 


